
SACH Y a i A N H - H U N G BITC-TIN 

"P>HÁT sách giâi nghĩa dao-lỳ là mòt 
•*• chirc-vu mà tín-dô nào cũng làm 

ducrc. Cóinuc-díchgiângiõTin-Làiih, 
lai có quyèn-phép sãu-sác cùa Birc 
Thánh-Linh căp theo, các sách nhô 
chác sè* có kel-quà mỳ-mãn, là làm tái-
sanh và ciru-vót linh-hõn ngucVi ta. 
Kê phát sách pliâi coi chirng cho có lè-
phép và ljch-lhièp môi khi biè'u sách 
cho môl ngircVi la. Nê'u có thè duo-c, 
ngircVi phát sách phãi doc sácb trirác 
đã, thì mói biê't dircVng giài-nghĩa khi 
găp co-hôi. Sè tôt lâm nê'u môi quyên 
sách có dia-chĩ ciia các nhà-thcV găn 
nhirt cùng thì-giò' nlióni-hop và môt 
lcVi mcVi den nhóm-hop. Dirorig khi 
trung-tín gieo giôngTin-Lành nlnrvây, 
tín-dô phãi thãm cãu-xin Dúc Chúa 
TrcVi dùng sách nhô làm vinh-hiên 
danh Ngài và soi sáng ngircVi đoc bcVi 
Đirc Thánh-Liiĩh. Có le không tbáy 
kê't-quâ cùa công-viêc ìnìnb, nhirng 
chúng ta biè't râng lcVi hira cũa Dúc 
ChúaTròi là chác-chãn, và cclcVi nói cùa 
Đirc Chúa TrcVi châng tro vè luông-
nbirng» (E-sai 55 : ì l ) . Tác-giâ ít khi 
bi ngircVi ta tir-choi không nhàn sách 
bieu ; nhung dãu bi dôi-clãi môt cách 
khinh-thircVng, chúng ta cũng chăng 
nên ngã lòn-g vi nhó lai moi sir Đirc 
Chúa Jêsus dã cliiu vì ccV chúng ta. 
Dirói dây là mòt vài triròng-hcyp ciia 
chirc-vu phát sách dao. 

Môt cách thir-nghiêm cáe 
viên truy^n-đao 

John Wesleij dã diro-c Búc Chúa Tròi 
dung dè phuc-hirng dao Tin-Lành & 
the-kỳ tlnr 18. Ông là mòt ngvrcVi sot-
sâng viet và phát sách đao. Ngay tù 
năm 1742, Wesley dã lo in và phát-hành 
hàng van sách ngán và sàu-sacđê kêu-
goi các hang ngiròi chuyên làm xang-
bây, nhu nghic)n rirou và chiri-riia, vàn 
vân. Wesley hay thir-nghièm giá-tri 
ciia cãc vièn truj'èn-dao dirói quy'èn 
mình tbeo cách bo pbàn-phát sách đao. 

Nêu tbù-nghicjm cách á y à d â y , t h ì 
bao nhièu òng truyèn-dao còn có thê 
cú tlii-hành chirc-vu giâng Tin-Lành? 
Ông Wesley dõc lòng tin-tucVng noũ giá-
tri cũa sách đao, clê'n nõi òng bat-buôc 
môi vièn truyên-dao pbâi bán và phát 
sách. Ngày 18Décembre 1745, ôngchép 
iiliLrt-kỳ ìàng: ccHòin naj', tai cùa m õ i 
nbà-tbò' ó' trong và cV gân kinh-thành 
Luàn-đôn, có phát mòt cjuyên sách 
bày-tô sir ciru-rôi cbo môi mòt nguòi cV 
nhà-thò' d i ra. NgucVi nào kbòng d é n 
nhà-tbcV thì dircrc biêu sácb tàn n h à . 
Cbãng chút nghi-ngcV, tôi tin quyet 
rang Dirc Chúa TrcVi sè dùng các sách 
năy ban phtróc cbo ngircVi ta.» 

Tir quY^n sáeh nhô đè'n 
Hôi TruY^n-g iáo 

Joseph Hudson Taylor, nbà sáng-làp 
Hôi Truyên-giáo ô' nòi-dia nucVc Tàu 
(China Inland Mission), dã dtro-c lĩnb-
thirc phăn thiêng-liêng nhcV mòt quyên 
sách dao. Bày-tõ sir tin-tuô-ng giân-
di trong đao Tin-Lành, quyên sách năy 
dã dem ông trô- vè cùng Dúc Chúa TrcVi 
và khien ông làp Iai sir c'àu-nguyèn và 
su kê-ciru Kinh-Thánh mà ông dã xao-
lãng bâ'y làu. ông cir lăp di lăp lai 
rang: ccPhâi rôi, tôi ctirng dãu các tôi-
n h o T i , nhirng có niôt lòi tliành-tín, á y 

là Đirc Chúa Jèsus, là Dirc Chúa TrcVi 
quyên-năng clã dirng nèn moi sir, d ã 
dên tbe-gian dê ciru kè có tòi. V:\y, 
sao Ngài lai chãng cúu tôi?» ông 
cniyè't-dinh khòng yèn-ngliĩ cho dè'n 
khi đã cíiro-c pbuc-hòa vó'i Đirc Chúa 
Trò'i bô'i Dúc Chúa Jêsus-Cbrist. 

