
T H Á N H - K I M I BÁO 

S A O CA K H O N G M A C L i r C I ? 
M O N T A G X E G O O D M A N , O X F O R D 

< ( T_TÃY <Ii khap th&'-gian, giâng T in-
Liinh cho moi ngirò ,i» (Mác 16: 

15). Khi Chiiii ngir lêutròi 1.900 n.ini 
vi? triró-c, Ngài có phán nlifrng lòi nìĩy, 
nliũ-ng lcVi sanh ra mùa găt vò-so linh-
liõii qui-báu <i hãu khâp nioi plnrcrng 
the-gicVi. 

Sir la kbòng phâi lã nbũng trièu ngiròi 
dã licp-nhàn Tiii-Lành, iilurng cliinh 
là nhfrng triỳu ngiròi clnra liep-nhàn. 
Xeni-xét tlnh-cânb ngãy niiy, so tin-do 
chc/n-chánh it-òi <piá, phong-liào vò-
tin dinVng nlur Iràn-ngiip và kinh-khie'p 
đên nòi chiuig ta thieii il'êu phãi kèu-la 
nhir các niòn-dõ thuõ xira ràng: «Có 
phiii chĩ ít kê dircrc ciru chăng?» (Lu 
13: 23). Nêii eó nlur vày thì tai liuii 
sao, anh ein có biét khòng? 

T;ii sao v<Vi inòlTin-Lành lirnhàn lã 
quycii-phép cùa Đirc Chúa TrcVi dè ciru-
rôi niii clning lii Iai iliinh hrói dircrc it 
linh-hÔn nlnr the? Tai sao vò-sô di'rn-
ông vii dcrn-lni thiinh-llurc léi ra niinh 
khòng niuoii theo dao T i n - L ã n h ? 
Nlnrng càng lâu càng rõ-rèt riìng ho cììn 
dên Tin-Lành trong thc/i-kỳ nay là thcVi-
kỳ có sir thĩíl-vòng, tir-văn, lòng I:in-
nál, giii-dình lan-nál, quôe-gia và cá-
nhc/n boi-roi, cùng moi ghè-so- inòt 
tirong-lai ral mirc hièin-nghéo khòng 
ai liròng xiè't. 

Chira ai tiin dirc/c cái gì hay hcrn T i n -
Lành dè ciru-giúp loãi ngiròi dircrng <V 
tiong nlnrng tìnb-hình áy. Không eó 
gì khác có thè cho ho cái dcu ho căn 
hcrn hêt, thê' inà gìing-gòi rao-truyen 
sir-mang Tin-Lànb, clning tu vân tbãy 
nhfrng kèi-qu;i làm cho inình phiii 
thãt-vong. 

Ngirò*i ii ' i iycn-<l:io vãn điro'c g iuc 
lòng vì có môt ít ngircri h5i-cãi 
Nhirng cãnh-tir<rng không p h i i i lii tôi-

tăni hè ' t câ. Anh em buôn-rãu inong-
irirc ìnòt lè Ngũ-tuan kliác ir? Anh em 
h ã i i d ã qaên rãngmôi ngãy Chúii-nhirt 
qua di có rát nhièu ngirè/i ivcr vc tin 
tbeo Clnia. Hàng niãy nurcri van ông 
Truvên-dao hop lai chãc d ã có k e t - < p i ã 

ho ' i i niòt niinli Phi-e-rc trong ngiiy lê 
Ngũ-tuăn chcV I 

Lai nfra, niòi năm hâng bao nliiêu 
ngiin ngirò'i tín-<Io<li qua cùii Tir-lhãn 
mà vào Thièn-dàng! Và Hòi-Thánh 
tri'ii the -gi i in nãy vàn dircrc giĩr vfrng và 
t l u M i i sirc inanli. Vi dàu hàng quân 
Hôi-Thánh ngày mòt đòng-dúc? Tò i 
giâ-dinb răng— 
Hiên nay trên thè'-gian có nliieu 

ngircri dircrc c i ru-rói h c n là 
suÕt cà sù*-kỲ Hôi -Thánh , 

và chìic môi ngirò'i (Iircrc ciru-ròi vì 
c ó niòt sir-giâ truyèn Tin-Lành cho 
niình hoìic trên t õ a giãng, hoăc trong 
tiiròng Chúa-nhirt, boăc trong nhà 
rièng, hoìic ngoài dircVng pho. Quà 
llnìt, cách - t luVc ho đucrc ciru khôngcó 
gì lii õn-ào, ô-at cà, vì còng-vi?c cho'ii-

