
THÁNH-KINH BÀO 

CUOC B A Q - T H A l BEN SUOI H A - R O T 
(Các Quun Xét 7:) 

TRUYEN-BAO T R X N - N H U - T U Ã N , VINH, TRUNO-KY 

nĐ<in liãy côn dònc ijná»(Quan 7: 4) 

T OÀI ngirài mu5n s5 dòng, nhirng 
Búc Chúa Trò-i chonsôít. Trong 

viijc thìêng-liêng s5 dòng láy lftin bãt-
lai, lâin klii còn có hai'. 'Trong vi$c do-
thftin xir Ca-na-an, chĩ hai ngirrVi Irong 
i5 muai liai có dirc-tin dèTi Birc Ch.ua 
TrrVi, còn iniroi ngu-cVi kia «phao-phnn 
xiV» và khiè'n cà hòi-chúng «dáy loan 
cùng Birc Giê-hò-vo». 

TrongdrVi Ghè-dê-òu BiVc Chúa TrcVi 
du-bj môt sir giâi-ciru ló-ii cho dân 
Ngài dôi cùng tbù-nghjch I 1 9 , ln dân 
Ma-di-an vn dftn A-ma-léc. Nlnrng 
dân lâ'y làm dông quft, e ho lùm hóng 
mát viêc to, nên trufVc hêT Ngfti tlifíy 
111 ot cuôc dào-thãi là rftt cân. 

I . — Ngu-ò-i nhút-nhát bj đào-
thâi (cáu 3) 

Lúc bSy giõ dân Ma-di-an và dàn 
A-ma-Iéc dóng trai trong tiiing Gít-rê-
ên, d5i nghjch cùng dàn Y-so-ra-ên. 
iiThân Đirc Giè-hô-va câm-dòng Ghê-
đê-ôn, ngtrò-i thoi kèn.s Dftn Y-sa-
ra-én chju càtn-dông vì p'tíng hièutritiu 
ãy, nên hitjp lai llico iigirai. Ho dóng 
(rai bên su5i Ha-rõt. Nhftn-sõ ià ba 
van hai ngàn. , 

Nhtrng Đúc Giê-hò-va. phan cùng 
Gbê-dê-ôn rftng : Đáo binb theo ngtrai 
l.tv lãin dòng quá, Ta chung ptió dán 
Ma-đi'-an vào tay nó dftu'. «Vfty, hãy 
trỳyen ljnh n£,y ch'o bft-tftnh nghe : Ai 
là(ngirai sa-hãi, rnn-rlìy, khà tra vè . . . 
Haí van hai ngftn ngiroi bèn tro ve, 
còn môt van ngtrài 5 l a » (7 : 2-3). 

Ngbc lài hitju-triêu hùng-bôn cũn 
Ghè-dè-õn, bo dúng tliiy di riít ilòng ; 
song niòl khi ó trtrac mftt quftn c l i c h . 

s t r c ãm -dõ i ig nhirt tbài cùn ho hi tièu-
tan. Tbăy kè tljch n i M i i h , inình y c u , I 1 9 

so-hĩíi , lun- i ' ny . liokliòng lin-cây ning 
Bâ'ng d ã goimìub rncIiitúi-trirfViigcó the 
chien-dnVt cho bo, nèn trtrcVc kbi lùu) 
tiàn.dã n;ÌmchácsutliăT-bni tl'onglay. 

H&i anbsém, BircChúaTTfVi kèu-goi 
chúng ta dên inõt can chiín-lrftn 
tbiêng-liêng dõi cung xiic-lhjl (Ma-di-
an ln con Kê-tii-rn, ve Ap-rn-liiun, cóu 
A-ma-léc là chàu E-sau, deu lũ dòiig 
dõi xnc-lhjt). •• h.iy già lcc suuh ru 
theo xàc-thil hâl-bê kè sanh rn thco 
Thánh-Linh, thì hi$n nny ciTng c.òn là 
thè áy» (Ga 4 : 29). 

