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Ì M G U Ò ' I ta sanh ra giũa vòng trôi 
đât.có inòt vãn-dèquan-trong hon 

het là cliêt và sông. l"a sông, gliét 
chê't, tình ngiròi ai ai cũng vsìy. Song, 
sóng trong cõi hòng-tran tam-thòi dsìy 
vi nhir mây nòi khoâng khòng, hèo 
tròi măt ntróc, dóa hoa sóm nò- chieu 
tàn. Cuòc pliù-tliè' it ai 
đii mòt trsim tuôi; dò àm-
dinrng clurc khách, l»a van 
sáu ngàn ngày! Khi còn 
chút ho-i chõ cô, ho văn 
pluing niang lro*n niiit, ty 
xung òng no hà kia, mua 
riiòng, cat nhà, ilè lai cho 
con-cháu, nlurng tiròng 

tiinVng-sanli liãt-lir, ăn-
uóngciia dòfi. Nàolisivmôl 
sóin nii-ro, lièn phsii chôn 
vùiduóidãt! Nhung,chét 
vè phãn xác, ngirõi chè't 
mình cũng chè't, chua lâ'y 
gi liiin lo ; còn chêt vê'phiìn I i o n , suc 
nlió-dê'n càhh tuong-lai, lliàt dsing riing 
iiiìnli kliicp via! 

Dau-dó'ii lliay, su chêi ! Òi , cái gôc 
cii;i nó bòi dsiu má ra? Kinli-Tliánh 
Ini lòi ìsing: «Tièn công ciia tòi-lõĩ» 
(Rò-ma (í: 23). Moi ngiròi dêu có su 
clici, là vi «moi nguòi dêu đã pham lòi, 
thicu m:ÌI su vinh-hièn cùa B ú c Chúa 
Tròi.)) (mí-thsinh nhu òng Kliong-lir 
iiià còn nói ràng : «I'ham tõi vó-i Trò-i.)) 
Tir-bi nbir l'hsit Thich-ca, cũng chép 
mièng than răng: «Sông khô ! Chè't 
khô ! » Loài nguòi vái nhau, khõng ai 
ciru íii duoc . Chĩ mõt inình ©irc Cluiii 
Jêsus-Christ, chính Ngài là Birc Clnia 
Trò-i, và cliính Ngài là ngiròi, khõng có 

mòt niânh tôi-lõi, mói có thècúu chúng-
sanli virot kliói biên tram-lusin. Truóc 
khi chira bi dóng dinh trèn cày Thàp-
tu, Ngài có húa mòt càu tjua-cjuyêt 
ìiing: «Qusi tbât, quâ tliàt, ai nghe lòi 
Ta msi tin Bãng dsi sai Ta, lliì dinrc su 
sóngdò'i dòi , và không dênsuphán-xét, 

song vugt khôi su chèt mà 
dén sir songw (Giiing õ: 24). 
Tòi xin cbia csiu ãy ra mòt 
vài pbăn dê dòc-gisi xem. 

1. N G H E LÒT.— Tir dói 
thuong-cò, Birc ChúaTrò*i 
pliáii cùng A-dam rang: 
«Cày biéLdíìu lành và dèu 
dij, thì chó hè ăn dèii, vi 
mòt mai ngiroi ìin, chsic se 
chêt.» Òng A-dam nghe 
theo lò-i ma-quì cám-dõ, 
tiái mang B ú c ChúaTrò i , 
pham tôi rát iiiing. Vây 
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nen tu ong đen gur, bat 
liiàn là nguói da dcn, tráng, dõ, vàng, 
ai cũng có gõc tòi tò-lông di-Iiuyen, 
và kv-tõi bôi mình làm ra, tliánb Ihir 
lánli-iic't lnr-hoai, tàm-lìnb buõi i - iau . 
Qní-vj thù ngbe nhũng tiê'ng trong cõi 
Ihiên-nhiên, nhu dê'khóc, vc Ihan, gió 
thoi vù-vù, sóng dánh ỳ--pp, dèu to ra 
giong ai-bi sau-kho cii. Qui-vi nghc 
ticng dòn có vui không? Không, vì 
giãy dtVn cliuadirt, mà ruòtdsi di'rt tirng 
doan rôi! Qui-vi nghc tiêng hsit có 
vui khòng? Khòng, vì vui bao iiliiêu 
lai càng btiôn bsíy nbièu. B u o n g lúc 
qui-vi dimg trong dia-vi bói-rôi, tôi 
xin dùng dao ciia Birc Cliúa Jèsus 
iiui giang-lusin, an-ùi. Qui-vi hãy nghe 
theo lò'i Ngài, vi «Ngài là Ngôi-Lòi díi 
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tiô nèn xác-thit <r giũa chúng ta, dììy 
on và lè tliàt» (Giăng 1 : 18). 

