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«Sir cìiel iĩũ bi nuol mãt trong siv tluingu 
(I Cô-rlnh-tfl 15 : 54) 

'ÓNG và cliet! Suôt moi tliòi-dai trèn cà loài ngirc'ri. LcVi Đĩrc Chúa 
loài ngu*ò*i co sĩrc tìm-tòi y-nghĩa Trc'ri hàng s6ng day chúng la rĩing Tĩr-

lliàin-tluiy cíia hai 
lè iiiìui-iihièin tôi-
trong dó ; nlurng Iv-
luàn sâu-sac cĩia 
nhà liiê'l-Iioc hoăc 
tií tucViig - tiro'iig 
ino-hi) cĩia nhà thi-
sĩ cũng khòng thc 
|)hò - háy nguyên -
nhon và ỳ - ngliĩa 
cua hai năng - lirc 
tuyct-dói áy. Mõl 
hàc dai-hicn dã lir 
nhàn - hiê't inìnli 
kiên-Uu'rc tliien-càn 
vi nói ràng: « V j tri 
sanh, yèn tri tĩr,» 
ngliĩa là : « C h ira 
bict su- sõng, liiì 
biét s i r chê't s a o 
diroc ?» Scíng lĩrc là 
sáng-sĩiii, t u - d o , 
vui-vè, yèu-thircrng, 
nianb-khôc, hoat-
dòng. Clié't là lói-lăin, trói-buòc, hur-
nát, quên-bô. Đĩrc Chúa TrcVi là sir 
sõng và là căn-nguyên cĩia sir sõng. 
Ngãi kliòng làni ra sir chê'l, cũng kliòng 
niuon có s i r chè't. Khi tao tbành nlion-
loai, Ngài chãng dinh cho ho cliêt, song 
dã dinli cho ho dircrc sông dò*i d(Vi. 
Tiec tliay, loài ngiròi dã trái-niangĐĩrc 
Clnia TrcVi, dii pham-tôi, sa-ngã và 
phiii cliet. Tù* dó den nay Tĩr-thăn 
gcVin-ghiéc dã cãin-quyen tói-thircrng 
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than k h ò n g phâi 
ban-hfru nhirng là 
kè l l i ù , kliòng nèn 
ao-iróc" nhirng nèn 
khiep - str, k h ô n g 
n è n I ì i n - k i c m 
nhirng nc'ii I r ánh 
xa. Sougtacócách 
náo tráiih diroc. sir 
cliel mà densirsong 
dòi dcVi chăng? 

I .— D a i - chiè'n 
Tù* - thân. —Ham 
song là môt trirc-
giác H i i i i i h - m è nhĩrt 
cùa l o à i ngircVi. 
Cluing tii tir-nhièn 
gio- tay dõ- khi bi 
dánh, cúi dìiu tiánh 
niũi tèn bay; mi 
ìiiì'íl chap luòn dè 
che-chô* hai cái dèn 
cĩia thàn - thè, cã 
nhũng huyet - cău 

nbò xiu cũng luòn luôn chicii-dáu vcVi 
mam lĩinh-tàt dê biio-loàn tliàn-thè. 
Nè'u làni binh-làt thi chay thăy tìin 
tliuoc hììu cho cái dóm lĩra «nguyèn-
sanli)> khòi phiii tàn-tat. Ví bàng dè 
dô'n nôi tàn-tat thì loài nguò-i không 
sao tháp lai (liror inra. 

Mòt chàng lliiè'u-nièii ciròng-tráng 
thiiili-liiih vuo ' i ig binh trãin-trong, các 
y-sĩ trĩr-danli dành chiu bó tay. Triróc, 
khi thcV hoi cuoi-cùng, cliáng nói vĩri 
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* cha râng: «Clia o i ! Con khòng niuõn 
.chê't, con không muõn chét.» Nhirng 
cha cũng chang làni clii dup'c. Môt 
phi-công kia bj roi niáy bay gãn chè't, 
nói râng: «Ôi ! Cuôc dòi tõt-dep, diu-
dàng l l iay! Tô i không muôii chê't, 
kbòng inuõn lìa-bô cá cuôc âirì nây.» 
Nhirng phi-công cũng phâi biróc vào 
cõi vò-cùng vô-tân. 