cliánh cùa Đirc Chúa Trà i í t khi ôn-ào, 
õ-al. Khi Hirc Chúa Trc/i làm cho cây 
d è - b ò p nioc lên, tbì Ngài khòng thòi 
kèn, Ngài ehi làm cho môt h ò t d ê - b ô p 

roi xuóng d á t . Ngài kbòng lo dên 
hièu-quá, khòng ke dên sir bìnb-phani 
cùa loài ngiròi, cũng không tìni cách 
qu;ing-cáo trong khi làm viêc. Thàt 
quâ là nhir thô', vii chúng l a vui-niirng 
«v ì biet râng công-khó cùa anh em 
trong Cluia châng phài lá vô-ich dàu.» 
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Nhirng chúng ta không nên lã'v 
thè' làni thòa-mãn 

Vì đó chính là môt bí-quyê't thíít-bai 
cùa chúng ta. Chúng ta không tha-
thiêt chú-ỳ đén kê đòng-loai, thì sê 
xui cho ho kliông chú-ỳ đén sõ-phân 
ho. Quâ thàt, s ir chú-ỳ sanh r a su 
chú-ỳ, tôi-nhcrn cbi tình-thúc và bõi-
rôi vè đia-vj cùa linh-hôn mình vi tháy 
có ngireVi Io-lăng thay cho ho. Nhiêu 
ngiriri chung-quanh ta kbôngtin quyêt 
râng ho đurrng i n a c vòng nguy-hieni 
vi nhũng tín-dô <V chung-quanh ho 
khòng thàt tin ràiig có str nguy-hièin 
ãy, và cũng khôngchiu di môt bucrc não 
đè cãnh-cáo ho. Ta khòrig kinh-hoăng 
vì ccV kê khãc, thì thè nào ho biêt kinh-
hoâng vì c<V chinh minh ho dircrc? 

Phuong-pháp truyen-đao cùa cbúng 
ta làm chúng nhu thé. Hàng năm 
biêt bao hôi-dông Bo-đao và Phuc-hirng 
nhóm-hop mà ít có kè't-quâ thuc-hiên 
trong vùng lân-càn. Bao pben tháy 
môt «nguòi ngoai» mcVi đen nhà giãng, 
tbì ta bât dău bình-luân, coi nhu là 
môt tnrcVng-hcrp phi-tbucVngl Bocđên 
đây, có anh em sê dành lòng nói râng: 
«Bao gicrcũng có ít ngucVi la dén nghe 
giâng.a Nhung sao lai đành lòng nói 
nhuvày? Anh em lai tiép : «Hír! Bao 
Tin-Lành đã giâng rôi, nêu ho kbòng 
dên, bo phâi chiu láy trácb-nhièm.» 
Có pbâi ta chĩ lo cho ho dên the thôi 
chăng? Bâng vày, ho cũng chi lo den 
thè', nào có la gì! 

Nè'u công-chúng không đè'n nhà 
giàng cùa anh em, chi'ie phâi 

có môt duYên-eó* 
«Bia-hat tòi cirng-còi lám, nhcvn-dân 

dêu bi Tin-Lành làin cbo cúng-côi.» 
LcVi chũa mình thông-thuòng â'y tô ra 
ta tti' Icra-doi. Bia-bat nào cũngcúng-
côi, nhung thàt ra thì không phâi là 
nhon-dân bi dao Tin-Lànb làni cho 
cirng-côi. Đai-da-sô không biet dên 
Tin-Lành kỳ-dièu. Không phâi ò 
ngoài Hôi-Thánh, nhung chính là & 
trongHôi-Thánh màtatbáy phãn nhièu 
ngtrtVi bi Tin-Lành làm cho cú-ng-côi. 

Ho dã nghe Tin-Lànb suot đcVi, dã ung-
cbiu Tin-Lành, nhungTin-Lànhchâng 
có bièu-ltrc trong dcVi bo. Chinh ho 
làin cho ông Truyèn-dao phâi tuyêt-
vong vi ho ngbe biêt bao bài giàng 
mà vãn không chuyèn-dông. Nhung 
«ngucVi ngoai» có bi Tin-Lành làincho 
cúng-côi dàu, vì chua hi? duoc nghe 
sú-mang cùa Tin-Lànb. 