Sir xông-hfun eũil xftc-thit hàng ngiiy 
munh-mê, anh cm nhù lùng quyct chi 
nhrV Chúa inà cliicn-dnu, l i u y rnn-iày 
sa-hũi, cbichirc, quy-bùng V BircChúa 
TrfVi khòng tin-ciiy ngiròichângtin-cfiy 
Ngài, nên dã clio ho Itii vÊ. Anb ein 
cũng muõn lui chiiiig (Gi . 0 : 66-08)V 

Nbũng nguòi tra ve chung nbũng 
kbòug hát ducrc bàLca kbài-lioiin uftc, 
lai mnng inril Ifim tòng nftng-nc dnu-
dfVn, trcn bp vói Ghúa, du;Vi Ihen vfVi 
ngircVi, chinh minl. cnng tu-kbinh tnlnh 
là hèn-nbiit ycu-'.'uõi. 

I I . — Kè chám vii xóc-thi t bi 
' đào-'fhài (cáu j -7) 

Dao binh còn l.ii !à myl van, khôlig 
đfty 1119I phìĩn ha ••ii cũ. Nhirug Buc 
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Giê-hô-va pb*Q» cùng Ghê-dé-ôn râng : 
Dftn hfty còndôngquá, phâi b i è« chúng 
« ó xuÕng mé nuó-c, r6i ta sê vi'̂ ngu-pH 
tbù chung nó lai đó» (7 : 4) . •».' 

«S6 ugjrò-i Ifty tay bvm nu6c và kê 
vào mi$ng liém là ba trăra, còn lai bao 
nbiêu dêu qul gÓi cúixuong inà uõng. 
Bíy giò- Buc Giè-hõ-va pbáu cùng Gbft-
dè-õn râng: Ta sê dùngba trăm ngtrôT 
dálieiunvó-cdómà giãi-cúu các ngiro-i. 
Còn dân-sir kbác, ai náy dêu pbii trò-
v í » ( 7 : 6-7). 

S6 0.700 nSy cV lai không phài vi ho 
can-dâm bay có dú-c-tin gl hcrn nhfrng 
•girrti v í tru-Oc ho, song vi ho có tòng 
H-lo-m. Hp khôug so- chiên-dãu và 
cfiiigltbÔngcSnchièii-doTi. Khàu-hif)« 
CÙa bo íà : ChêT rhi chít niiêii là dirc*c 
IIII hutug. oB-.rirug Ithi quân tbù <V 
ihân điró-i minh(7 : 8) cô thê xòng-hftm 
ho lũcnào khônghiêt, thSTnà liQ không 
ftíy làm lo, ciV vièc <7ui g6i cúi xuÕng 
<IIH udng. Nhftng kl đ6 khòng bâu 
viíc Bftng Christ, Chúa chúng ta, song 
hàu viijc cái bi.ing lii.m (Hõ 16: 18). 
<rSu- cuÔi-cùng cíia ho là hir-mSt; b'o 
Míy huug niìnli íáui ctuia minli, và láy 
«ir xau-hd cùa rninh lùm vinh-hien, cbl 
tir-Urôiig ve các vi(Jc thg-gian mà tbdi» 
(1'hil. B: 19). Chùa chq ho ve la phâi. 

Uên nhũng k ô qul g5i d'í phvc-su-
xftc-th|l, có ni6t să rát It coi su-cting-
phung xàc-thjt cbĩ lit vi?c bát-dSc-dĩ, 
còn chiín-iláu vó-i quftn thù la m v o 
4lch t3i-cao duy-nhút. H Q dirng thSng 
và ngiro-c lên, mStchăm-chl nhiu-xem 
jnx dr)ng tĩnb cùa quân thù, mòT tay 
IIIJIU láy niróx (uguyén-văn laij là sã 
ft). côn mpl tay uâm láy cbuôi girarm, 
aaii-sàng chi?n-dáu bát-cir lúc nào. 
Cln'IU gi tr 1H.) lai. crtn bao nhieu «ai náy 
đla phài tró- v í (7 : 7). 