Tôi thiròng nghe qtií-vj nói rãng: 
«f ìao nào cũng dutrc, iniên là mìnhcó 
lòng tin-luông.)) Xin dírng nói the. 
Chfr «dao» cũng có nghĩa là «du(Vng.» 
Ví du: Năm triróc tôi đen Hà-nõi, 
muôn di coi cău Nhi-hà, hõi di duòng 
nào. Nguòi ta trâ lò-i: «Đir('rng nào 
cũng diroc.)) Tôi c ú x ă m xăm di 
mãi, chãng may lac huóc lên Hò Tày. 
Cũng mòt 15 ãy, «chãng có su ciru-rôi 
trong dà'ng nào khác, vì ô duói tròi 
không có danh nào khác ban cho loài 
nguòi di' chúngla pliài nhòdó mà duoc 
cúu»(Sir-dô4:12) . Vì fìúc Chúa Jèsus 
có phán raiig: « T a là diròngdi, lè thàt 
và str sông, chãng biri ta thì kbõng ai 
durrc dè'n cùng Cha» (Giăng 14: (i). «Ai 
có lai, hãy nghe liri Đirc Thánh-Linh 
phán» (Kbâi 2 : 7). 

2. TIN B Ă N G ĐÃ SAL—fìiíng đã 
sai dó tirc là f>irc Chúa Tròi nià ngiròi 
xú ta IhuÒTig goi là ông Triri. Ngài 
chù-le inuòn vàt, vò-hinh, võ-tuong, 
vutrt ngoài vòng lir sanh. Qui-vj thù 
xem trong nhà giãng kia có cái bàn, cái 
ghé, tbì biêt duoccó nguòi tho tao ra, 
chó chííng phâi ttr-nhièn mà có, buông 
chi trong vũ-tru tbinh thinb Ihang 
thang nììy, măt tròi, trăng, sao vàn-
hànb trèn tròi, núi-non, sông, bièn, 
côn-trùng, diêu, thú he-bôn duói dã't, 
chác phiii có môt fìâng chũ-tè, có làm-
tánh, có ỳ-chí, trù-li^U gây-dung và 
sáp-d:)t chó'l fìó bá chăng phiii fìirc 
Chúa Triri mà fìirc Chúa Jêsus bào 
qui-vi phiii tin theo sao? 

Có nhá khoa-hoc luân ràng: «Phàm 
deugi mình khònghièu thâu thì khõng 
tin.» Vày tôi xin hôi ông ííy râng: 
«Cũng inòt chát dãt den den vàng vàng, 
vây mà khi gieo các thú hòt gióng, 
cày moc lèn, trô ra bông traTig, đõ, 
xanh, vàng, tím và hòng khác nhau, 
thé thì ông có bièt duoc sanh-ly cũa 
nó không?» ô n g trâ lò i : « K h ô n g ! » 
Dâu ông không hièu hè't, nhung òng 
có tin nó Ià bông không? Châc ông 

phâi tin là bông, vi ngùi miii nó thom. 
Cũng môt lê à'y, dao cùa fìúc Clnia 
Trò-i cao quá su suy-tuòng cùa loàr 
nguòi, và lòi Kinh-Tbíinb cũng là lói 
mău-nhièm khó hieu. Dãu ông hièu 
kbòng hét, song ông cú tin, tin rôi sê 
hièu. Vì Kinh-Thánh có chép rang: 
« A y là su mât chua tliííy, tai chtra 
ngbe, và lòng nguòi chua nghĩ dê'n, 
nbung fìúc Chúa Tròi dã siím-sfin dì?u 
â'y cho nhũng nguòi yêu-mén Ngà i .» 

