
NÊU CHÌ CÒN SONG BAN 
j v j é u ban bifct mlnb chì còn sÔng 

thém mòt năm nũa, ban sê làm 
f l ? Níu ban không biít dên truòng-
bo-p àò, thi ban tuòng râng mình sS 
làm viêc ubièu houi hay tt bou 7 Bau 
sê tbich làm viêc nuo nêu bui.i biêt 
uiìnli chì còn sÔng dúng môt nàm? 

n có tuòng dên mQt su kĩiâc luuòng 
sê này-úò trong dòi tbiêng-liêng cùa 
banchăng? Nêu ban bjêt mlnh sê qua 
dòi nói trong miròi hai thàng sau đày, 
tht ban có ngbĩ dên bôn'-pbân cùa m ô t 
fin-dÕ mà b%n dã hÒ qua tò làu dê 

'.'wong làm tron ìai chăqg? Các tài-
năng c&a b.n sê ra s a o ? Nó có đuox 
dùiig cho-Cbúa nhièu hon là dùngcho 
ban năm truòc chăng ? 

Khi ban biêt mlnb cbl còn mòt uăm 
sÔng trên dá t , tbì ban có ham-mê'n su 
câu-nguyênhancâe năm dã.qua không? 
Ban có cău-nguyên nhiÊu horii vì ban 
biêt Ihòi-ban ban phâi tír-giã buòi câu-
nguyên là môt năm không? Ban có 
haui-mè'u Lòi.cùa Chúa.và tra-xem 
nbiêu hirn trong uăm cbótcna dòi ban 
không? Bõi vòi Hôi-Thànb, ban-có 
thài-dõ nào? Ban sê là mòt tbuòc-
Tièn hua t -dõng bcrn bêt trong H q ì -

Thánh ban dang sòng cbăng? 

Nêu ban c h l còn s6ng52 tufin-lô nua, 
tbi ban sê thôi di nhà thò m6i khi có 
nbóm lai thò-phuang Gbúa không? 
Muc:Sir chi-hòi các ban có thè tin-c$y 
vào bun ho-n xua cbăng? , Hay;. bah 
yãn cò dúng nguyên tai cbrS ban trong 

, T U Y ^ I V G I A O VÓ'I 
TPIJEO pbèp xã-giijb, thi •n'gafil'lich-

1 su'kbôiig rii^t-'giao nbìv'vòV kè 
khàc. Tbl-du tõi muõn.j'u^-giap v"ôi 
anh, thí'pbàí làm iilui tb^úay ": Truòc 
kia ir^i'tij^i^B-d^iVuiin^Bn mòt iSn, 
nay hai tufin fói 'AiQt \iq, nói t'bá'c là 
hàn viêc boâc yíu-'mél. Rfii ba Ìufin 
mòt l ín. môt thnWiholl&n. hai Ihànc 

Gtro-M T H A U H Ò N L I N H 

' HĂM NÍTA.! 
năm chótcÙH đòimlnh?- Pbàlchănf 
su- qnà nguôi-lanh, ban-hũu, tbêí-giau, 
ti£n-bac ai kbiên ban xa nbà-tbò, xa 
câc thánh-đô, xa Chúa trong năm cuõi-
cùng cùa dòi ban ? Nêu ban biè't mlnb 
cbi còn dupx ngbe mòt bài giàng chôt 
trong năm nsy, thl ban sê di v£ sau 
khi hpc bài hoc truòng Cbúa-nhut 
c b ă n g ? Mua hay lanh có thè ngăn-trò 
ban di nghcgiăug c h ă n g ? 

Vê cùa-câi cùa càc ban, níu ban dã 
biè't tù nay b$n chl còn môt năm dê 
dàjog tiSn, sau dô châng còn d|p nào 
nũa. thi ban sB dàng nbiêu kaii tnròc 
chăng? Nêu h*n d ã biêtdáiuxàc ban 
sê cù-hành nôi trong môl năm nfra, 
thi ban có giSng Tin-Lành cho nguòi 
ngoai nhicu hon không? Nêu ban 
chì còn 365 ngày dê sÔng, Ihì ban sê 
sÕng cách xúug-đâng vòi dao cùa Chúa 
không? 

CÒ ai dôm manh-bao mà nói rãng 
năm nay chua phài là n ă m chót cùa 
dòi mlnb 1 JB.an có lhê lâm cbi còn 
sÔng vòa dúng môt nă,m 1 «V1 svr sÕng 
cùa anh cm là cbi? Cbàng qua n h u 
bùi n i r l V c , 11ìv 11 ra niòl lát lôi lai tcn 
ngay» (Gia.4 : 14). V4y, « b ă y l o i -dùng 
thì-giò, vl.nbũng ugà.y là xãu» (Êph. 
5: l f i ) ; «chòxù; m|nh nbu nguòi dai-
dòb, nlnmg nbu nguòi khôn-ngoans 
(Êpb.. 5: 15 b ) . «C^u-xin Gbúa day 
c b Ú B g tôi bV&i dêm^ác ngày chúng tpi, 
bàu cbo chúng tôi dũo'c.lòng khòn-
ngoan» (Thj.pO : »2). — 'Vâ-văn-Gu. 

ĐÓ*C CHÚA TRÒ*I; 
"m^t<-fttq,:hifôt'hănivmôt'dln.:,''R8i-thdi 

k|iônfcíntìllikyktíbicb|ú'và khôúgcô thè 
't'^ê mjiittíà1 kfatòg.lich-su,'tràiig-nj>ã. 

' ' 'Âtin'èrri'có tuyèt-giaò vòi Buc Curta 
Tròi không.? —«Không I Ai cũngđàp 
tliê-. TôiJà ai mh dám tuyêt-giao vói 

Neà i l* ' (Col USp Irond 192) 



T U V Í T - G I A O Vtfl BÚ*C Cl 

Nhirng níu truóx kia anh đoc Riuh-
Tliành mõi ngày hai doan, nay đQc 
inól doan; neu tru-ó-c k'ia anh cău-
ngnyân môi ngày ba lăn, nay còn hai 
lln ; níii trirò-c kia mòi lufin anh đi 
nhà-tliò hai lììn, nay đi mòl lăn ; nSu 
IrirÓTB kia anlí dáng ijj'81 t'uSn nifit ngày 
di làm chírng, nay ihôi đi \ l bft'n làm-

ÚA TRÌH CMp theo trang 188) 
ăù qná, thi anh nên biè't rang anh đang 
đi đen chõtuyêt-giao vó-i Bũc Chúa 
Trò-i, nguy-hièm vô-càng. 

Bùe Cbúa Tiò-i tháy lòng anh em 
còn thân-inât v6i Ngài cbăng ; ímuein 
khòng thê đíi-xiV vòi Ngài nbir v*i 
hlah-tu-o-ng bííng g8,-LAng dá (Gié-rê-
mi 10: 5-7;'25: 5-7). 