I.iiu trvòc là tlnh-nguyên dào-thii, 
tftu nfty la cv&ng-bftch dào-lhii. 

I I I . -Lf l -kh l vft phu-o-ng-pháp thlèn-
nhlèn bj dào-thál (câu 1 6 ) 

So ba triiii còn Ii.ii dvo-c ke" là xi'rng-
đáiist d i ra Irfln, song chtra sSn-sàng. 

Cbien-trftn »fty c « * Búc Gbúa Ti*t , 
' nên chiêii-cn * à ehien-l u o x c8n« p f c ê i 

cùa Ngft-i I i k h . lìu pkâi bi chiàn-ftt} 

rièng nhir girmn, giàtt, trftah, mà nbft* 
lă'y ehièii-cu c i 5 » théa H kán, Irfrđ 
kbông và duãc trong b ì n h 1 

Khi hg B l h o i kèn vàdftphe bình, tay 
t i cfim duõc, tay btru I R S M k è n dftng 
tb8i,» thi ukbiip t-rai tfuitn (Ma -di -àn) 
Đúc Giê-hô-va khiín trfV guom cùa 
m ò i nguòi chcm lan ban minh » «Cá 
trai quftn bèn v5 chay cát tieng la và 
trÕn d i » ( 7 : 20-22). 

Mõt s i r thuiig ti'4ii bi-Limg I 

Nèu chúngta muon lirng-lriii su <tS(-
tháng la-lùng Sy, Ihi bãy qujiil-dudi 
trong lòng dáp bè cái blnh xác-lhjt và 
ỳ riêng, báy gnVánb sáng thièn-lImong 
S « 16 ra. flirc Cbúa Jêsus, là sir sáag 
tbftl, sê ducrc tir-do bánb-dòng, các 
quyEn-lirc cùa, ma-i|ul và sia toi-lăiu 
hSu chay trõn. Sir ilSr-thSng lliu^c 

vii cbúng la. 
Tie'ng kèn rao-báo SIR hi<jn-divn cìui 

Đú-c Gié-hô-va (Xuát 19: 16-18) cang 
tbõi manh, tbl quân thù càng thua to, 
vi Búc Giê-bô-va cV véi tôi nhir mftt 
tay anh-bùng dáng khUp, nèn nhOrag 
kè bSt-bó'tôisê vãp-ngã,sí cb&ogthSng 
han» (Giê-rê-mi 20: 10). «Tôi d ã bj 
dóng dinh vào Thftp-lu-giá vói Báng 
Cbrist, IIIà tòi sSng, không phài là lôi 
s6ng nũa, nhu-ng Bâng Cbrist s6ng 
trong tõĩ» (Ga 2: 20). Xy cflng là vi 
dó nià tôi IFTM viôc, nhò- gúc Ngni giàp-
ilTr IIIa chi?n-dáu, là siic hành-dòng 
cách có quyèn trong tôi (C6I. 1: 29). 

Anh'em thuôc s6 dâng hay s6 ft? 
Hién nay iìòi Tin-Lànb Đ6ng-Phàp 
có găn hai van tin-d8. Cbúngta chê: 
c t l lSml» SongChúabio«B6ngquáI» 
Níu mu6n Ngài ban phufVc cho chúng 
ta, thl mr)t eu^c đào-tbii Jà' ra*t cftii. 
Anh e i n mu6n lui v í đè* huô-ng chÙt 
phiró-c Ifty, bay ra trftn d£ lùin inõt 
nguôn pluró-t ? Ilãy quyiít-đ jnh nliír-
c^y Bu-cThành-Linh tCr phút nSy tbijc-: 
hành cuôc dfto-tbii íy ngay trong 
chinh mìnb. 



