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n 
TÍGÓ ĐÔÌ 

CAN SONG CHET 
iAP trtrò'ng-hop mòt chê't mòt sóng, mòt mât mòt còn, biet bao bàc 

nam-tir và khách quân-lhoa nghĩa-hièp chfuig qunn muòn trùng 
nguy-hiom, lieu thàn làm vièc khó-khan ! Mói đây môt y-khoa 
bác-sĩ thanli-niên mS-xê môt h j n I I - Ĩ I I K X I I đau trâm-trong ; cháng 
ngò- ehiè'c hí-tíít tay bang cao-xu cùa ông bj dao rach tuVt, uên mòt 
chút nui ô* vet thirdig binh-nhon rĩ vào cbõ rìa ông dã tray. Òng 

tái măt vì nhàn-biê't mình (ti'rng triró-e môt hiem-ttrrmg ghè-góm du*ò*ng nâo ! 
Nê'u òng dírng tay dc lo ciru mình, thì bjnh-nhorn khòng kliôi hòn v'è chín suói. 
Nhtrng ông ci'r lang-lăng làm xong phàn-sir. Nhò- cách ctr-chĩ nghĩa-hièp và 
cao-tluro-ng â'y, binh-nho-n diroc lành ; song chang bao làu, bác-sĩ chêl vì ung-
dòc, phu công các ban rìong-str tàn-tuy thuòc-thang. Cìing v«ày, muõn chùV 
lành chúng ta, Đang Christ, là Thay thuõe trtV-rìanh, phài gánh lòi và binh 
ckúng ta trong thàn-thê Ngài trên cày Ihàp-ltr. 

Tiè'ng ai rfèn-rĩ canh khuya?—Mòl đoàti thám-hiêm bao gan gôm <8í) 
(lòn-ông, 10 rìòn-ba và 2 con nit, dáp tàu «Chcliuskiii» tù* phta hac Tâỳ-bâ-lo'i-á 
di Bnc-bang-rìiro'ng. Ntró-c bông dóng thànb băng, làu bi nghên, võ" tan-lành 
và chìm rìãin. Vàng niróc dá bàp-bènh là noi cá doàn lam náu. Cho'-yo* gifra 
biên minh-mòng lanh ngìil, ho xa han cõi dòi, chi có chút íl dò ăn, và môt cái 
máy vò-tuyen-rìièn nhó rìê thòng tin-lt'rc. Víra đói, vìra rét, ho dtrò'ng nlur dã 
găp sô-phân mình roi. Nlurng, may thay, có hai ngirò-i thao dùng máy kia mà 
thông tin cau cĩru thâm-thiè't! Môt so* vò-luyên-diòn nhàn diro-e tin áy và 
chuyen ve kinh-lhành Moscou. Chánh-phii bèn ròn-rirc tìm hct phirong ci'ru 
nhrmg ngtrò-i mác nan. 115'i anh em lín-rìo, máy vô-tuyen-rìièn thièng-lièng 
cĩia chúng ta chính là str cau-nguyèn. Hãy thành-lín dùng máy la-Iùng ây 
luòn, vì Búc Chúa Tròi vàn nghièng tai nghe tieng chúng la rèn-siêc, và vàn-
(iiing súc toàn-năng cua Ngài đê ci'ru-giúp ta. 

CcW c h i m m á y . ctru d o n g - b à o . —Hay tin mòt tiăm m«ang ngu(Vi nhir 
tri'rng rìe đãu đâng, phi-còng Liapidevskij Inp-tiVe chât nhièu hrong-thirc vào 
máy bay, lièu mang rìi tìm và ctru doàn thnin-hiêm. Ông vtro-t qua núi ntróc 
dá chom-chô'm và bien biè'c sóng côn, bay trong dòm tói mít-mò* <J miên bác-
cuc. Boi-chò" sáu nuroi dèm dang-dang, doàn thám-hiêm mJÍc nan bông nghe 
tiêng máy vù-vù trèn lirng khòng-khi. Vui tha\', ho có co j ì i roc giâi-cĩru, sir 
chê't sc that-bai, và sir song se toàn-thâng! ! IJapideoski} den noi, nhirng òng 
có cách ha máy bay xuông vìing nu'ó'c dá tron-tro-t và gò-ghè kia cho khòi xây 



T H A N H - K I N M B A O 

ra lai-nan chang? ông lieu mang ííhirng khôn-khéo ha «con chim máy,» nêiĩ 
duoc Ihành-còng mỳ-mãn. Chĩ chô- duoc mòt íl ngiròi vè truóc, ông de lirong-
thirc lai cho nhíhig ngiròi kia. D ó , khòi-diein cnòc cirii môt tram nhon-mang! 

