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Mna biio xin trâ tiĩ-n tiir.Vc 

cir 
llài/ búo tláiì Y-scr-ra-

U ! . . . T u l . . . T u ! . . . Còj xe 
li'ra I I ' I C vang, xò-dông cii 
khòng-khi. Câc anh em 
Hòi Tin-Lành Bòng-Pháp 
dir Hòi-dong Tong-licn-
liòi niím 1931 tai llà-nòi. 

sap lír-giã iihau : kc ngá mũ, ngirò'i hiil 
lay, càm-tinh clian-chúa. (ìiàv-lát, xc 
li'ra lan-liĩn xa chay, hao miít dăm-dăm 
nhin theo. (^ái quang-canh :íy nliiìc 
lai lin-di) (V dó i nay là khácli hò-hành, 
« H ã v ci'r d i , » Ihàt nhir càu gííc trong 
chuong-tiinh ciia Hòi-dong dó. Ti ( ; ng 
« C i r » d ó nguyèn-văn Hè-ho-ro- là hasa, 
có ỳ lã nhò coc dòi trai di. \ 'ày hict 
lín-đô dau yèu-inên nhau, muon luòn 
giao-lhòng xum-ho|), song C.lnia hi'io : 
« H ã y cír d i , » ncn phiíi lain lìa, liiin 
chirng noi nììy nci khác. 

Xua Chúa lííy leVi đó mà bâo dàn Y -
so-ra-èn. ho Ihàt lui tói do-dang: đâng 
sau có hinh Ivdip-tò manh-dan, dăng 
trinVc c(') Bìen B o ngăn-trô -. Yíra U K V Ì 

thoát vòng nò-lò, than-trí dã hi nhicu 
noi đè-nén, ty-nhiên ho phi'ii nàn chí 
ngã lòng. Thc mà Chúã haonhir vàv, 
thi ho há chiing scr chít trong bièn hay 
sao? Nhung, lón thay dirc-lin ! manh 
Ihay can-dam ! dàn ay khòng str, clu' 
hiM vàng lòi và nliò- (piven Chúa dc 
thang moi nòi ngăn-ngira loi tnnVc. 

D I ! 
( :/i ci'r ili (Xiiĩil 14:15), 

DÓhá cbang đáng làni thi-du vc lín-do 
Hòi-lhánh hòn-xi'r ngày nay sao? Kìa, 
dàng sau có ma-quì lãv nhũng sir tbc-
gian mà ngăm-dc, dò-dành, phi'in-dôi, 
iôi-kéo vào vòng xich cũ ciia tõi-lôi; dàng 
tnróc có l)icn khó-khăn lap diròng, 
duòng nlur khòngthc tiè'n hinVc diroc. 

l l ò i anh eml hãy thco gól dàn d ó , 
hãy vàng lòi Chúa, Ifiy dúc-lin mà 
qnyêt-dinh manh-dan ci'r d i : nào cău-
nguyèn dirov linh-nghicin, nào thirc-
bành ln'i Kinh-thánb, nào biêt mình 
nên thánh, nào day-tián Thánh-Linh, 
nào (ìiror moi pluróc Tin-lành. Ô i ! 
sô' lín-dò mó'i CÓ mfíy ngàn ngiròi, mà 
xung-quanh hànghai imro'i trièu dong-
hào đang cìĩn nluV dén dc diroc cúu-rõi. 
Thc thi, dõi vói Chúa và sõ dông-bào 
dó , có dám thif'ii hòn-phàn khòng? 
Cbìic khõng! Vãy , dau liìni sir khó-
khăn ngăn-tnV d( :n dàu, ncu ci'r di , thì 
Chúa sc rê nuóc hicn, bày ra khò, 
khiê'n ta duoc hái trái liroi-tol. 

La thay ! tnróc khi phán càu gõc dó , 
Chúa dã hõi Môi -se : «Sao ngiroi kcu-
van t a ? » Bànb rang Chúa vàn hâo 
pbãi cau-nguycn niãi, song dàv CÓ x 
d a v : nèii niuon cau-nguycn duoc 
nhàin, thì phiii vâng-theo làm tron y 
Chúa, chõ- cau suòng cũng chira dũ 
dàu. N'ièc làm phâl di kcin vói hVi 



cău, lá Chj sanhdòicúa nó, Vj không 
biè't thê', nèn có nhièu Iò-i cĩui-nguyèn 
hóa ra nhũng tiê'ng nói lăp vô-ích. 
Chính Chúa Jèsus dã day ỳ (tó : «Chang 
phái nlurng ké nói cìing ta l àng : Lay 
Chúa, lay Cliúa, thì diro-c vào mróc 
thiên-đãng đâu; nhirng chí ke làm 
theo ỳ-muôn cũa Cha ta ò trèn tròi mà 
lhò i» (Ma 7 : 21). Chúa và linh-hòn 
(tòng-hào đòi anh em phâi hê't si'rc ci'r 
làm, hoăc ve phãn thièng'-lièng, hoăc 
ve vièc chi'rng dao. 