Cũng có nguiri nói: «Phàm vât gi, 
nià con mat chua tùng tbáy, tbi kbông 
tin.» Vèdèu nììy tôi nhó' lai n.ini truirc, 
ù Touiane, có nitr bôi tàu bay, sirc cbo 
dân-xã di coi cho biêt tii-não phi-
lliuò'ng cùa nguòi Au-cbitu. Trát miri 
súc ra, thi ai cũng dj-nghi rang: 
«Nguò i ta làin sao bay d u o c ! Vâ lai 
niáv tàu bâng sát năng, cũng không 
thè baj' .» Vi niát cbua tháy, nên bc-
không tin. fìê'n khi nbà phi-cõng cát 
cáiili ináy bay, bay qua núi Ngũ-liiinli, 
rÔi bay ra núi Son-trà, ai cũng vô tay 
mà bò lón lên râng: « A có! A có 
tbiit!» Cũng vãy, chúng tòi giângdao 
cùa fìirc Clnia Tròi lá fìâ'ng sai Con 
Ngài xuông thè'-gian chju chet dê cbuòc 
tòi cho qtií-vi, cúu quí-vj thoát khôi 
dia-ngucmà lènThiên-dàng. Chácquí-
vi hò-nghi mà râng: «TIiiên-dâng diiu? 
fìia-nguc dàu? Cho tôi thà'y, sè tin.» 
Xin trâ liri ràng: Hãy tin, rôi sè thã'y. 
Vì Kinh-Tbáiib day: «fìúr-tin là s i r 
biet chác vũng-vàng ctia iibũng deu 
niinli duong tròng-niong, là bìing-cir 
cùa nhũng d'èu niinh cbììng xem thăy. 
Hiri dúc-tin, chúng ta biet ráng tbê'-
gian dã làm nèn bôi Liri cùa fìirc Clnia 
TrrVi, tlén nòi nliũng vàt hày ra dó deu 
châng phâi tir vàt thâ'y duoc mà dĩi i» 
(Hê-bo-ro 11 : 1,3). 

8. KHÔI BJ P H Á N - X E T — H o à n g -
de' ban-bõ luàt-pháp cho câ thiin-dân 
noi theo, nê'u trong nuóc ai pham tòi, 
châc phâi chiêii Iuàt mà gia-hình, xét 
tòi năng nhe mà đjnh án. fìúc Clnia 
Trò'i dã ban-bõ luât-pháp Ngài òtrong 
Kinh-Thánh. Hê ai vâng theo luâl 
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Ngài mà làm lanh, thì dugc Ihuõng; 
còn ai tiái luãt Ngài mà làin dfr, thì bi 
phat. 

'IT'r xira dè'n nay, «chăng có mòl 
ngirò-i làin deu lành, dăn mòt hgiròi 
cĩing kliông. Hong chúng uó nhtr 
iHivcT-mâ m(r ra, dùng ltrõ-i mình de 
phìnli-gat; duóT mòi chúng nó có noc 
rán ho-mang. Mièng chúng nó dăy 
iihũng lóT nguyèn-iũa và cay-dĩíng. 
Chúng nó có cho'n nhe-nhàng dâng 
làm cho dò máu. Trên diròng-lõi 
ciuing nó răt nlifrng sirtàn-hai và khô-
nan, chúng nô chãng he biê't con duòng 
bình-an. Chang có su kinh-so- Birc 
Clnia TTòi ô- tnróc ttlăt cliimg nó» (Rô-
nia :i: 1(1-18). Ãy lòi Kinh-Thánh vê 
liinh-net loãi ngirói xáu-xa nhtr the ! 

Bén iigàycuõi-cùng.há khõi bi phán-
xét ghê-górn? Tôi xin doc Iheo lòi 
Thãnh Giăng dã tluiàt: «Báy gió' tòi 
thsìy niõl lòa lón và trăng, cùng Báng 
duong ngôi ô" trên ; triróc măt Ngài 
tròT dsít dêu tiôn hô't, chãng còn tháy 
chô iiào cho nó nũa. Tôi thã'y nlurng 
kêchêl, cii lón và nhô, dirng titifVe tòa, 
và các sách thì mò-ra. Cũngcó mõ mòt 
qiiyên sách khác nira, là sáchstrsong; 
nhfrng kè chê't bi xtr-doán tùy eông-
vièc mình làm cir nhu lòi đã bièn trong 
nhfrng sách iíj'. Bièn dem trã nhfrng 
ngirò'i chê't mình chira ; suchet và àm-
phii cũng dem trâ nhfrng kêch&T mình 
có. Môi nguòi trong bon dó bi xù-
tioíin tùy còng-vi^c inình lãni. Boan, 
str ehe't và àin-phũ bj quăng xuong liò 
lira» (Khâi 20 : 11-15). Qui-vj suy-gãm 
may càtt tii-vè, stí-phàn ngtnVi tòi trong 
liic phán-xét cuoi-cùng dó có dáng so-
không? (]ó đãng gitrt inình khòng? 

