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X/í ()T <•"'!'<>-•*>'" kia S I > " K Tftu trny&n 
ilao ih'i hĩii nàiu. Ilõi CUÕi nfim 

fílOI. SÌIII klii vi ; qiiê-huong nj.hì, ông 
ini sang Tàu làm vièc nhir cũ. ông 
chc'p inng: B I . Ú C dó, lòi xél lai vi('i-
minh dã 1 ; 1 1 1 1 , llii'íy không lliôa lòiig. 
Trong mfiy nftui dnu giăng riao, lòi dã 
lin chác phài gico làu nió-i duoc. gãl. 
Vi váy, lòi hnng lòng cú- líiin, niãcdău 
CÔlig-viêc duóng nlnr không liè'l-qná. 
Nhirng bfty giò- dã Irài quH muòi l>a 
nãiii rôi, inâ kỳ gãlcòn uhirxalaclioti 
níí.i l » 

Ilòi nfim 1006, giáo-sĩ Sy xem cu6n 
«Kv-írc.-i.uc.» và cucin al'iiAN-uuNr.ocùa 
moi iiliù Iriiyrn-dno lri'r-do»li llii rllju 
cam dòng lãm. Tàc-giã châng nhfing 
nòi d?n cnc. lòi Chúa húa, lai còn nói 
c;'i cnc kỳ-luàt de" phãn - himg iiũii. 
Tàc-giã chcp líing : «Tin-dÔ muõn gsil 
aiìlll liftng liiih-hõn, thì cãn phãi llicu 
ky-lnãl Ihicng-licng, CÍillR nlur nguôi 
uiuõii duoc huê-lc/i Ihi cãn pbài trõng-
Irol viro-n minh cho phài pbc'p.n Thãy 
vày. giúo-sĩ IÌI lèn rnng: «Nè'u séch 
n'á\ nói có lỳ. th) tôi ciirt phài xem-
xét các kỳ-luât cùa sir phâ'n-hirnn, 
yíi ki.n n(] lòm theo. diSu găp khó-
kliăn măc li.nn -

Giao-sĩ bèn d6c clii siVa mlnb. Ang 
SWC llbcV minh còn cò ilcu hnt-hòa vó-i 
mõl han dòng - SW. VI vièc không 
(junn-hè mfiy, nèn ông djnli y hò qua. 
Nhirng khi dírng lên giãng dao, hông 
rihir c.ó tiè'iigralirlôngmà háoông rftng: 
«H<VÌ kè già-hlnhl Sao không triíóx; 

hãy làm hòa vó-i anh em minh dã?» 
Ò>ng bàn dnp IbSm: «Lny Cbúa, khi 
giai-lán, lòi scdi lim ngnòi ban dónià 
làm hòa.n Ti'rc Ihi quang-cành hôi-
dòng liiin hiên-dòi, và (lên giò cău-
ngiiycn.lhi nguôi nSy kè kia lìui-lirat 
ili'rng day, ai náy kéu-la, nuóc mfil 
dăm-dè. 

Giào-sĩc.tr chép : «Trni qua hai nurai 
nfim, chúng lôi cír làm vièc và niong 
Chúa khieii cho ngiriri Tàn lllòn-roi 
niró-c mnl, lò dáu fin-năn ; song luung 
công cãl Nhung hiên nay lòi CÍu-
nguyên mói diror nhiìm.» 

Nfim sau, só ngiròi nhàp vào IIòi-
Thànhdógàp(|uà hailăn. Ilôi-'lháiili 
lãn-cãn Ikèin dirtfc 55 nguòi, và môt 
Hôi kliàc 88 nguòi. Kfit-quí dó lò rfi 
rang níu llieo dúng qui-cù cùa su |)lián-
hung, Ihi có higu-qitA võ-luong. Tír 
dó Irò tli, Chúa lò quycn-phép Ngài. 
Nfim l'J08, su phãn-hirng dã'y lên trong 
xi'r Cao-ly, và sau dó it làu, câ xú Màn-
cbâu nũa. 

Hêt lliây Irai, gài, trè, già dcu lir-
cáo lôi minh. CAc bãc tnrò'iig-lão, 
truyèn-dao, niuc-sir ciing xirng lòi rSl 
xãu-xa. Lòng ngirò-i thÔng-liõi il?n 
nôi phni nbân nhung lòi nlur nói il5i, 
tà-dãm, gicl nguòi, không thiêu lòi 
nào là không puô-hày ra truóc còng-
chúng. Có môt quan àn clu'rng ràng: 
«Trong khi xét-doàn, tôi cb.ua liê nghe 
ai xirng Ipi nlur thfi hao giò .B 

Sir phà'n-lnrng càng ngày cãng lírn 
lên, dcn nòi giot lê tuòn-ro'i dnm-dè 
Irêíl sàn vàn trong càc nhà ht)i : Vi(c 
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Iruóc thàt-bai, nay bòng (lòi ra dác-
Ihang; hôi nãy hôi kia diro-c lliêin môt 
tiăm, hoàc ba ngàn lin-dõ, vãn vân. 
Ivhõug ai cãu-nguyQti căcb dòng-dài, 
Ijinh-thirô-ng, và vò-già-lij nfrii, nhung 
chì có tic'ng kêu tban tir lòng và tuõn 
cbày niróc inÃt, den nôi ngiiò-i ngoai 
cũng càl liè'ng nói răng : ttU&c Chúa 
Tr&i cùa các tln-giào đă hirn den !» 

Giáo-sĩ kê'l-luân iibir vãy : 
«Kém năng-lirc. vi thiéu vâng-

phuc.n Nê'u Bùc Thánh-Linh kliòng 
lòn-vinh Bi'rc Chúa Jèsus - Clnisl 
nlitr ngãy lô Ngũ-tuan, à'y là chl tai 
chúng ta. 

Vì tôi - lui dă tliôm vào, nên 
HÔI-Thãnh mó-i bi ngăn-trô*. 

Nhũ-ng s y ngăn-trò- b'é ngoãi là 

do tôi-lõi xen vào b'é trong Hôi-
Thánh. 

I'han-hirng ch! có ngbĩu là Biic 
Thánh-Linh cai-lrj môt tlòi s6ngdâng 
tion cbo Cbúa. 

Không cír doàn lin-dõ nào cũng có 
tbè hop lai crui-iiguyin mà lũllll phuóx 
ngày lê Ngii-lnìĩn. 

Tin-dõ không ciln lai phái xirng lòi 
pbam Iriró'C kbi lái-sanh, vì lòi dó dã 
diro-c Iha-lliú- và liô qua rói. Nlurng, 
den rííi quan-hy' là |)hài màlòiigvà lir-
cào lòi kin hãy làu dã ngău mình lãn-
tõi và trói-buôc vióc Chúa. 

Pbài bò nhũngsir ngãn-liã, phâi |>bà 
môi hinh-liro'iig, phãi di'rl licl dây lòi-
lòi, rôi dàngmiiih licn bà n-lluVCbúa la. 

Cbúng In dã săn lòng Irà hel già str 
phãn-hnng clura ? 