Kbông, ta châng nên dò het tôi cbo 
ngucVi ngoai vì có ho không den nhà 
giàng. Nêu cira hàng tôi khòng lõi-kéo 
khácb vào inà tôi lai dô tòi cho ho, há 
châng phâi tôi ngu-dai lâm ? Dãu bàng 
tôi đáng cbo ho inua và có ích cho ho 
không kê xiét, nhung ho không vão 
mua cũng không pbâi lõi tai bo hê't cã. 
Tôi tir-nhiên phâi xem-xét hàng-hóa, 
cách bài-trí, và tìnb-hình trong cùa 
hàng, cà dê'n cù--chĩ cùa nguíri bán 
bàng, đe thãy tai sao công-chúng không 
sãn lòng mua giúp cbo tôi. 

Bày gicr tbiét tuông anh em nên nghe 

Lò*i chi-trích rát thân-thiên cùa 
môt ngiriri ngoai bu'ó'c vào 

nhà giáng Tin-Lành 
Xin cbúng ta hãy UrcVng-tucrng lcVi 

áy : «Tôi tháy rõ tin - đô coi tôi nhu là 
mòt nguò-i ngoai. Tôi câm-biêt ràng 
ho coi tôi nhu môt ngucri khõ hoi-câi. 
Tòi tháy mình khôngducrcdêcbiu theo 
nbu ỳ niinb ao-uóc. Su thcV-phucrng 
buôn-tè, còn bát thi thâm-bai làin sao. 
ông Truyên-đao duòng nbu mâng lo 
trung-dãn Kinh-Thánh và dùng nhũng 
danh-tù thàn-hoc khó biêu hon là nói 
môt vài lòi giúp-dũ tòi. Tôi tháy rõ 
nhũng ngucri quen nghe ông giàng thì 
thích lám, nhung tôi chãng hièu gì câ. 
Suot câ bài giâng thât châng có gì úng-
dung riêng cho tòi đè khién tôi u<Vc-ao 
dên nghe nira.» 

Biê't dâu ngucVi ngoai chăng phè-bình 
nhuthe. MăcdăuôngTruyên-dao vãn 
sôt-sáng, thánh-kbiè't và giâng dúng 
Kinb-Thánh, nhungôngvãnkhông thè 
càm-đông ngtrcVi có căn dê'n sú-mang 
cũa mìnb. 
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Bày gicV ta phài liiàn dè'n niòt viín-de 
khác: «Nè'u cira hàng tòi ci'r váng tanh 
mãi, sao kliông dóng piiirt d i ? » Néu 
còng-chúng khòng chju den mua hàng 
cùa tòi mà tòi vàn 11111611 bán liàngcho 
ho, thi sao khòng tani bó cù-a hiêti inà 
dein hàng deii cho ho? Nhir vsiy, la 
phiii xi-t xem 

Q u a n - n i ê m c ù a c h ú n g t a v'ê s u * 

n h ó m - h o p c ó h i ê p t h e o n h ũ - n g 

c á c h - t h i r e b à y - t ò t r o n g 

K i n h T h á n l i k h õ n g ? 

Tòi thiet tiròiigcách truyên-daotrong 
Kinh-Tluinli chinh Isi nlnr thè' nììy: 
Hosicõ- intit niình, hoãe chung vcVi anh 
em, moi tin-dò văn giing sirc rièng niã 
kèti-goi tiii-nhcrn. Căn phãi nhóni-hop 
gis'ingđao<V inòt noi nhirt-dinh, có mòt 
lian kièm-ssit vàchù-trtrcrng, cái tue-lê 
dó ta khó tìin thsíy trong Kinh-Tlninh. 
Quà thsit, nè'u sir rihóin-hop rõ-ràng 
khòng có kti-qusi và khòng giúp la tls.it 
dê'n muc-dicli, thi la nên tam dinh lai 
inà chia nliau di thăni kêlàn-ciìn hosic 
a nhà ho, hoăc ngoài dircVng pho. 
I'lnrcrng-thirc nsìy ehsing nhirng kliiê'n 
lòi-nhcrn tin cruygt rsing la lo thay cho 
ho, song cũng bò sú-c, thièng-lièng cho 
lin-dô và giúp cho innu tltrcre hièu-qusi. 
Bó chác là pliu-ang-lhirc trong tliri các 
Sir-dô dsi có hièu-qusi làni sõi-nòi bón 
bièn — «Nhirng kê dsi bi tan-lac tli tir 
noi nãy dè'n ncri kbsic, truyên-giiing ds.io 

Tin-Lsinh» (Sir 8: 4) . Càu năy khòng 
ché|i vê csic Sir-tlô báy gicV đuang t'r 
Giè-su-sa-leni; nhirng chép ve các nain 
nrr lin-dô tăm-thircVng. 

