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((Ngir&i dà l&li lên trivâc riĩăt Ngài nhie inót cái eìiòi, nltir cái rc ra 

tir <iíil khò...» (Ê-sai 53:2-6) 
O A l ' khi doc cân sácli trèn đây cùa 
^ liên-tri Ê-sai, thà'y ôiif? dircViig nlnr 
đã nhò bút than mà hiê'n cho miìt (Ii'rc-
lin clvúng la niõt bírc tranh tuyct-xáo. 
Trên búc tranb ;iy, nél nuV, nét diim, 
khéo vacb ra nhírng ve t - t i ch dan -
Ihiiong cùa Con Bâ'ng loi-cao tir hiê'n 
niinh váo tán thàm-kich. 

Thiê't tirõng khòng có sir náo cáiu-
dòng sàu-xa bâng Báng công-bìnl i 
chjn hình-phat thay bon ngiròi gian-ác. 

Ò i ! trirác là'n kieh sau-thãm vô-cùng 
dir(Vng ay, la thay, biê'l bao kè còn nlnr 
bit inât birng tai! 

Neu theo lòng ngay-thang ci'ia ininh 
in;i xét, thì khó chi tháy sir thirong-
xót cùa Búc Chiia .fêsus lõ cho c.ác dòc-
giii rõ ià'm lòng nbãn-'nai và lír-áiciia 
Búe Cbúa T r ò i dôi vó i nhon- loa i . 
K h i : Ì y , lii-nliièii các dòc-già se de 
kíiih-niè'n, ta o-n in'ôl Báng đã hàn-dãi 
inìnli nhir vây. Lòng phân-loan, cúng-
côi han dè lièu-tan màdô i ra lònghoi -
cài. Song ác-nghièt thay ! sir khuynh-
hiróng tôi-cao ngày càng thèin lanh-
lêo nhir tuyê'l biing, tan-lành nlnr inây 
khói trong cõi lòng inõ'-nijl. 

Có*-tích cúa su* t h i r o ' n g - k h ó 
Diic Chúa Jêsus chiu tbirO'ng-khó 

ti'rc là tlurc-Iiành lòng yêu-thiro'iig cũa 
Bi'rc Chúa TiíVi dôi vói nho-n-loai. 
Thè' inà ngirò-i dòi coi khinh sir à'y, 
khòng cluit doái-lioài, liá chãng pliiii 
bô'i luong kliói tòi-lòi d:i xòng i i k V niìit 
kê khòng lin ? Òi ! Ihau vàng làn-lõn, 

ngoc dá màp-nuV, khõi óc võ-tín còn 
xél đâu dífn nêo t;i đu*ò*ng chánh ! 

Khi xem các sácb T in-Lànb chép 
sir thiro'iig-klió cua Ngài , các dôc-
giâ khòng khõi n g à m - n g ì i i , k inh-
ìnê'n và thiro-ng-xót cho thãn báu cùa 
Bang \ i tòi-lói moi ngiròi dành ehin 
cuc-khô, lia khòi str sung-siróng chôn 
thicn-dirùng, chiu khó-khăn nói tiììn-
tuc, clii-u lièn-ha hon ngiròi râ'l hèn-
ha, tírng-trâi buõn-râu, nê'ni dù d:ui-
d ó n . Ngirò-i dò-i vu cho Ngài la quĩ-
quái, coi là kê la-lùng, dièn-cuông, 
ham ăn-uong, ban-bè \(Vi kè xã'u nê't 
\ i i phiròng giiin-ác. Ngài lai chiu nôp 
mình tiong tay kè dũ', bi bán bò-i chinb 
mòl môn-di5 nõi-phàn, măt bi kbac-
nhò, huyet tuôn, thit nát, cho DÉN chê't 
tièn cày thàp-lir bòi ìihfrng ngon hrõi 
dò va vu oan. 

Bo i vó i bon hung-thù cir(Vng-bao 
k.ia, các dòc-giâ khòng khòi tiè môi , 
tro-n niát, gíVin-ghiec cái Ihíi-doan ciìa 
bon lòng lang da tlui s í i o (lám láo gan 
ìiin màl, đÔi-phÔ vói Bííng còng-bình 
biing iin l i ì -h ìn l i noi cày thâp-tu*! 
Nhuc-hình tàn-bao, khi iíy quoc-dàn 
Hò-ma chĩ dànb cho bon nguòi t iong-
tòi rã't dáng cbê-ghét. 

Kè ' t -quá cùa sir t h u ' o , n g - k h ó 
Sir tliii'ong-khó ciia Bi'rc Chúa .lèsus 

là deu khòn-ngoan ciic-diem cíia Dúc 
Cbúa TnVi. Neu c;ic dòc-giii biet nluV 
sir khòn-ngoan cùa Bi'rc Chiia Tiò-i 
(lò'i K inh-T l i i inh ) , thì niói tliã'y v;i 
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nhàn dtrrrc sir tlurang-khó cùa Bt'rc 
Chúa Jèsus có linh-nghièni trirc-tiê'p 
veVi niình theo hai plurong-dièn: 

Nhò' Sũ llureyng-khó cùa Ngài mà kc 
tin dtroe hòa-lhuãn cùng chính Đt'rc 
Chúa TreVi. Hanh-phiróc áy không sao 
kê xiê't. Phao-iò rang : eeNhcV huyê't 
Ngai trèn thàp-ttr-giá, llii dã làm nèn 
hòa-binh, khiè'n imiôn vât dtreVi dííl 
trèn tieVi dêu nhò - Ngài mà hòa-thuàn 
cùngchinh mình B ú c Chúa TreVi» (Cô l . 
1 : 20). Đ ó là plurong-dièn tlu'r nht'rt. 

