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H A Y L O Gllf M I N H DITNG V I T N G ! 
;AU cliin iifí tam-hict dã'l \'í«;t-iiii 111. lá quê-hiro-ng tln'r bai ciia vo* 

chông lòi, chĩmg tõi lai hàn-hanh đvtgc Cbúa dira-dãn v í đây đje 
címg các anh chi chung lo trong-trách. TrinVc inál anh cm chúng 
ta (lã niõ- san mòt trirmig hnul-dòng Ihiêng-liêng riit ciĩn sir cãu-
nguyèii, hi-sinh, tinrng-ái, hièp-iihĩrt và còiig-lác. Nlnr mòl doãn 
dõng-sĩ, cliiĩng la phái hĩìm-hò* theo gót Nguyèii-soni thièn-lhuo-ng 

• cùa iiiinli, là BIVC Cbúa Jêsus-Christ, phãi manh-dan chicn-diín de danh C.húa 
điroc toàii-lhiìng. nircVe Chúa dircrc niâ ròng, và vò-sõ linh-hõn duor cúu. 

Sao nò* coi khinh mang báu? 
T / " H I ô* hèn Mỳ, chúng tòi có inùt án-tirong sàu-xa, lá nginVi đò*i thuòng il lo 

gìn-giiT mang sôiig quí-háu ciĩa ininh. Năm 1930, hcn Mỳ có .'10.000 ngin'ri 
bi xeho-i cán chê't; năm 1931 tăng lèn 2.000, và năm 1932 lai thêm 2.000 nĩra. 
Só ly-dj càng ngày càng thèm, loan chia phiro-ng rc, phá dò nen hanh-phiró-c 
cũ;i biê't hao gia-dinh. Su* huùng Iheo cuòc vàl-duc lãng-man dã gàv cho biê't 
bao kè lir-sát hoăc hóa dièn. Có ngirò-i so- nê'u so nguò*i dièn cú thèm lèn mãi 
nlur bày giò*, thi trong vòug f>0 năni nĩra, pbân nĩra dârj Mỳ sè hóa điêri, cori 
níra kia phãi lâm-lung circ-nhoc dc cung-dóii nliirng ôrig bà nhiiy-niúa, ca-hát 
Irong nlià dièn. Châng nhũng ô* Mỳ, iihirng hiìu khiìp nioi noi ngirò-i la hi 
Cuón tlieo pliong-trào coi khinh inang sóng. Thĩr gam coi, chiu c.ông-liinh ìiiã'y 
imioi thòi-dai nung-dúc in<Vi nên, chiĩng ta dáng phãi cSn-trong tam Ihàn dê 
mong giúp ich cho xã-hôi và nlwn-loai, nnVi là hicp lè clnV! Nê'u la cĩr khinh-
rê lliàn uiinh, thì cái tõi ló-n hòi o*n dò*i tnró-c, ciróp còng dò*i nay và dè hai cho 
deVi sau, ta chũn-chõi Ihe nào đuo*c? 

Glũ* minh khó ho*n giũ* ngu*ò*l , 
<<*T*01 l:ĩ nguò-i gifr em tòi sao?» (Sáng -t: 9) . Bó, hung-lhii Ca-in dã thay inăt 

•*• phiìn dòng nho-n-loai mà tuyên-bõ cái chũ-nghĩa duy-kỳ dáng kliinh ! 
I'liái (lanb dò kè khác dè tăng quyên-lo*i inlnh, y-tiròng hcn-mat áy dã diro-c 
lám ngiròi Ihirc-hành. Trái lai, kê có tnm-hõn quãng-dai nói ìâng: «Tòi xin 
giĩranh cm tòi .» Tól lani, song phiĩi giír mình rôi mcVi giũ> dircrc kè khác, kèo 
hj ho nhao-cirò-i : « H õ i Ihììy thuõc, hãy Ur chfra lĩíy miiih» (Lu 4 : 23). Phao-lô 
(l;ì ngu-ỳ công-nhân nguycn-tác ĩíy khi òng khuyêii các tiirông-lão Hòi-Thánh 
Ê-phê-sô lăng: «Hãy (jiTr Itiij miitli, vã luòn că b<iij...» (Sĩr 20: 28). (ìnr kè 
kliác de lâm, nhirng giũ minh khó thay ! Lam ngiròi có thè chéni tinVng. giirt 
cò. cirõp thành, phá lũy, nlnriig chĩ là tĩi-binh tiuóc niăt HON-NGÃ. Oĩrng 
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dãu danli-sách các bàc anh-hùng kim-cò, chinb là nhfrng ai có Ihè giĩr inình. 
Thât vây, kc nào cai-tii diroc xác-thit, tham-duc, lir-kỳ, kiêu-căng, tranh-giành, 
thì m<Vi có thè phãt cò bác-ái, g io bàn tay cao-tlnrorig và dao-di'rc inà rjt lòng 
tan-nát, chùi lè dau-thirong, ci'ru kê truy-Iae, năng ngiròi thãt-vong. ô i ! Thê-
giói há cliAng nèn xày mòl dicn I'anlhóon cho di-hài các bàc ãy, và dc máy chfr 
năy : «Nhori-loai biét on nhfrng òng bà dã gifr diroc minh» sao? 