Tình Yêu- th i r cng viro*t sóng tôi.—Hfvi anh em trong Chna, ehúng ta há 
chang càn đâng ca dòi song dè cúu kê tràm-Iuàn? Kìa, chnng (jnanh ta vô-so 
linli-hòn cho-vo gifra hiên tòi-lôi, tuyèt-vong và hir-mál ! Ta phiíi gíing hê't 
súc, chiu circ-khô, thàm-ehí phái lièu uiâiig sõng và moi su dê roi tia sáng 
vĩnh-sanh cho nhũng linh-hõn ehìm-ngaj). Ngnyèn-soái anh-híing cna chiìng 
ta, là Dirc Chúa Jêsus-Christ, dã treo girong sáng-suot cho Hòi-Thánh soi chnng. 
Tír thièn-dàng rirc-rõ, Ngai xnòng còi tran toi-tăm dê chju dau-dón, tìm-kiè'm 
và cirii-vót loài ngnói. Hãy noi dãu cho-n Ngài, thi vô-so linh-hôn sê nhò ta 
mà duoc tír toi qua sáng, tír chèt qua sòng. 

MÈM T H A N G CLTNG 
"IVÍÍìHE vày, ai cũng cho là làp-dj, nhirng thàt có nhir thê. Dòng niróc cú 
• chay (jua dá cúng hon het, thì dá se theo thòi-gian mà inòn di. T ì nlur 
sông Colorado bèn Mỳ, c.hiiy qua mien có núi dá dii màu dej)-de, nên lòng sông 
càng sàu vi dá ci'r mòn. Kim-cirong là khoáng-vàt cúng nhúl, den noi xira rày 
chĩ có kim-cirong cat và niài diroc kim-cirong. Nhirng mó*j dày khoa-hoc 
phát-minh rang hánh xe hàng châ't carborunđúm (khòng cúng nhir kim-cuong) 
quay tíl duói măt nuóc CÓ the cì'ít và mài kim-cirong râ't dê-dàng. Cao-xu inem 
và dê uôn, nlurng Ihiròng hen lion sát bòi phăn, tĩ nhir gót giày bang cao-xu 
ben hon gót giày bàng sât. Neu vo bánh xe-ho*i bàng sát, thì chóng bi hir-hòng 
và co mòn tron-troi. Nhò* cao-xu, cuòc vàn-tiii bâng xe-hoi hiìu dã chiem chô 
cuòc víin-tiii bang xe-lira. Boi vày, hièn nay bên Âu-Mỳ, ngiròi ta băt dau 
dùng cao-xu boc bánh xe-li'ra (te duoc bèn và êm ho-n. Mèm thang cúng! 

Chiu thua mà hóa điro'c trân.—Mem thang ci'rng, dó cfing la môl chon-
lỳ thích-dáng vói cuôc dòi cíia chúiig ta ! Mòt ông muc-su nói ràng: «Tôi 
thang nhièu trân bòi hàng-phuc.» A } ' nghĩa là òng ăn-ô* nhon-ái, nhu-mì, 
thâm-chí nhuxVng nhfrng đăc-qùyèn mình duoc hirong, nèn tháng diroc thái-đô 
uong-nganh cìia kê cìru-djch, den noi ho phai ho-then vì dã nói-năng xãng-xóm 
và cir-xir hèn-mat. Ngày xira, khi gap con bât-bó*, f>úc Chúa Jèsus có thê goi 
hê't các dao thiên-sú den huy-dièt ke thù-nghich Ngài, nhung Ngài dã vui lòng 
hàng-phuc và chê't trèn thàjj-tu-giá. ©uong khi chiu thâm-hình, Ngìii cat lieng 
thiet-tha ciìu-nguyèn : «Lay Cha, xin tha cho ho, vì ho khòng biet mình làm 
deu g ì» (Lu 23: 34). Cao-thuong thay ! Nào ai lâ xiè't? Nhò đó, Ngài toàn-
thang, và ci'ru diroc vô-só linh-hon. 

Du*ò*ng xuong tirc là đu'írng lên.—Sa-Iò-mòn có nói : « L ò i đáp êm-nhe 
làm nguôi con giân» (Chàm 15: t ) . Muon thang, la phai vui lòng chiu khô, 
hàng-j)huc, và dê tánh nhu-mì, khièm-nhirò'ng ciia Bàng Christ cai-trj tàm-hôn 
mình. Chó- ôm inoi ghen-ghét, căm-hò-n, nhu-ng hãy mèm-mai và tha-lhir, thì 
anh em sê có thê đòng-thinh vói Ba-vít mà rang: «Su hiên-tù Chúa dã 1am tôi 
nên sang-trong» (Thi 18:35). DiwVi dòi luàt-pháp, thì mát đên mát, răng den 
răng. Nhung, dã mang danh-hièu tot-đep cda Bâ'ng Christ, ta phâi láy lành trâ 
dír, cau cho kê nghich ăn-năn. Thài5-tu-giá oanh-lièt hon cày giro-m. Yêu-
thiro-ng th.ang ghen-ghét, khièm-nhuòng thiing kièu-căng. Kê thât-bai sê là 
kê dác-lhang. Hõi anh em yèu-dau, hãy di diròng Thâj)-tu*,—duòng khiêm-
nhuòng và dau-phuc. Mem thang cúng !—T. K. B. 