TIIANH-KINII IIAO 

SÁU CÂU H 
TV/TÕI ngiriri tin-dô phâi riăt trirrrc 

mình sáu cftu hòi rãt quan-lnj ; 
nêu kliòng biêT sau cĩui hòi áy.'tbl thfit 
là nguy cho (I6i sÕng thiêng-liêng cùa 
miuh. Bày gi6 chúng ta sê lan lăn 
nghièn-cúu tĩrngcân môt, v:i nhrVCbúa 
cho chúng ta trâ ItVi nhũng càu hòi dó 
niQt cácb ngay-tháng và thành-lbât. 

1) Tôi có c8-ỳ pliam tôl chăng ? 
oNè'u lòng tôi có chú ve tpTrác at Chúa 

changnghetòi» (Thi G6:18). Khi lòng 
lòi cò.n chíra-cliííp tr)i-Iõi, thi nhírng 
IrVi cSu-nguyên cùa tôi sê eliăng dircrc 
nliãin, vá cũngchângbaogirVChú'a thèin 
doai-hoài den tòi. Xin chú-ỳ ràngrlfty 
lôi iniiúii nói vè nhírng l()i cõ-ỳ pham. 

«Nbirng ãy 1ft sir giau-ftc các nguoT 
làm xa-cácb mlnh vr>i Bi'rc Cbúa Trò-i; 
và tôi-lôi các ngiro-i đS ebe-khua't măt 
Ngài kbòi các ngurri, dèTi nôi Ngfti 
khòng nghe các nguriri nira» (Ê-sái 59 : 
2). Chinh tôi-lôi làm ngnn-tiô' v:i che-
khuãl măt Đúc Cbúa TrrVi. Né'u còn 
cò tôi, thì dfrng hòng CO sir giao-lbõng 
v6i Ngãi. «Phàni nguài kèu-caTi danh 
Chúa, thi phãi iranli kbõi si.r gian-áe» 
(II T im. 2: 19).. B6 là innng-linh ciia 
fiirc Chúa TrfVi. NêTi chúiig ta phuc-
tùng Cinia thi chúng ta cân phài lia-
bò moi tõi cÕ-y\ Vây thì chúng la hãy 
xày khòi mõi dêu inà chúng ta dã biêt 
là xau-xn, khã-5, có thè làm buon cho 
Brre Thftnh-Linh. Chúng ta hãy hò 
nhũng dêu áy ra ngoài (16i sõng thiêng-
liêng hãu cbo tháng dirrrc tôi-lôi. 

Tòi-lôi giôTig nhu môt cfti cõi xay ; 
ba'o gi6nócũngmuí5ndèanh ein xucing. 
Và neu chúng ta túng-phuc nó, âl sê 
phài tùng-phuc nira. 

NêTi nuôi lãy mòt sir ham-thlcb ntur 
vây, tbi cbãng khàc nào quat tbèm 
Vnôt ngOn l.ùa ilang cbáy cho birc lên. 
Sir buon-birc thât có thEdôt-iihâpdrVi 
sSng cùa ngu6i tln-dS, fiy là sir cuc-
blnh và khSn-khó cfia tfim lòng chúa-
éhtp tòi-lõi. 

) I QUAN-HÊ 
• 

Vây thi cluing la luiv hê gãy quyíp-
hrc lôi-lôi biil-luiin bftng hĩnh-trang 
nào, nè'u'khòng llii chúng ta sê cháiig 
h§ biÊl «sir hinh-a,ii cũa Đĩre Chùa 
TT6i virp-l i|iiá inpi su liicu-hièT.n TcY>-
lôi s? làm hai chĩuig ta eho dèTi khi 
chúng tá lia-bònó. nSongcon úTriYng 
kè pham lõi liiy lr.rn khoii-circ thay ! » 
(Chãiii 13: 15). 