HáY tlnh-thũ-c, c6 giir mĩnh 
r I ' R O N G buòi tráng den khô bièt. sáng toi lãn-lõii nìiy, tin-đô Báng Christ cãn 

•*• phài gifr minh hom hè't. Chúng tôi dau-dón muôn phàn vi nhieu Hõi-
Thánh và tin-dô khap năm chãu lui biróc trèn diróng Thàp-tir. Nào có la gi, 
ma-quì lain iniru xão-quycl cáin-dô, dao sai-lain ehire lay-chuyèn di'rc-tin trong 
Chúa. Nan kinh-té khiing-hoiing de khiè'n lòng ta lo vàt-chát hon thièng-liêng. 
Các cuôc vui-cho-i thé'-gian nlur xiêc, chtVp bóng, tuong câi-luo-ng, choán mâ't 
thì-giò- dáng dè tài-bôi dao-di'rc. Ao-quăn lòe-loet và thòi-trang chai-lo- vãn 
khèu tir-duc tòi-lôi. Sách-vò, báo-chí dàin-dãng clnrc chiêm chS Kinh-Thánh 
và sách dao. Hây nhièu tln'r vã nhii?u cái khác là khí-giói ghô-góm cùa Bia-
nguc dùng dè giêt chê't dirc-tin, dao-tàm vã dtri thièng-licng. Vì dó, nhieu tin-
dô tnrcVc kia sot-sâng yèu Chúa, nay tu-cVng có llie ngôi nghì trên IxV virc sâu 
tôi-lSi. Ho quên ràng di dinVng thièng-lièng ví nlnr chèo thuyen ngirrrc niróc, 
néu thâ tay chèo chõc-lát, cfing dù trôi băng xufíng virc nguòi-lanh víi sa-ngã. 

SSn có nhifeu cáeh giũ* mlnh 
PJ .OLDSMITH, văn-hào inróc Anh, nói rang : «BÌ5u quí nhút chàng phài kbông 
^ hê váp-ngã, nlurng là di'rng dày sau khi v:íp-ngã.» Bàn tay tir-ái cùa Birc 
Chúa Jêsus có thè ciru ta khoi nguùi-lanh, vap-pham, mà khiê'n nèn thánh-
khiêt, sót-sáng. Hõi ai muon di'rng vũng mãi hoãc muon đirng dãy, clning tôi 
xin hiè'n anh em mã'y phu-o-ng-pháp rát linh-nghiém. Hãy hãng ngáy m<V cuon 
sách c.ò, ti'rc là Kinh-Thánh, mà tim-kiê'm bánh hiìng song có thê iuiôi-náng và 
bô lai linh-hììn mình. Hãy de nhièu thì-gió qui trircVc Ngòi Tlunrng-xól mà 
câu-nguy('ii và thcV-hút không-kbi tot-lãnh tièn thièn-đàng. Hãy song trong 
hièn-di('ii Bi'rc Cluia TrcVi, nghĩa là tin râng Ngài thâ'y moi viêc minh làm, nghe 
moi I<Yi minh nói, và srj tbeo công-lỳ ìnà tlnròng hoăc phat minh. Nlnrng 
plurong-pháp tot nhi'rt chinli lã nâm trong tay toàn-năng cùa Cluia. Dău moi 
vât nghicng-ngira, dúa con văn ngù yên trong tay me nó. Cũng vày, neu anh em 
phó tron tfini tbàn vào tay Cluia, lliì dàu hi moi t|n"í víi moi nginVi chõng-nghich, 
xòng-lifini anh em vân di'rng vfrng nlur niii-non. JPhao-Iò nói riing : « T a . . . cliăc 
Báng ay có qtiySn-phép gifr Sir ta đã phó-thác cho den ngày d ó » (11 Ti 1 : 12). 

Mói ngircri c6 giúp môt tay 
^ ^ H U " trt'n dã nói, ta dã gifr mìnli diroc, thì niói có thè gifr kè khác. Thãt 

vày, nê'u nhin quanb minli, anh ein sè Ihííy biel bao dip lot hiĩu v i (c Cbúa. 
Vâ, T I I A N H - K I N H BAO dinrng găp biróc khó-khăn, dó cũng là co-hòi các anh 
chi yêu-dfíu giúp nó di'rng vfrng dè lo tròn cln'rc-vu. Ai chu-a niua. xin kip gòi 
nma. Ai chira cò-dõng, xin cíi giúp niòt tay. Ai dã co-dòng, xin ci'r làm thêm. 
Ai còn tbifiu lien, xin niau trii cho. Cũng xin lir niel báĩ giúp ban bièn-tâp. 
Trong dip bôn-báo chũ-nbicin di thìim các Hòi-Thánh de cô-dòng T H Á N H - K I N H 
B A O , xin hè't thây anh em chj eni lùy sirc giiip-dõ' cho diroc kétqua mỳ-mãn. 
Môi anh chi hãy coi mình nlur cliũ-nhiem, chũ-hút cũa T H A N H ; K I N I I B Á O , và 
dem hêt tàm-lirc giúp cluing tòi thoãt võng khó-khăn. Moi hi-vong tot-tuoi, 
chúng tôi g&i cà vào sir tuong-ái cùa anh ein. Xin cám on triróc!—T. K. B. 


