
THÁNH-KINII HÁO 67 

SLT H I E N - T H A Y L A - L U N G 
• • • 

(Xein E-sai 6: 1-13) 
H E R B E R T L O C K Y E R r P R ( ) N G đoan 6 năy ông ft-sai tirò-ng-

thuàt nhũrig triròrig-hrrp dã dcm 
inình (lê'n chĩrc tiên-tri, vá tliè náo ông 
nhàn dirrrc quyên-phép dê thi-hành 
clnrc-vii ãy. Đoan nììy cũng tò cho 
chúng ta tháy cách nào mõi tòi - tó-
thánh-tín cùa Birc Chúa T r ò i , mòi òng 
giáo-sĩ, inôi òng muc-sir, môi ông 
truyèii-dao, môi ônggiáo-sir, moi ngirài 
giúp vièc Hòi-Thánh, dirrrc Chúa sùa-
soan de thi-hành chúc-vu cùa Ngài 
giao cho. 

Đonn niìy chcp ve mòt sir hitiii-thay, 
nlurng sir hièn-thây dó có ba phuung-
di£n khác nhau. Horp lai vói nbau, 
ba plnrmig-dièn ii'y phò-hãy cách-thirc 
Birc Chúa Trcri dào-luycjn cuòc dcVi ciia 
các tòi-t(V Ngài. Tir càu 1 (lcii càu i 
ta tbáy inòt cái ngai; tir càu 5 tói càu 
7 ta tháy mòt tám lòng; tir câu 8 dê'n 
càu 13 ta tbáy môt phain-vi boat-đòng. 
NhcV ba phirorig-dicjn ciia sir hièn-tháy 
nãy ta hièii-biêt cácb Birc Chúa TrcVi 
d:io-tao các thánh-đõ và các tôi-tir Ngài. 

I. — THÂY MÔT CÁI NGAI 
ccVe niìm vua Õ-.vìa bitiuj, tin cũng 

tlutij Chita ngòi trèn ngaicao vit cãt lèn, 
vgt ito cìta Ngài điìy-diìij dên-lhà...» 
(câu 1-4 — tbeo mòt bàn tieng A n h ) . 

Chúng ta cân phài bãl dììu cr cbò năj'. 
Con inftt cúa clning ta phâi tir ngai 
duói díit đira lèn ngai trèn trcVi. Con 
mát cùa chúng ta phài xày khòi các 
vàt ducVi đãt mà chăm-chú vào cbính 
Đirc Cluia Trcri. Nêu dcVi chúng ta 
kbòng tbánh-kbiêt ãy là vì ta kbòng 
tbáy Chúa tô-tucrng, khòng tbãy sir 

(tììy-dù vè-vang cùa Ngài . Ta chĩ đ íc -
thang trong dcri khi nào ta ci) thc bát 
răng: 
Myc-níc.ii CÔA T Ò I L À C H Í N H Đúc. C I I Ũ A 

T R O I ; 

KHÔNCI I ' l lÀl SO1 B Ì N H - A N , V U I - V Ê , O N -

I'IIUCVC, 

N H U N G I.À C I I Í N H M Ì N H N C i À I , Đí*c C H Ú A 

T R Ò T T Ô I I 

Có bai deu tòi xin nbftc anh em vê 
sir tháy cái ngai. Đêu thir nhirl ir trong 
càu 1 : Sir thieu-mál và sirbic)n thâvdi 
(tôi viri n h a u — « V è năm vua Ô-xia 
băng, tôi cũng tháy Cbúa.» Ay tb&' là 
mcit con klning-hoâng dã khiè'n ông 
tièn-tri nhàn-biêt rãng Đúc Cbúa TrcVi 
là Đã'ng Cao-câ. Vua thãy đircre phài 
bóa ra không tháy du-o*c tnrcVc khi 
vua không tháy du*o*c hóa ra thày 
du*o*c trong con mát diíng tic-n-tri. 
Dău dirirng nlnr là môtsir màu-lhuàn, 
nhirng cái chon-lỳ trongcàu sau chinb 
là : Ê-sai «tbãy Clnia ngôi trèn ngai cao 
và cãt lên,»—không phâi thãy qua cira 
thiên-dáng mcV ròng, nhung thiiy qua 
ncri mô-m:i mò ròng. 