IIõ-i quí anh cin, hãy nhú- clè'n Pĩrc. 
Clnia Jêsus-Clirist 1 Ngài có Ihĩ l)ê 
gfty nipi thi'r xicugxieh rfnig-buôc iìl 
gini - phóng cho 'pi-nhon. Ngiii aS 
giiìi-cĩru các iinh em kiiòi lõ i lô i dê 
ván-<vircjng. iTii.ng iihfrng Nfciii c ó 
quyen eĩru-ehuòc m.i thõi, nhirng ciilig 
eó quyên báo • vĩ iiira. Nhrr qnycil-
lirc eùa Tháiih-I.inli Bĩing Chrisl, iinb 
eni có thè thâng moi lòi-dc cí-;/. Vft 
hcVi dó anb em s-3 ircV nôn nlifi-iig kS 
dfíc-tháng, ca ItbĩlC khai-hoiui. 

2) Dò*i sòng tõi có vâng phuc 
' Ỳ-muôn CJiúa e.hàng? 
« . . . Vii dftng c h i - l l i ! ' niinh clio HiVc 

Cliúa Trĩri nhir là ilo d ù i i g ve si.r cÒTlf>-
binh» (Rô-ina i>: 13). Tòi J3 d f t h g 

hel cá cho Chúa ch-i-a? Tõi cóilidí-ii 
chfi Chúa iiiuiin toi ticn chirii ? Ilay l à 
tôi còn di theo ỳ rii'Tig luình? Vii có 
pli.ii tõi tii' di.it ininli t i L i i r c B i i n;; C.h r i ;:1 

kbông? Ngàiihi làm Chúa-lc cvin dò*i 
sõng tòi chua ? 

Bĩre Clnia Tròi cfln CÓ nhiVug c o i i -

-cài vàng-pliuc. Neu chúng ta còn cĩrr.g 
dâu cúng c'ô. fti Cliùachiìng Ibèmdùiig 
ehúng la. «Vii , sir vãng lcVi t f í l hon 
cùa te-lè» (1 Sa-nu»-èn : ^2). 

Si.r nôi'-loan troiifcinôl Iriii ijiiftn ĩiy 
là mòt deu ehi-ngny cho tiai quíiii 
Sir lãm-15 còn đ6 Ihè tha-lhĩr diroi:.' 
và nhũ-ng su M Ì - l f C còn có Ihè XÓn-bã 
dircre, chó-còn su bfil-li'iing thi chaiig 
bao gi6 dup-c thn I ! 1 

Neu muõn duoc OIÚÌI dai-dniig, thi 
chúngtacănphiii v.'uighViNgiiì. Clniní; 
ta cììn phăi SOn-nanjI di den nnav clifi 
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Chna inuõn chúng ta di. Bó líi tùy 
con duò-ng và su lira-cbon cùa Cliúa, 
clirV kbông pbài côo chiing ta. Và, 
câm on Clnia, kbi chúng ta tbãt lòng 
(tfiii-phuc Ngai. tbi ỳ-djnh cũa Cbúa 
tirc líi cùa cbúng la ; chúng ta sê thicb 
chi inà láin Ibco ỳ-niuõn Ngài. 

Cliúng tn iliVng 1;iiii ttrò-ng Ngiii nbir 
lá inõl ngirrVi cai quíi cay-nghic;t, hoăc 
mõl Báng bát-ép cbũng ta lãui nhCriig 
vitjc I I ) . i cliúng la kbông Ihích chút nào 
(iãu. — Châiig phâi vâyl ĐiVc Chúa 
Tr<Vi luChacùacliiing ta. NgáimuÓn 
dăn chiing la dta nié iiucrc bình-tjnli. 
Nlurng dèu Ngài yêu-cfiu chúng la lirc 
la iihũiig dèu mà chúng ta có tbc vui 
lõng | , i m tbco. Vi cà thàn-llií. linh-
hõu víi tâni-lliăn cùa cbúng ta ti'rc. là 
c.ùu Ngài. 