Song, may thay! Ngoãi luãt-phãp, 
Búc Chúa Tròi còn ban cho loài ngtròi 
uiôt àn-dièn râ't lón, ãy là Ngài sai 
Con Ngài là B ú c Chúa Jcstis xuong 
Ihê'-giiin nììy. Chínli mìnb Con áy dã 
làm tron nioi dèu Iuàt-pháp : chiu hi-
sinh tãiih-mang trèn Thàp-tu-giá, chét 
vì lòi-lôi thé cho tôi và qui-vj. Hê qui-
vi tin Birc Chúa Jêsus là Ciru-Chúa 

mìiih, tbì Bire Chúa TròT liên tha tòi 
cho. Thánh P h a o - l ô dã ttr chirng 
rãng: «Chftng còn su doàn-phat nào 
cho nhfrng kê<V trong B ú e Cliúa Jèsus.» 

4. ĐITQ-C SÓNG BÒT ĐÒ"I. — X u a 
Birc Chúa Trói tao ra loài nguò'i, dăt 
<V viifVn Ê-den. Neu loài nguòi yâng 
theo ltVi Ngài, chác sê durrc ăn trái 
cây su song, mà xác-Ihit có the chêt 
kia trô nèn xác-thit khòng hê chet. 
Song, bõi tõ-tông trãi mang, nên Chúa 
ngăn-câ'm loài ngiroi dên cây su sông. 
Tir dó , str chet cai-tri trèn cá loài 
ngtiò'i: Kè bj lùa cháy mà chet, ngtròi 
bi té cày mà chê'l, rìín cán mà chêt, 
Cõp VÒ mà chèt, xe chàn mà chet, làu 
chim mà chêt; lai có kê irc vj xã-bòi 
mà uông thuõc dòc giê't niiiih ; cũngcó 
ngu-òi huòn-lnrc gia-dình mà lên cày 
thál cò. Còn phiìn nbieu thì chét vì 
tàt-liinh. Tìr xtra đê'n nay có nhieu 
tay Itrong-y chê' thuoc de răng: «Ciru 
tir linh don, cãi tir hoàn sanh tán.» 
Song các luong-y ãy cũng bi dau mà 
cheTcâ. Vàycócàu ràng : « N b o n sanb 
tii- cô, thiiy vô tir ?» (7'ir xira dên naij, 
ai nga&i không clxêt '.') Su chét vê 
xác-thit còn ghè-g(Vm thay, huoiig ehi 
sti' chet phiìn hôn (Ifri đòi kiep kiè'p, 
chiu sao nôi? Mniín tránh khoi chăng? 
Hõ-i dôc-giâ ! Chì cìin nhir Bt'rc C.húa 
Jèsus, là Con inòt B ú c Chúa TTòi. 
Cbính Ngãi chju chét'trên cà\'Thàp-ltr 
dè ciru loài ngtrò'i ra khôi gõc eùa sir 
chè't, là tòi-lôi. Ngài dã song lai, ra 
khoi mo-má, nèn Ngài có quyèn ciru 
loài ngtròi llioí'il khòi lánh-nel tôi-lôi. 

Nay qui-vj ăn-năn tòi mình, cài ác 
tìing thiỳn, tin theo Birc Chúa Jêsus, 
tbì tluoe tha tòi, đugc tái-sanb, trô-
nèn ngtrò'i mói, dòi nay dugc hình-
yêh Irong tàm-lhăn, dòi sau đirgc ve 
thièn-thíinh, Ià noi không eó khóe-lóc, 
khòng có diiii-d(Vn, nliirng có linli-hon 
ngtriri còng-binh tron-ven, có thièn-sú 
ca-hiil ngoi-khen, có str vinh-liiên ciia 
Birc Clnia Tròi chói-sáng r u c - r õ . 
Quí-vi dê'n cùngBire Chúa Jêsus-Christ 
Ihì dtrgc ra tir vào sanh. 