Tir-thăn châng kiêng-nê mòt ai, nó 
bai cá ngiròi sang hèn, giàu nghèo, gia 
trê. Nhon-loai vân miru thoál khôi 
nanh vuót cùa nó, song chĩ uông công. 
Trong hai thé'-kỳ vira qua khoa-hoc 
mcV-mang tán-tói la-lùng, khám-phá 
dirpc nhiêu íê huyên-vi trong võ-tru, 
thé mà đành chiu khòng plnrc/ng dii-
đâo Tú-thãn. Cá dè'n nhà khoa-hoc 
dai-danh cũng bi nó dánh ngã. Lò"i 
Clnia hõi ngày xua tô rõ súc-mon loài 
ngiròi khõng thê ci'ru ho thoát quyên 
su chêt—«Có ai trong vòng các nguoi 
lo-láng mà làin cho d<Vi mình đupcdài 
thêm niòt khâc không?» (Ma 6 : 27). 

Ai náy phâi nhìn-nhân nhũng kêt-
quâ mỳ-mãn cũa môn y-hpc trong 
khoâng nàm muoi năin nay. Ho lao, 
đàu mùa, ung-thu, phung, các chirng 
áy dêu có phirong chũa khôi hoăc giám 
bót. Khoa giái-phãu và truyèn máu 
cũng ciróp giut dupc biêt bao mang 
sóng thoát khôi nanb-vuõi Tir-thăn. 
Nhung y-hoc cliĩ có thê giang xa Tu-
thãn trong mòt thòi-gian rát ngán ; rõi 
thì súc-luc bao-mòn, thàn-thê suy-yè'u, 
thì y-boc dành bó tay, không sao ngăn-
cân Tù-thăn cũng nhir kbông sao ngăn-
cán thòi-gian qua diroc. 

Vì kliông chién-tháng sir chê't, nên 
loài ngirò-i đàm ra lỳ-luàn sai-lãin, tín-
ngirô'ngquàng-xiên, và làm theonhũng 
lê-nghi có hai. Loài nguòi ty-iibièn 
tin có dò-i sau. Vì bôn-thân không 
phái là thit huyê't ìnà thôi, song cũng 
là thãn-linh nũa, nèn ngiròi ta khòiig 
chiu nhàn rãng chêt lá hêt. Kbi có bà-
con thân-thích qua dòi , ta vãn khòng 
chiu lin ràng minh sê không bao g iò 
tháy ho nũa. 

Nguòi ta cir luóng lãin dòi sau cũng 
eliuiig khuôn-mãii vói dòi nay. Máy 
ngàn năm t í i rócôiuróc Ai-c:\p có ngii'òi 
giâu-sang qua dcVi, lliì ho chõn theo 
vàng, bac, chàu-báu và câ thê-lhicp 
n&a. chác thói-tuc cúng-te lô-liên, dôt 
giãy tièn vàng mã ô' nuóc Viêt-Nam ta 
cũng là phõng theo thói-tuc cùa niióc 
Ai-câp tir đò*i thuong-cô. Cà hai thói-
tuc â'y đèu sai-lãm và có hai lám. Bao 
nào cũng giãi-luân dòi tiro-ng - lai, 
nhirng chĩ có cbánli-dao mcVi phát-huy 
cái hi-vong tôt-đep vè thàn-the phuc-
sanh và sir sõng bãt-tũ Tòn-giáo do 
loài nguòi tliiê't-Iãpdeu nói vè mòtdia-
vi tuong-lai, nhung nói rát mo-màng 
bât-djnh, nên không làm phu-phĩ sir 
nhu-yeu tõi-cao cùa tàm-hõn ta duoc. 