H i V i vny. lléu n i u o n cucrng lili lò-i 
Chún, khòng vãng lcVi Ngãi, tlii sê 
c.Iiùng il i n / i - thôiig-công vó-i Ngài. 

8) Tól có đe" rléng thi-glcr mói ngày 
mà câu-nguyên chăng? 

Ngoài pliuo-iig - pháp cãu - ngiiyf}n, 
cbàng ai có Ihe" tliâng tòi-lõi du-crc. 
Kliông ngiiô-l nào có thè lán-lcVi trong 
diVi sõug 11 i i - d(ì Irù ra kbi bo có cfiu-
nguycn. N8u anb em biê'ng-nhác và 
Irê-uài vê sir cãu-nguycjn, tbl anh cni 
sê IrcV nén 6m-ySu, bac-iibiro-c. 

iiNliinig ai Iròng-do-i BircGiê-hô-va, 
thl cbâc diro-c sitc m6íi (Ê-sai 40: 31). 
HcVi vãy, ncu anb em khòiig sõng trong 
nu ' i i-íni khòng-khi cSu-nguyc-ii, thl 

anti ein sc lii quân thù tòng-còng-kich 
ngny. Chlnb Chiia Jêsus dã cfiu-
nguyín. NhiSu kbi Ngãi tbirc stiÕt 
dêin nià khfin-dào v<Vi Birc Cbún Cha. 
Tliánli 1'bao-ló dã c&u-nguyfn. Câ 
11 ii I ' l i .u i l i dâu-liên cũng có cău-
nguyrjn, Tât câ nlifrng liin' ilã dircrc 
Birc I'. Inìa Trôri đni-dung dè.u là nlitrng 
nam, uũ sanh-viên trong truò-ng cfiu-
nguy^n cà. 

Vfiy, xiu tu hõi niinh rfing: «Tôi có 
cfiu-tiguyCu chăng V Tòi có gicV lien-hò 
nào i i l i i i ' l - i l j . i l i v<Vi Cbúa, và có cfin-

thân giũ- giò- áy cbăng? BiVc Chúa 
TrcVi có biè't tôi là mpt nguòi hay cfiu-
nguycjn không? Hay là tôi dã lèni cbo 
Ngài bfit-blub chăng'.'» Nêu có vây, 
tbl xin Cbúa cho tòi lâp lai tcV giao-kèo 
và lai khôVi-su- giao-thõng cùng Ngài 
liiõn luòu kbông dút. 

4) TÔI có cfin-mán hoc lìrl 
Cluin chăng T 

NgtrcVi nào cfiu-lhà v<5 Lò-i Cbúa túc 
là tir deni iiiinli xa kbòi tieng Chũa, 
vl Đúe Chúa TrcVi phán bòì Lòi Ngtii 
trong Kinh-Thánh. 

Bõ-i vây, lu'-ii tõi khòng dè riêng llii-
gicV uià boc Kinb-Thánb, thi tôi sè 
lli icu su diu-dfit trèn con diròng tliièng-
liêng. Cõ nguiVi di lac ducriig vi iiuil 
lỳ-do rãt dê hièu : Anh ta không doe 
I.iVi cùa f.iirc Chúa Tr<Vi. Khóng có 
tiiè dùng uiòt dcu gl d<- tbay clio su-
boc Lò-i Chúa du-o-c. LcVi Cluia CÔt 
phán cbo ngirò-i ta, va nSu tòi tliâl bi?t 
Ngài, ât tôi sê muoii hoc Lò-i Ngài. 
Và tôi càng doc bao nbièu, càng ihãy 
bò-ich cbo tòi li;'iy nbiêu. 