Clning ta luôn luôn nói rftng : cPbftí 
đi lèn cao và làm VÌCÍC ,» nhung Kinb-
Tbãnb Tân-lTcVc có nói nlnr vãy dâu. 
«Ph;ii di xuong tháp và cbè't,» dó là 
plnrcrng-pháp dõc-nhút cho ta bié't the 
nào ki ducrc cát lèn cao vói chinh mìnb 
Chúa. Nhìn qua mô-mã, vê-vang thay, 
tathftyChÚa là Thiêt-Híru ùciing minh 
gifra moi nông-noi cách-bicjt, chia-rê 
trèn dcVi. Neu không phãi là ino-nià 
cùa mõt ngucri yêu-dáu, tbi cũng ki ncri 
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mô-mà la chôn-vùi nlnrng hi -vong 
thiêt-tha, nhù-ng duc-vong bõng-bòt, 
noi niò-mã mà ta sâTi lòng chôn chăt 
Bôn-ngã. Làm nhir vày thì bao giò -

cũng diro-c sir hiên-tháy. 

II. — THÃY MÔT TĂM LÒNG 
uBãg gitr lôi nòi: Khôn-nqn cho tôi.' 

Xong diri tòi r'ôi'. Vì tòi là ngirái có tnôi 
da-dàij, <r giĩva mòt dăn cù mòi do-dáij, 
bcri inăt tòi dã thây Vua, tt'rc tà Đivc 
Giè-hô-va vqn-quân '.» (càu 5 ) . 

No*i dáy mõ-mâ mò* ròng ĩíy tiên-tri 
Ê-sai dã thãy môt cái gì dó, và dirang 
khi nhìn-xem thì mât óng ngiróc lên 
inà thiiy Chúa. Rôi tfr cái ngai dirgc 
cát lên, òng nliìn xuông và xein tàn dáy 
tàin-thĩìn niình. Tir cái ngai bò trõng 
à diroi dâ't òng ngiró'c lên xcm cái ngai 
có Chúa ngir b trên trài, rõi òng xem 
cái ngai cùa chinh lòng mình. Nhà 
ánh sáng tir ngai trên trài chiêu xuõng, 
Ê-sai có thè thííy ngai ciia lòng minh. 
Chúng ta có chù-trirang và nán-dúc 
cuòc dài mình theo càc kieu-mâu cùa 
loài ngiriri khòng? Hay là chúng ta 
nhìn vào ngai trong lòng mình bâi nhà 
ánh sáng rirc-rã cùa ngai trèn có Vua 
cùa các vua dirang ngir? 

Ê-sai thay Chúa b trên triri nèn mái 
thây chinh lòng mình. "Áiili sáng niăt 
trò'i hày-tò các thir da-bàn trong môt 
căn phòng. Nê'u cù-a dóng chăt thì 
kbõng tháy dirgc. Sir thánh-khiêt cùa 
BTrc Chúa Trà i bày-tò sir ô-uê'cùa òng 
tièn-tri. Vê phãn các thánh-dô cùa 
©irc Chúa Trò*i thì bao già cũng nhir 
vây. IIo tháy chính mình Chúa nên 
cũng dã tháy chinh mình minh. 

Sir hiên-tháy dã bày-tò cái vê't xáu 
trong dò-i cùa ông tiên-tri — « T ô i là 
ngirói có mòi da-dáy.» Phâi nhàn-
biét ìiing Ê-sai t g y xirng tõi và tô mình 
nhir thê' — «Kh6n-nan cho tòi! Xong 
đài tòi rô i ! Vi tôi là ngirài có môi da-
dáy.» Vày, cái tòi mà suhi?n-tháy tò 
cho Ê-sai biê't chinh là cái tòi cùa mòi 
ông. Năy, dău anh em hi?p y vái tòi 
hay khòng, tòi vãn tin quà-quyét rang 

tòi cùa môi-mièng là tòi năng nhirt trèn 
diròng cùa các thánh-dô. 