Môi ngàY môt lân trong 
40 năm 

George Mneller là nhà sáng-làp môt 
vièn bâo-cô lón tai dó hàng máy ngàn 
con trê diroc iiuôi-nãng và clay-dõ. 
ông không bao giò' bõ lòng tin noi 
hièu-lirc giàng đao cũa các sách n h ò . 
Nbò- chirc-vu cùa ông, hon 90 trièu tcV 



giáy và sách nhô dã dugc phát-hành, 
trong dó có bày-tô rõ-rãng phirang-
pháp cúu-roi. Sugiângdaobàngsách-
v ò cũa ông luôn luòn có su cău-nguyên 
bai đúc-tin căp tbeo. ông Mueller tin 
ìang nêu Đúc Cbúa Tròi ban phuòc 
cbo, thì cbĩ môt quyên sách nbô cũng 
có thê phuc-hung Hôi-Thánh. Ông 
nói râng : «Xét vê ket-quâ, thì sir phàt 
sách nhô là môt công-viêcdăc-biètbài 
dúc-tin. Nbung nêu anh em giao-pbó 
moi su cbo Đúc Chúa Tròi , bài tin và 
chuyên tâm cãu-nguyên,- thi dãu ngày 
nay không thây nhiêu kêt-quâ, anh em 
cũng sê- găt duoc nhiêu khi Đúc Cbúa 
Jêsus-Christ hiên ra.» ông Mueller 
nói ràng trong han 40 năm, rát ít là 
mõi ngày môt lăn, ông dã cau-nguyèn 
xin Đúc Cbúa Tròi ban pbuóc cbo các 
sách cùa minh pbát ra. 

Công-phá thành-trì HÒi-giáo 

Bác-sĩ S. M. Zwemer là nbà truyên-
đao trú-danh â các nuóc eó Hôi-giáo; 
cbúng tôi quen-biêt òng ìãt thân-màt. 
Ông dã làm chúng rát manh-niê vè 
quyen-phép cùa sách in ; ông luyên-bõ 
râng ã nbũng xú có Hõi-giáo, han hê't 
nhũng nguòi den bói dao là do dã đoc 
môt quyên sách dao. 

No-đù giira ccrn đó i -kém v ì 
đoe môt quy^n sách 

Mòt bà giáo-sĩ ò môt nuóc kia đã 
làm chúng vê kêt-quâ la-lùng cĩia môt 
quyên sách nhõ. Đuang khi gãng súc 
cúu-giúp nan-nhàn bi dói-kém, bà đê 
nhiêu tbì-giò ô- mòt dia-bat ròng-lón 
ìnà năin truóc kbông găt đugc mòt 
hôt lúa nào, su kbô-sô' lan-tràn rãt 
ghè-sg. Bà rãt đoi ngac-nhiên kbi 
nghe tin ìàng môt làng kia có cbírng 
năm trăm dân àgiũa đia-hat bà duong 
đgn tbăm, cũng mát bêt mùa-màng 
nhu các làng iân-cân, nhung vãn tu 
cúu-giúp'nhũng kê đói-khô chókhông 
cãn nguài'ngoài giúp-dã. Bà tháy 
tình-bình;vui-vê áy là do môt quyèn 
sách đao nhan-đê là « T Ô I - L O I , » mà 

môt nguOi trong làng dã nhân đugc 
iinròi hai năm truóc, đoc di đoc Iai 
nhièu lan. Trà vè làng, ông dua cho 
moi ngiroi xem ; ai năy suy-nghĩ sâu-
xa, rôiquyet-dinh trù-bô moi tbúrugu. 
Vê sau bà giáo-sĩ có dip dên tbăm 
làng ãy, và có 300 nguòi den nghe bà 
giáng dao. 

«Thôi , tôi hVêu r o i t » 

Kbi Đúc Chúa Tròi mâ mat cho 
nguòi ta, tbì sê tbáy dao Tin-Lành là 
giân-di duò'ng nào. Đày là môt tbí-
du : Môt ông truyèn-đao den thăm môt 
cu già đang đau năng. Cu câm-biê't 
mìnb có tôi.nbung kbông tbáy pbuong-
pháp cúu-roi. Ôiigtruyèn-đaođi thăm 
cu dã chán ròi, nhung lai đugc thúc-
giuc di tbăm lăn nũa. Cu già nam 
trèn giuòng, lo-sg lâm ; cu cú suy-nghĩ 
vê tôi mình, và tu hôi linh-hõn niình 
sê di dâu. Ong truyên-dao nói rãng : 
«Cu oi, tôi xin doc cho cu nghe môt 
quyên sách nbõ mà tôi vùa mói doc. 
Truác bet tôi xin doc càu gôc ciìa sách 
â'y — 'Nguài đã vì su gian-ác chúng ta 
mà bi thuang' (Ê-sai 53 : 5). Bày già 
tôi đoc tiêp.» Cu già nói râng: «Thô i , 
tôi hièu rôi. Xin ông đùng doc nũa. 
Chúa Jêsus đã bi thiro*ng vì sir gian-
ác cùa chinh mình tò i .» Mòt lúc sau 
cu qua dòi, vui-mùng liong su cúu-
roi cũa Đúc Chúa Trò i . 

Anh em ta tính sao đ â y ? 

Hõi dôc-giâ, anh em đã đugc cúu 
chua? Neu dã, anh ein có bííng lòng 
dem on-pbuóc â'y cho kè kbác,—an-
phuóc do nhũng sách giâi ngbĩa đao 
Tin-Lành—không? 

Phát ròng các sácb giài ngbĩa Tin-
Lành, đó làsutôi-cãnngày nay. Ket-
quâ ngày nay há chângphiìi do su gieo 
giong ngày hôm qua? Ket-quâ ngày 
mai há chăng do su gieo giong ngày 
nay? Nguyên Búc Cbúa Trài kbiên 
cho anh em tín-do xú năy tlnh dây mà 
nhàn-biet su cân-kíp phâi rao-truyèn 
sú-mang cùa Tin-Lànb bàng sách-vô-. 

(Coi 'icp Irang 66) 