Vì cá â'y, d lu có làm theo nhiêu le-
nghi tôn-giáo phièn-pliirc, dâu kêu-cãu 
cúng-bái nhièu phen, ngiròi ta vãn 
than-khóc kê qua dòi , mãnh hôn tuyèt-
vong không hêđuocyên-i i i , chăng biét 
bao giò- sê tái-ngô. Vây chó loài ngirò'i 
ta mãc tôi vào phuc quyên Tù-thàn 
không còn duoc môt tia hi-vong nào 
sao ? C ó ! Vi 

II.—Đú*e Chúa Triri chiè'n - dáu 
thay nho*n-loai.—Xin nhác lai lăn 
n&a : Bãng Tao-Hóa toàn-năng dung 
nên loài nguòi dê cho ho song, chcV 
không phâi đê cho hp chét. Vày, Ngài 
không chiu dê ỳ-dinh cô-hũu cùa Ngài 
dói vói loài nguòi phâi tbãl-bai. Ma-
quĩ, là dira phân-nghich ngôi báu thicn-
thirong, inuôn hiiy-diêtcông-ciiôcsáng-
tao ciía Búc Chúa Trò i nên dã cám-
dô loài nguòi, xui ho pham tòi, và gày 
ra kêt-quâ góm-ghiéc cũa tòi-lôi, túc 
là str chêt. Suôt bôn ngàn năm, ma-
quĩ cãm quyên tõi-tbugng trong cõi tù-
vong. Milton, nbà dai-thi-hào nuóc 
Anh, cho ma-quĩ mupn máy lòi nây: 
« T h à cai-tri o đia-nguc còn hon hău 
VÌCÍC ô" thiên-dàiig.)) Nhung thât ra-thì 
bây giò - hoăc sau năy ma-quĩ vãn cbâng 
hècai-tri, dãu là cái-tri íVdia-iiguc cũng 
vây. Nhung theo nhu Kinh-Thánh dã 
day, thà nó se là dúa tháp-hèn, khâ-6 
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iilnil trong cliôn giani-cani kê liir-iiiã't 
(K-sai 14: 10, 15). 

Tir hic' ban diĩii, khi loài ngiròi pham 
tòi lììn tliir nln'rl và bôi dó inĩit quyen 
hirong str s6ng, hanh-pluróc và tliièn-
dáng, tliì cbiing la llnìy Birc Cb.ua Tròi 
Isip-lirccaii-thièpdcgiài-cú'uho. Chieu 
theo chĩ-du cùa Thiên-đàng, loài nguó'i 
pliiii cliè't cliinh ngày mìnli pliain lòi. 
Ts.ii sao chĩ-du iíy không tlii-hsinli ngay? 
—Vì chinli ngày iiy Dúc Chúa Trò i lìin 
diroc niòl vàl tlio-tao chél Ihê' cho A-
dam và Ivva. Ma-quĩ chăng khi nào 
ngò' có vièc siv. Biel Birc Chúa Tròi 
kliòng llie nói dòi, nó chstc msìin lô-
lõng clning ta sè bj co-n thanh-nô cùa 
Ngsii luìy-dièlngav. Nókhònghctuòng 
lòng yèii-lhuong, nlurn-lir và àn-dien 
cùa Birc Chúa Trò'i có lliè tini ra plnnrng-
pháp ciru-i'ôi hai ngiròi mói vííp-pham, 
vinrng lòi vs't hj lèn án. Khòng ;ti liiêt 
chăc Birc Chúa Tn'ri l;iy da loài Ihú nào 
l:ttii áo hàn cho A-dani v;i I>va, nliung 
lòi \ ui nià tin Ngài dã liiy da chièn con. 