Tiê'c rãng hao tín-do yêu-duõi, chĩ 
hay quyet-dinh, 
song không vLTng 
chí ni'rc lòng làiri 
tron ! Tiè'c rãng 
h a o t i n - đ õ có 
tánh hay thay-
dôi, nên nay lììn 
mai lira, t r i r ó c 
quyet-dinh, sau 
ngã lòng! T iêc 
ràng bao tín-dô 
l i rò ' i -bieng d õ i 
mình, dău càu-
xin Chúa ci'r di , 
n l i í r ng k h ò n g 
chiu v Chúa trong cânh khó-khăn mà 
Ngài dã đinh ! Vì c ó đó, khi găp cuõc 
phân-đõi vá ccrn bât-bõ, nlurng sir 
(|uvêt-dinh dó ch'ì nhir giot sirong buoi 
sóm tièu-tan khi măt tròi mói 16 b 
plurong đông. Hãy ngbe lòi Chúa : 
« A i dã tra tay cain cày, còn ngó lai 
(lang sau, thì khòng xi'rng-dáng vói 
nu'óc f)i'rc Chúa Trò'in ( L u 9: (i'2). 

Có khi tin-do khòng the ci'r di, vì 
thain quy'èn cao clu'rc trong, nèn chi 
ngó (piyên-clu'rc (táng vó i tài-năng mà 
minh tirông CÓ, chó' khòng tháy vò-sfí 
dip-tièn trèn di i 'òngmình. A y l à q u è n 
lòi Chúa phán : « A i trung-tín trong viêc 
ríít nhô, cũng trung-tín trong vièc ló-ii)) 
( L u 10: 10). Hãy khièin-nluròng trung-
tín, hâng ngày cú' di, đírng bò thièu 
inòl djp-lien nhò hay lón .nào, song 
phài lo'i-dung hê'l thi'iy iná hau viêc 
Cluìa. V ì , ìnuon làin cái xích vũng-

bên di'i siVc neo tàu, thì can phi'ii rèn di'i 
và làm chác tvrng vòngmôt , chóchang 
pbâi làm luôn cií môt sâi dài dàu. 

V ê đòi mình, anh em cú di den bao 
giò'? Lúc ô - dát, hãy di đên khi vièc 
ci'ru-cbuòc cíia Đáng Christ duoc xong 
trong mình, nghĩa là mình trò- nèn 
thánb-khiè't tron-ven khòng chô trách 
diro'c. Vì ((chúng ta là còng-dàn trên 
tròi ; ăy là tir noi dó mà chúng la tròng-
d m Cúu-Cluìa mình làBi'rc Cbúa Jêsus-
Christ, Ngài sè biè'n-hóa thàn-the hèn-
mat chúng ta ra giong nlur thàn-lhe 

vinh-hièn N g á i » 
(Ph i l . 3 :20 ) . Còn 
vè vièc Cluìa tliì 
ci'rdidên baogiò? 
«Tin- lành năy vè 
niróc © ú c Chúa 
T r ò ' i se d u o c 
giâng ra khap diít 
d e l à m chi ' rng 
cho nuiòn dàn. 
Bay g i ò sir ciioi-
cùng se dê'n» (Ma 
24:14). Vày ,bao 
g i ò ai nãy deu 
n g h e b i e t T i n -

lành, thi vièc anh em mói xong. 

Cái girong ci'r di dó cũng treo trên 
bò íicli-sir the-gian : Tr i róc dày ihãy 
thê'-kỳ, luró'c Tô-cách-Ián (Kmsse) giao-
chiê'n vó i nuóc Anh. Mõt tràn kia, 
quân T ò ròng-rã dánh suot ngày, ai nííy 
kièt si'rc ngã lòng, diròng muôn bó giáo 
chiu thua. May dàu quan nguyèn-soái 
chanh lòng nhó dê'n vua fíruce, là bâc 
anh-hùng vò-đich mà dàn T ô văn kính-
men, còn dê lai trái tim quí-báu trong 
hòp gõ. Ông li'ên sai dem trái tim dó 
lièng vào chiê'n-tuyen qiiân Anh. Thâ'y 
vây, quân T ô vì lòng»sùng-bái anh-
hùng, không muon dè mat trái lim d ó , 
bèn trõ si'rc xòng vào quàn Anh. Song 
quàn-lính càng liê'n lèn, nguò'i la lai 
càng lièng trái tim xa hon nfra. Thành-
thi'r quân Anh khòng sao chong nôi, 
quàn T ô bèn hát duoc bài khiii-ca. Bây 
g iò Chúa Jêsus ò' trên tròi, thiíy trong 

(Xin coi dii'ó'i U'ang saii) 

ftl'CHl'ÊM Cim THUCÌKG ? Cfll GÌ LflM LUY? 



CÍT Đ I ! xi'r Bông-Pháp «nhĩrng dám 
(TiSp ihco) , i : 1 „ d ò n g , thì dòng lòng 
thirong-xót, vì ho cùng-khon yà tan-
lac nhir chicn khòng có kè chăn.» 'l'hc 
thì trái tim Cluia há cháng diròng nhir 
thòn-thúc gifra dám ngiròi train-luàn 
hay sao? Vây, vì lòng yèu-qui trái 
tiin dó, anh cin Hôi-thánb bon-xi'r hãy 
hiĩt clnróc quân T ò , hãy ci'r di , hãv 

xòng vào, hãy chic'm lĩíy dòn-lũy cũa 
ma-qiu, cho den linh-hon moi ngiròi 
hon-xi'r, khòng ci'r ò tbành nào làng 
nào, dì5u diro-c buông-lha ci'ru-rôi. 

•O <> <> 

Só G niìy gòm hai tháng .luillet và 
Aoújt, có mcr ròng thèin trang cũng nhir 
so 5 trtróc, ncn phiii diing giã'y inóng 
cho tièn sir gõ-i báo.— T. K. Iì. 