BíVi thàp-tir-giá, trong eáeh hành-vi 
chúng ta có cái ìnàu-nure ti on-ven dê 
noi t heo (Ph i l . 2 : 5-8). Đ ó là phuong-
d.iên tlu'r hai. 

Sau khi tiên-tri Ê-sai dã tâ-vê tám 
lòng chua-chát cũa ngtreVi d<Vi dói 
Ngài rôi, thì vô i chuyên hút, òng chĩ 
cho chúng ta tháy cái dò-ltrong khoan-
hông luyèt-dích cíia Ngài doi vói chúiig 
ta không hè lay-chuyèn. 

« T h à t Ngài dã mang si.r dau-ôin cùa 
chúng ta, dã gánh sir buon-lnrc cùa 
chúng ta . . . » . Iìiê't bao ỳ-tircrng á c -
nghiêt vu-khong cho Ngà i , I Io tír-
chõi , khinh-dê và chán-bo Ngài . Song 
Ngài vàn bên lòng chiu hình-phat 
thay ho. 

Sira-phat Ngài chiu túc lá nguôn-góc 
binh-an cúa chúng ta, làn roi Ngài 
chiu cũng là linh-diroc diêu-tii cho kè 
tà t -nguyèn. NhiV mat đúc-tin nlìln 
qua màn bi-mât, các dòc-giă se lliâ'y 

giá-tri vô-song này ra tír sir tlurong-
khó cùa Ngài . 

Nguyèn Bfjrc Thánh-Linh soi sáng 
lòng các đôc-giâ, khiê'n thà'y tâ'n thàm-
kìch áy dã gày nên vì tòi chuhg cùa 
inoi iiirác nioi dàn. 

L ó n - I a o thay ! Mău-nh ièm thay ! 
«r>úc Chúa Trò'i dã làin cho tôi-loi 
ciìa hê't tliây ehúng ta deu chà't trèn 
Ngiròi . ) ) B ó là búc niàn kín ci'ia ¥)úc 
Clnia TrcVi dã hiê'n rièng cho con míìt 
di'rc-lin. Đòc-giâ sê tháy chính s i r 
Ihirong-khó íiy lã giá cao tiá n<r cho 
chúng ta triróc sir còng-bình cua luàt-
pháp, vá cĩing bõ'i đó dep nguòi con 
thanh-nc) cũá ĐírcCiiúa TrcVi hang tò ra 
nghich vó i bon ngircVi ci'rng-cõi không 
chiu vàng-phuc. 

A n h em n g h ĩ s a o ? 

TrircVc khi gác bút, xin các dôc-giâ 
hãy mau den cùng Đi'rc Chúa Jèsus. 
ccDììu tôi nhir hông-dieu sê trô'nên tiang 
nlur tuyêì ; tlììu dc> nhtr son, sê trcr 
nèn trang nhii' lòng c l i icn» (E-sai 1:18). 

Ai khoe mình v õ - l ò i ? Ai tiro-ng 
mình ít tòi ? Há có tôi nào lcVn hon 
tòi không yèu-inên Đáng yêu niình den 
nõi chiu chêt vi ni ình? Tòi ây là dău 
moi tôi. ccNgiro'i hãy he't lòng, hêt 
linh-hon, het y mà yèu-inê'n Chúa là 
Bi'rc' Chúa TreVi ngiroi. Ay là dieu-nín 
tln'r nhi'rt và lcVn han hé l» (Ma 22 : .'!?). 
Ai dám xtrng là vò-tôi hoăc i l tôi mà 
trái diêu-răn ;í v ? 

BA VAN SAU NGAN NGAY 
Tuân-báo «Vie el Liberté» có dăng 

mòt bãn thong-kê cuôc dcVi 100 chàng 

thiê'u-niên 25 tuôi nhir d u ó i : 

I.i'u- 35 luoĩ. — \0 giàu, 10 khá, 40 có 

làni mcVi có ăn, 35 nghèq, 5 qua dcVi. 
Lùc 45 luoi.—1 giàu, ii khá, 65 có làm 

mó'i có ăn, 13 phâi nh<V ke khác, 16 
qua dcVi. 

Liic 55 IIIÍH. — Ì giàu, 3 khá, 46 có làm 

nió'i có ăn, 30 phái nhcV kê khác, 20 
qua dcVi. 

I.i'ic 65 luoi.—1 giàu, I khá, 5 có làm 
nió'i có ăn, 54 phai nluV ke khác, 36 
qua dcVi. 

Lúc 75 híòi.—ì giàu, 2 khá, 34 phai 

nhò' kè khác, 63 qua dò-j. 

Lúc 100 luoi.—Qn;\ dcVi het, và nê'u 

kliông tin Đt'rc Chúa Jêsus thì hê't fhây 

bj hình-phat dài dò'i. 

Hcriai t rongcõi hcìng-tran, hãy kíp ãn 

minh direVi dòng huyet Chtia Jèsus de 

Ihoátkhcncon thahh-nô.-Ví'ee/ Liberté. 