Tôi t hâ'y rfing ncu kbòngcó LcVi Chúa, 
thi tói kbòng Ihè làin gl dtrp-c. Bòi 
1 hfi, I .IVI Cbúa hi <lo ăn va dô uõng tàm-
bò cho tòi trong cõng- viỳc bãng ngày. 

Nhũ-iig ngày dSu-ticn trong dòi sõng 
tin-dÔ cùa tôi, tôi doc Klnb-Thánb 
luôn. Khi ni<Vi tin Chúa, tôi <lã hani-
thlcb doc Ló-i Ngài. Nhirng mii lòi có 
dè" ỳ gl dô'u iilifrug trang Kinh-Thànli 
cbfing? IIic.ii bây gicV tói có còn hani 
doc Kinb-Tliánb nhir lúc ban dfiu 
cbăng? Tòi có ua-tbicb nbũ-ng dèu 
kiiili-iighiciu cùa các Sir-dÔ và các 
dãng tiên-tri cbfing? L<Vi Birc Chúa 
Tr<Vi có phái là môt quyín sách qui-
M u dí làm tbirc-phfim cho tòi hàug 
ngày chiiiig « Tòi có tlm dircrc sir a » -
ùiti'OngTbi-thiêncùaviiaBa-vilchăiig? 

Có lê tòi Ôm-ygu. Búc Cbúa Tròi 
dùng LcVi Ngài làm sũa và tbjl dc nuôi 
lôi . B&i v^y, nêu tòi uiuôn trcV nèu 
manh-niê, thi tòi pbai đoc Lòi Ngai 
mòi ngày. 
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8) Tòl có nrng danh Đa'ng Chrlst ra 
trxr&e mSt mfl ngu-òT chàng? 

Nhũng năm dău tòi mó-i ducrc kiph--
nghièm chút it trong doT sÔng lín-tlo , 
tôi rSt nóng-nây dem linh-hòn ngucVi 
ngoai den cùng Chúa. Tòi rát vui-
thich diVng làm cbúng %•'(• Bâng Chrisl 
ú cac ngã ba dtrcVng cai vfri môl só 
dòng anb em tin-dS. Tòi nliãy-nból 
viii-mirng kbi có dip-tiijn di làm chúng 
và cbì dtrrVng cho nhieu linh-hSn dcn 
cting Clnia Jèsus. Tôinhàn thfty trách-
iiliiriu nãng-nê cna tôi d6i vtVi nguòi 
ngoai. VtVi lòng kính-moTi bar. dfiu, 
tòi rJít nóng-nay gini-bfiy cho ngiròi 
ngoai ubũng deu Chúadãlàmcho tôi. 

Còn hòin nay thi thè- nào? Tôi dã 
mũT str klnh-mên bau dau roi chăng? 
Tòi dã trrV nên ngutji-lanh và ho-th<V 
r5i chăng? Lùa cùa BiVc Chúa TrcVi 
còn nung-dÕt.lòng tôi cbăng? Tòi có 
the" di nhóiii luôn mn khôngcàin-dông 
clnit nào vè linh-hòTi ngtroi ugoni 
chăng? Níu vây, thì vì có- gi? Tijl 
sao lai nhtr thè"? Tôi hàl rung : «Hãv 
cbuõc moi kê luân-vorrg» (bài hát sõ 
37), nbirng tôi có làm gl dè" chuòc ho 
chira? Tôi cũng hát trong bài 2y nũa 
ritng: «Hãy giũ kê Õin-dau,» nbtrng 
tòi có ilnii lo gi cho hochăng? Vn kbi 
tài hát cbung câu : «Khóc vè nguòi 
dang di sai» vtVi nhũTig anh em tín-dô, 
thl căp mât tôi ciV kbô-khan hay đircmi 
uhirug dòng -1? vì câm-dông thuong kè 
luân-vong? Tôi có câm-linh gì doi 
vcVi sir cúu-chuôc ho chăng? 