Yii, kt" llni ciia Birc Clnia Ticri và 
ciia loái nguòi cũng khòng xét thiíy 
rang theo quan-dièm cua Birc Chúa 
TrrVi thi chsìng pbiii mòt ngiiy chĩ cò 
hai niiroi bÔn giir thòi. «Ngày ciia 
Clnia)) mà Kinh-Tliánli liav nói dên 
cliiic không |)hiii môt ngáy 24 gi<V, 
nliung ls'i cii niõt thói-ky máy iiurrri 
năni. Th(Vi-kỳ;iii-dièn hicnnay tlnròng 
goi l;i «Ngày ('iru-ròi,)) cũng hao-gôm 
ngól hai ngàn năm ròi. Sir-dô Phi-e-
ro nói răng: «Truóc insìt Clnia mòt 
ngày nliir ngàn iiăm, ngsin năni nhir 
mõl ng;iy» ( I I Phie 3: 8 ) . Vày, xét 
theo quan-điem ciia Birc Clnia T i ó i , 
thi A-dam dsí chêl ngay rigày ông phani 
tòi, vì òng chet trong khoi'ing mòt ngàn 
năni dâti, hirõng-tho 930 tuòi. Vsjy, 
khòngai bslt-bê sir chon-tlurc cita Búc 
Ghúa Tròi dircrc, và nhon-loai cftng 
khôi bi hiiy-dièt ngay lãp-túc. 

Nluriig la lisiy thsit-thà Itr hôi mình 
p&ng: Hang hà sa só ngiròi dã sõng vsi 
dãchel, hiên songvà hièn chet, sè sõng 
và sè cliê't, có hi-vong gi thosit khòi su 

chi't nià diroc s u . song chsìng? Ta 
tim dsiu thay mõt «Cỳa-lê Hi-sjnh» 
CÓ dii queti-phép vá y-chí dè chiu chèt, 
chiu hình-plisit vsi chiu con llianh-nò 
ciin Birc Chúa Tròi Ihay cluing ta 
chăng? Ta lìm dàu thay mòl Bã'ng ihì 
sirciiianhdèdè bep Sa-lan, chien-thsĩng 
thiìn chêt, và dira clning ta dên s u sóng 
dòi dòi ? Nêu anh em muôn thì cú 
vicc ltic-soát si'r-kỳ Ihe-giói, iĩt sê thiíy 
dãu hao nhièu nguòi chet vì nghĩa, 
nliirng chiing ai có the duoc nhìii-iiliiin 
là «("ùa-Iê Hi-sinli» Ihay cho cà nlioii-
loai. Thê' thì văn là tuy?t-vongl— 
Khòng, vi 

I I I . Chièn Con toàn-tháng.—Chiuig 
la dã thãy tir lúc ban dau Birc ("luia 
Trôi dùng nlifnig súc-vsil vò-hai, vò-tôi 
dè chet thay loài nguòi. Nlnrng chí'-
dò ây khõng the plui-phĩ sir còng-
binli cùa Birc Glliìa Tròi hoăc su 
nhu-can cùa loài ngiròi. Cho nèn 
Kinh-Tliánh dav rang luàt-pháp và 
nghi-lè chĩ là hìnb-bóng và hieu-hiêu 
ciìa nlifrng sir thirc ve sau. Lai iàng: 
«Huyet cùa bò dirc vsi dè duc khòng 
thè cfít lòi-lõi di d u g c » (Hê 10: 4 ) . 
Theo nliu lòi hira thir nliirt ciia Búc 
ChÚaTróL thi Biíng thay-lhê' cliiing ta 
phài l;i «d(')iig-dòi ngtròi nfr» (nguyèn-
văn Isi : hòl giõng ciia nguòi nfr). Diiu 
lón, khòe, hiên, nhu tói dsiu, con thi'i 
CŨng kliòng lliay-the loài ngiròi diroc, 
vi chfing có con tlni nâo là «hòt giông 
ciia ngtròi nũ .» 