H o d i t ì r n c r l n â y đ é n n o * i k h á c . 

t r u y i S n - g i à n g d a o T i n - L à n h , 

kluiiig phsii di tir tòa gising ntty dè'n 
lòa gising kia, vi khi ãy dsi lsim gi eó tòa 
giãng. Ho rao-truyèn Tin-Lành ngoiii 
dtrt'rng phõ và trong các nhà tir. Nê'u 
hêtlhsiy lín-dô xú- nây làm nhir the thì 
sêcóco'n phán-hirng lón-lao biêt msiy. 
Cluing ta bao giò- cũng ssin-sàng còng-
kich gisio-lỳ cùsi nliũ-ng kè mình khòng 
bièu-dông-tình vsi có lê cũng còng-kicli 
phsii nfrn, nlnrng phu-trng-pháp truyen-
di.io nhir thê'chsìnggiúp ta tsín-tcVi nhieu 
dsiu. Tiec thay, nhieu iinh em trong 
vòng eliiing ta khòng sót-sìing lo cho 
ngtròi lsin-càn hôi-ciii 1 Ta sè buòn-
riìu nhsin-biet nhir thé ncii ta dém dúng 
so ngirò'i nrimngoáidã dcm tlu-crc(hoãc 
cô sirc dcm) niót linh-hon dén ciing 
Điing Christ. Hãu héi tin-dô khòng 
lsiin nhir the, vsi dó là lòi dáp lai càu 
hòi tr iliiu bài. 

Rsit it ngtrcVi trong vóng chúng tu 
đircrc dtr-bi di truyen T i n - L à n h tùng 
nhsi cho tirng ngtrcVi mòt, rsít ít ngircri 
siĩn lòng chiu ho doi-diii vô-phép, trêu-
choc vã msing-nhiec. Neu eir nlnr the 
thì biti bao gicV cho thiiy mõl con pln.ic-
liu-ng dũ-dòi trong Hòi Tin-Lành ! 

T R Ê N G I U 

Ltri t ò a s o a n . — Diró-i Ctây là it nliièti 
càu tir-ttrõ-ng ctia cò Adèle Kamni (1885-
1911), m ò l thitSti-nfr Thuy-sl đã nain liijt 
trèn giuò-ng binh su6t sáu nãm trò-i. 

HAI m ì n cuõi vó-i Dirc Cliúa TrcVI qua 
liiing nu-CVc niât. 

Bò-i sir tliir-rcn này, đòi tòi lióa ra sung-
siró-ng hon hêi, và tôi không muõii tliay-
doi s ó - p h à n . 

Tinh-nguycn và vui-vè tir-bô iiiinli, anh 
cm sè hiro-ng dtro-c sir vui-inirng thiéng-
lièng, đpp-dc, trong-trèo, đén noi con 
tliu-nn nliò- tìnb-cành ĩíy mã hóa ra inùt 

r N G B I N H 

crn-pllUtVc chon-tbnt và niõt nguon lae-
tbú hoàn-toiin kliông tă xif-t du-o-c. 

Tir-do là gì? Là quèn minb, là bi-sinh 
mĩnh vi mõt nauc-đich cao-tliu-o-ng. Còn 
muc-đicb ãy chinh là làm đíu thiên. 

Tôi tin răng néu ta chiu dau-đó-n vó-i 
mOt tãin lòng dìĩu-phuc, Ibi sir đau-dón 
ãy sc tliànb môt phu-óc lcrn cbo ta. Niurng 
tõi cũng tin râng ta cõ tbc làm litrn nfra. 
Náu ta tinh-nguyên nliãii lã'y cày Tbâp-tir 
cũa minli, ròi bit)p nó vói cãy Thâp-tir 
cũa Dãng Chi'ist, tbi ta có tlie giúp vô-lian 
vão biróe đirirng thièn-đirc toàn-lhâng 
tôi-lòi vã moi t-biri'-T- cám-tlò. 
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