Níu khôug thè\ ât có vài nguyên-
nbon gì, và tôi căn pluii khum-phá 
cho ra dăng tìin l inb-don dè" chũa 
chúng bjnb năng kia. 

Tòi căn phái xung danh Bãng Christ 
ra trucVe raăt mpi ngu<Vi. Tôi phài 
truyên-bn danh cùa Ngài ra. VI chinh 
Ngài dã hào loi phài làm chúng vè 
Ngài.. Vày, tôi xin kboi-su-làm chirng 
i. i i . Cháe rftng tôi có dù st'rc dè phát 
nhírn« sàch Tin-Lanh ra và vi2t tho 

khuyén nhiVng ban-bc tòi trô vè" cting 
Cbúa. ít nhút' tòi cũug có thí làin 
cbúng cho nbũng ban tlõng-ngbic*p 
vcVi tôi. 

N*èTi tôi la đai-bièTi cùa Búc Chúu 
TrrVi, tbl tòi cân phài trung-tln. 
6) Tôl có dàng tlSn môt cách rông-rãl 

nhir Cliúrt dã ban eho tòl chftng? 
•il l.i v cbo, ngucVi sê cho ininhu (Lu-

ca G: 38). Chúngta thutVng ilàng ctia-
• ' i i i iliĩ: iuio, llii Birc Chiia TrcVi cũng 
ban i-liu ta tliè íiy, vi Ngài không uiuon 
mác no loãi nguòi. Anh eni không 
the niio ban cho mõl cftcb irõi hon 
Búc Chún TrfVi duoc. 

II nluVt In nèn dè riêng môt pb.au 
nitrcVi cho còng-vicc Chiia, vft 1 1 2 0 dâng 
hon s6 trung-hĩnh iíy thì Ini t'.àng lòt. 
BtVi vl neu aiibcm Iriing-tin viViCluia, 
ihì Ngài sê truiig-tin vtVi anh em. Cai 
nguyèTi-nhon cfia nhilu ngirô-i hõivi 
nay sa-súl. nghèo-mal :1y lã vi lòng bo 
khòng trung-tin dôi vfVi Chiia kbi ho 
còn khn-giã. Anh eni chf ing liè thay 
mõl nginVi n;in irung-ti n vrVi Cbúu.dàng 
licn giúp-dõ' còng-viỳc Ngiii inòl cftcfa 
liùu-hoi trong hõi Ihniib-h/i, mii lai 
trtV nèn nghèo-thiéu, lúng-hnn hao g i ò . 

«Lòng lông-rĩii sê dircrc no-nê ; còn 
ai uhuun-gôi, chinh ngirf/i sê duoc 
nhuiĩii-gõi» (Chàm-ngôn 11 : 25). 

Hũy dâng lien mòt ciich vui lòng, vì 
«Đi'rc Chùa Tròĩijènkè í/u' aìti cúch vni 
lòng» (II Cú-rinb-tõ 9 : 7). 

Hny dftng cùa mình int)t cftch dúngr 
dún : tbnng ra thâng, tu5n ra liirìn. Vã 
phãi giũ inùt niirc sò-sach vfVi Chúa. 
Nê'u ìnuòn duo Tin-Lnnh dtroc ban-b& 
ra khftp cà thê-gian, thi căn phãi co 
ngufVi chju sõ tien phi-lòn. Vày, 
chúng tn pli.'n mati muti dnng lien cho 
Chtin đe Buo Tin-Ltinh điro*C don ra 
kliiiji cà năm chàu. 

Bô-i vày, thco nhir str ilny-dô cúa 
Tbftnb Phao-ló, thì su ilftng liín là 
inôton cùa ngtnVi lin-dõ, và ní'-u clning 
la là tin-dô cùa Tăn-Utrc, thi chúng.ta 
s.5 diing ti£n và diing inõt cftcb rông-rãi. 
-—Dìcll-utâ: Núltti^n-D/ín-Vim Titiirtim 
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