Vàv Ihì có «hòt giõng ciia ngiròi i)ũ» 
khòng? Nói riit lai, suot câ sir-kỳ 
nhon-loai clning tii chĩ lliáy mòt «hôl 
giong ciui nguòi i iũ» tirc là Bl'fC CHÚA 
JÊSUS do trinh-nùr Ma-ri cfim Thănh-
Linh nià ssinh ra, cluV khòng theo còng-
lè sanli-hóa. «Ngòi -Lòi dii tiò-nèn xác-
tliil» ( ( ì i . 1 : 14), giông chúng ta thco 
inoi pliirong-dièn, duy chĩ không mâc 
tô i - Iò i . «Hòtg iông ciia nguòi nfr» dã 
(tê'n (tè làin irng-nghièm lòi Búc Clnia 
Trò i luia quyét v<Vi A-dam, Ê-va, Áp-ra-
ham, Ba-vil, d;ìn Giu-da vsi csi the-giói. 

Nhirng ina-quĩ chìíng chiu dè yên, 
(Xcm tiffp trang 106) 
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nó lãp-tirc c h y c giê't Ngài bòi tay vua 
Hè-róttàn-sát máy ngàn con nít. Tliâ't-
bai chõ áy, nó lai clnrc giet Ngài <y 
dông vsìng và trên nóc đên- thò. N ó 
xui-giuc dàn-chúng ném đá Ngà i , làin 
nòi ccn bão đe đánh dáni thuyen dirong 
khi Ngài ngiì, và cuõi-cùng dã toan giê't 
Ngài trong lũc Ngài cău-nguyên, vsit-
lôn, «inô-hôi t rõ nên iilur giot niáu 
lón ro*i xuõng ds"ít»(Lu 22: 44). T rong 
cácuòc bìnb-sanb ngày nào tánh-niang 
Ngài cũnggăp buóc nguy-nan. Nbirng 
Ngài quâ-quycl và bình-tĩnh d i d ê n lúc 
và dè'n noi phài tìnli-nguy^n phó sir 
sông thay cho cã nbon-loai trên cây 
thàp-tu ( x e m Gi. 10: 18). 

Bìíy g i ó c ó le ina-quì dác-chi cii cuò i 
vì thay Cúu-Chiia phài chê't hô-nhuc 
circ-dièm. Cììm quyen trong cõi tir-
vong, nó chac khòng cbiu dè Ngiròi sly 
(t>i'rc Chúa Jêsus) thoát khõi nanh-
vuõt T ì r - t h a n . Suôt ba ngày dêni 
dâng-dsĩng, cà cõi thièn-nliièn duòng 
nhu hôi-hôp, níii UK'V d o i - c b ò , và ma-
quĩ ducVng nhir dã dsinh bai H ú c Chúa 
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T r ó i luôn vó i losii ngiròi . Nhirng sau 
nó bi Ci'ru-Chiia tosin-năng dè bát và 
giirt láy chìa-khóa ciìa sir chêt và dia-
nguc. NsJm diroc chia-khóaatrong tay, 
r>irc Chiia Jèsus bèn phsi cira cõi chet, 
trô lai cõi sõng nhir mòt Đai-tiróng 
toàn-IhsÌng. T a on B ú c Cbiia T r ò i , 
Birc Chúa Jêsus sõng lai và kbòng hè 
chet nũa. Vì Ngài sông nên chúng ta 
cũng sè sông ( G i . 14 : 19). 

Đ ú c Cbúa Jêsus l irxirng là «sir sông 
lai và sir sóng .» Kê nào tin Ngài sê 
không hè chét. Dãu tin-dô phâi tir-
trăn, tluìn-tliè tan tliànli buidát , nhung 
cir sõng cho Đúc Chiia Tr&i chá không 
hechêt. Đê'n ngày trong-thècũa Chúa, 
Ngài sê khiên ho nghe du-oc tiê'ng Ngài 
và sông Isji. 

Vày , chúng ta hãy ni'rc lòng míriig-
rir mà tin lò i Kinli-Tlisiuh tuyèn-bõ 
ìiíng Bi'rc Chúa Jèsus-Christ, Cú*u-Chúa 
chúng la, dã trir-bô su cbê't, dùng ánh 
Tin-Lành chiêu-roi su-.sõng v ĩnb-v iên . 
Ta on Di'rc Chúa TrcVi! «Sir chê't dsi 
bj nuót mât trong sir thsuig.» 


