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UAI đál mù chúng ta dang triì-ngu
đây, là mòt mành trong vũ-lrii,
ngoài ini.it thi lanli, mà bên trong thi
toàn là lù-a đò liirc. Moi khi ta đ à o s ã u
xuông đát chúng 30 thiròc tbi ta tháy
nhiêt-khi thêm lên môt đô. Vò ngoài
kbông dèu nhau, có chS dày chõ mòng,
nên lù-a đô Irong lòng trài đát tim
điròng thoát ra nhfrng nai nào yíu nbát
giông nlur livl trong các bánb xc bo-m
lúc căng quá tbi nó tim cbS yíu nbát đS
pbi ra. Vi vây nên có n b ũ u g hôa-dicniso-n túc nhfrng núi lùa pbun ra nhũng
chát cbáy trong quâ đát, nhà' ra toàn
nlurng kliói lùa, tro nóng và các chát
tan cbay nlur n u ò e . Sírc bùng nô thât
vĩ-đai, có môt núi lùa quăng lên khôngtrung môt tâng đá lòn lòi 12 thiròc khôi,
và năng tòi 30 tãn, có núi nbfi ra nlurng
tro nóng và than bay tung ra cbungquanh và bao-phù nhũng làng làn-cân
tòi môt vùng điròng kinb hiìng máy
trăm cày sô, hoăc pbun ra nlurng chát
lòng vè sau đóng thành váng Irên măt
bièn dày đ í n máy t h u ô c làm căn-trù
các tàu bò qua lai...
Đòng-thòi vòi su xuát-hiên cùa núi lùa
có su biín-chuyèn trên măt đát: bièn có
kbi đirr/c náng cao lên mà thành ra núi,
còn núi cao lai bi sâp xuõng Ihành bièn
cS... Biít bao ihâm-cânh dã gây nên bòi
nhũng sir biín-câi tbìnb-linb dó. Ni.ir ù
An-đô vira ròi không ai n g h ĩ d í n mà không
kinb-khùng: bàng bao ngàn nguòi c h í t ,
bao nbiêu van nguòi kbông có nhà ò.
Môt quà núi đá dirox nâng cao lên Irên
500 lliuòc, sôngnu-òc cuòn-cuôn lên nlur
thác lôi cuôn theo vô-sô nhà cùa và nguòi
v | t I!! Lai cùng víra ròi & Ỳ và cũng ò
Xn-đô nũa đát rúng-đông làm hu-hai
biít bao nhà cùa, và bên trong trái dát
nguòi ta ngbe nhfrng tiíng gàm tbét
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kinb-hun nlur tiíng « virc goi v u c » l Nlur
vây, chúng ta tháy trái đát này niongmanh biít là bao; và loài nguòi chúng
ta là cbl mà dám cbông lai vòi Báng
Thiro-ng I)í chi-cao I
llò'i nhũng ni còn mè-mài vòi đòi tam
này, nhfrng ai cày su khôn-ngoan minh
mà khinh-lòn sir yêu-lbuffng cùa Chúa
và lòng nbin-nluic cùa Ngài, xin bfiy đoc
lòi Chúa chép trong llior II Pbi 3 : 7, 10b
và tlio- I Pbi 1: 24, 25 rSng: « Nhung,
tròi đát thòi bây giò cũng bòi lòi áy
(Lòi cùa Báng Thirc'ng-ĐÍ) mà còn lai,
và dc- dành cho lùa; lùa sê đôt nó đi
trong ngày phán-xét và bùy-phá kè ác.
Báy giò các tírng tròi sS có tiíng vangràm mà qua đi, các thè-chát bi dôt mà
liêu-tán, dát cùng mpi công-trlnb trên
nó dèu sê bi đôt cbáy cà. VI,
Mpi xác-tbit ví n h u cô, mpi SIJ vinhhiSn cùa nó vi nhu boa cô.
Cô khò, hoa rpng,
Nhung lòi cùa Cbúa còn lai dòi đòi.
Và lòi dó là đao Tin-lành da giàng ra
cho anh cm».
Và kbá b i í t rang « đín kỳ Chúa sè dũ
thí-gian này n h u Ngài cuôn áo choàng
vây ». — NAM-HÀ
NHAC THÁNH VANG-LÍTNG
(Tiíp llico Irang 24)

Đêm kỳ-nièm C ú u - C h ú a Jêsus-Cbrist
giáng-sanb đín, lòng qui ông bà, anh cbi
em có cam-xúc gl cbâng? Chuyèn-lich
Con Tròi giáng-sanb đup-c nliâc lai,
nhfrng bân thánh-ca diu-dàng xcn lSn
tiíng đòn du duomg, há kbông làm cho
lòng cbúng la nóng-nây và vui-mùng dè
ngp-i-khcn Búc Cbúa Tròi, cùng làm
sáng danb Ngài sao?
Kia, các gS chăn-chiên n h u duong đoi
ta cùng ho cát b u ò c kia I — Ngiujên-Lĩnh
(Đà-iuuig).
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