Sir hiijn-tbáy â'y cũng mâ mát cho L -
sai thâ'y hòn-tánh cùa nlnrng ngirài 
ehung-quanh mình — « T ô i là ngirai có 
mõi da-dáy à giira inòtdân có mòi da-
d á y . » Hãy nhân-biet thir-tir! Ê-sai 
thííy ngai cùa Cbúa Cao-câ. Bôi ông 
nhin xuõng, tháy chinb lòng minh; dã 
Ihííy sir cùng-kho eùa lòng minh, òng 
hèn nhin chung-quanh và dòthâ'u virc 
tòi-lôi sàu-xa chôn-vùi nhirng kè b 
chung-quanh mình. Báygiàông thiíy 
nhan-loai phân-chieu hòn-tánh cùa 
òng. Neu anh em dè y nbìn-xem thì 
sê tbay sir bai-hoai â chung-quanh 
inình bâ't-quá là mòt sirphiìn-chiê'u ciia 
chinh lóng mình. Sir hièn-tháy cùa 
ií-sai két-quâ có sir liun sach — «Biíy 
gi<V mòt sê-ra-phin bay dén tòi, tay cãm 
than liru dò mà dã dùng kìm gáp noi 
hàn-thà, dè trèn mii;ng tòi mà nói ràng : 
Năy, cái nãy đã chani dê'n mói ngirai; 
lòi ngirai dirrrc bô rÔi, tòi ngirai dirge 
tha rôi» (câu 6-7). 

Sir hièn-tháy, roi sir hn-hoai, rôi sg 
dác-tháng, áy thir-tg cùa Đirc Chúa 
Triri bao giàcũng tbe. Đó là khuòn-
niiìu giài-ciru tron-ven ngirài thánh-do 
dã phain tôi nbirng muõn dirgc tày 
sach tron-ven và dirgc du-bi dè hãu 
vi<}c Đúc Cbúa TTái. 

III. — THÃY MOT PHAM-VI 
HOAT-BÔNG 

((Doqn, tòi nghe tiêng Chúa phán rdng_: 
Ta sè sai ai đi ? Ai sè di cho chùng ta ? 
Tôi thira rdng: Có lòi đăy, xin hãy sai 
tòi» (càu 8). 

La thàt, chúng ta quen đâo ngirgc 
Iihirang-thirc cùa Đirc Chúa T r a i ! 
Clning ta muõn có mòt pham-vi hoat-
dòng trirác khi nhãn tbáy tôi mình và 
tirng-trãi su tãy sacb bâi Chúa. Chúng 
ta muôn thira vai Chúa rang: «Có tôi 
dày» tru-óc khi kèu răng : «Khõn-nan 
cho t ô i ! » Nhirng «Khôn-nan cho l ô i ! » 
phâi di tru*ác «Xin hãy sai t ò i ! » Neu 
chira du-gc sg hi^n-tháy, thì anh em 
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cũng không khi nào diror sir kèu-goi. 
Bày này, thir-tu cùa Birc Chúa T r ò i : 

Su* hiên-tháy — « T ô i thâ'y Chúa.» 
Sir hir-hoai — « T ô i là ìigirò-i có môi 

da-(láy.» 
Su* đác-thãng — « T ò i ngiroi durrc 

tha rôi .» 
Sir kêu-goi — «Có tôi dãy, xin hãy 

sai tôi!» 
Tòi inuõn nói vói anh em rãng Birc 

Chũa TrcVi khòiig hê cho anh ein tháy 
su cùng-khô sàu-xa cùa loài ngucVi 
truõc khi anh ein tháy su cùng-khò 
sâu-xa cùa Chinfa niinh và str dììy-dù 
cùa BiVc Chúa T r ò i . Sir làm sach tòi 
di tnróc sir liim chirng. Sir tăy-ue di 
triróc sir tiy-nhièin. 

Tòi niuón chú-y dăc-bi(*t dên hai dêu 
trong sir hi('n-th:iy vê inôt pham-vi 
hoat-dòng nììy. 

Mòt là : Thánh-do dã đtroc tày sach 
và dã diìu-phuc thì bao g iò cũng lình-
nguycn hììu vièc. Birc Chúa Trò i 
khòng liiío Ivsai di, Ngàichìhôi r.ing: 
«Ta sè sai ai d i ? » Anh eni cĩing hãy 
chú-ỳ dê'n sir chuyèn càu ò dày : « A i 
sê đi cho chúng ta?» Vày, anh em 
thãy sir-giii dông-công hop-tác vói BtVe 
Chúa Trói . Birng bao g iò quên ràng 
trong sir hììu vir;c Birc Chúa Trò i chăng 
có òng hay hà nào bi cp-buòc cà, nhurng 
hè't thãy là tòi-ló lình-nguy(»n. 

Hai là : Nguòi lình-nguyên hau VÌQC 

Birc Chúa TrÔ*i thuòng phâi nhàn láy 
mõt chirc-vu rát khó-khăn. Hãy suỳ-
nghĩ vè vièc E-sai phãi làm. Sau khi 
điroc sir hifjn-thãy, Ê-sai phài nhãn láy 
mòt chirc-vy khó chiu, nguy-hièm và 
khõng may-mán. ít có ngirò'i chiu di 
dén nlnrngnoi khó-khăn cùa BircChúa 
Trò i , cho nên Ngài phâi kêu-goi nhũng 
ngiriri tình-nguy^n. Có nguòi thich 
nhũ-iig chò tot nlnit, nhfrng pham-vi 
hoat-dòng dc-dàng nhirt, nhung tôi-tó 
hay vàng-phuc Ctt di , liíít luãn chõ ã'y 
vira y hay không vira y, luong-bông 
hàu hay bac. 

Có 15 Clnia kêu-goi anh em pbãi hi-
sinh dòi minhgiũa vòng nguòi ngoai-
dao toi-tăm và mè-tin. Có lê Ngài sai 
anh em dc'n giũ-a mòt thánh-pho Inr-
hoai dè làin viêc hè't ngày ă'yqua ngày 
khác mà it thãy kct-quâ. Hay là Ngài 
muón anh cm sông trong bău không-
khi ciru-djeh cùagia-dình, khôngai có 
thÌQn-càin vói minh. Anh em có săn-
s.àng khòng? Mát anh em dã thà'y Vua 
chira ? Anh em dã thãy tâin-hôn niinh 
thicu-thón cbua? Môi-mièng và d(Vi 
song ciia anh em có tirng-trài huyct 
rùa sach vá lùa tày-uò' chăng? Bãy 
giò , nià chí báy gi(V thòi, anh cm mó*i 
săn-sáng dáp râng: «Có tòi dày, xin 
hãy sai t ô i ! » 

D A N H - N H C N VC 
TT'IIÒNG cir iilurng liièii-liro-ng bát-ngrV 

cùa tuong-lai sè là tliê' nào, cũng 
cliãng có gì trôi lion Đúc Chúa Jésus 
(tiro'c... Hét các tliòl-đai sè luyên-bíS ràng 
trong vòng con-cái lolĩi nguòi, cbâng ai 
troi lion DiVc Chúa JêSUS. 

Tir klii chíit dén nay Ngãi điroc kinli-
yéu gáp ngàn liìn klii Ngài di qua tlic-giiin. 
Ngài (lil trò- iièn «Bá góc nha» cùa nhon-
loai, díiii nòi ilút daiili-hièu Ngài khõi thê"-
giaii tirc là liiy-đông t(Vi nèn-tiing cùn lliê'-
gian... Toãii-tháng Tir-thàn, xin Ngàihãy 
nhàn laj' iiiró'c Ngài, và háng niay muoi 
đòi tin-dò sè theo Ngái vâo đó trèn con 
ducrng virong-già niã Ngài đă vach săn. 
—Earnesl fìenan. 

I D A N G C H R I S T 

VcVi nhiriig ai chi' niuô'n tliáy Dirc Chúa 
Jèsus lã niòt ngircVi thucVng, cliũng tõi xin 
vach ra sir lioat-đòng cùa Ngài khác liãn 
str hoat-đpng ciia các đăng ticn-tri xira và 
các bftc chán-dát loái ngucVi. Bãng Christ 
dã han sir sôiig nicri cho hàiig ngãn, hâng 
trièu ngucVi thuôc vc mpi dàn-tòc trài qua 
rnpi IhrVi-dai. Ngài dã đoi tòi-nhon ra 
thánh-đò, kê sál-nhon ra nguòi luong-
thièn, kê hò-iighi rn ngir-Vi dõc lòng tin, 
và Ngài đã phuc-hòa nhũ-ng anh cm Iruóc 
kia ctru-đich. Quă thftt, inrjt huo-ng 
tho'in éin-âi dă tir BángChrisl tòa ra suót 
các IhcVi-đai và đô vào hàng máy muoi 
tricu linh-hòn bõi-rõ'i, hi duong-hõ, chiìng 
còn hi-vpng gi.—F. W. Forsler. 


