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NGHÍ V A N - V O 5 GI THE, O N G ? 
>UÒC du-liành tlnr rilnrt suot dirò-ng thuôc-đia còn ghi sàu trong óc 

bôii-báo chũ-nhicin. Nhièu chô phâi ngôi trên xe có hai cu-li, 
môt ngiròi kéo inôt ngtròi dây, thât là rát vát-vâ, cluìm-chap. 
Btròng-xá 1am cho máp-mô hoăc phãi qua đò. Nhirng tìr dó dê'n 

tj| uay dã thay-dôi và tán-bô biè't máy ! Nhò- khoa-hoc mõ-mang la-
lùng nèn có làu bay, xe-lũa, xe-hoi cbo chúng ta mau vùn-vut dén 

nhũng mièn chira ai tùng biet. Ngày nay, mõi giò- tàu bay vuot nhièu nhú-l 
trèn thê'-giói diroc 504 cày so, xe-lira đu-o-c 173 cây so, và xe-hoi đu-oc440cày so. 
Cbác chúng ta dirong õ- vào thò-i-kỳ cuõi-cùng mà tiên-tri Ba-ni-ên dã chép: 
«Nhieu kè sê đi qua di lai, và str hoc-Hiúc sê điroc thêm lên» (Đa 12: 4). Coi 
dó dù biè't ngày tái-làm cùa Chúa đã gân. 

Du-ò ' iHj đ ã m o * săn, ta phâi giâng đ a o 
rpÙ Bac-kỳ vào Nam-kỳ, đi trên nhũ-ng quãng điròng râi đá dô nhua, qua 

nhũng nhip câu đep-dê chác-chan, chúng ta buôc phâi ngoi-khen Búc 
Chúa Trò i vì có tán-bô nhir vây. Nào nhũng thê' thôi, chánh-phù cũng mo 
nbièu diròng dia-hat, thành-thũ' ta có thê đi khap mróc Viêt-Nam môt cách de-
dàng. Sir tán-bô nãy khién chúng ta rát dê vàng theo sú*-mang thièn-thu'ong: 
«Hãy di khap thé-gian, giâng Tin-Lành cho moi ngiròi» (Mác 16: 15). Nhung 
càng di càng băt suy-nghĩ: « K ì a , dông-bâng bát-ngát, núi-non châp-chùng, 
thung-lũng xanh-tiroi! Ta phái làm gì cho máy van làng, cho ngót hai miro'i 
triêu đong-bào ò Trung, Nam, Bác-kỳ? Ho đirong htr-inát vì châng drroc nghe 
ai làm chirng vê Tin-Lành ctru-roi chon-thirc.» Than ôi, không có dũ sách in 
hoăc mòi-mièng dê làm chtrng vè Báng Trung-bào ò giíra B*írc Chúa Trò i và 
loài ngiròi. Hõi anh em yêu-dâu, lòng chúng tôi câm-đông thâm-thiet khi 
nghĩ dê'n nông-nòi áy. Nguyên Búc Chúa Trò i cho chúng tôi tháy rô nhũ-ng 
linh-hõn hir-mat, ngõ hãu chúng tôi thêm siêng-năng sót-sang ciru-vó't ho ! 
Phâi nhó râng «Tin-Lành nãy vè niróc Birc Chúa Trò i sê điroc giâng ra kháp 
đát dê làm chúng cho muôn dàn. Báy giò str cuoi-cùng se đén» (Ma 24: 14). 
Thì-giò- ngan-ngùi, mà chtrc-vu ta gap-rút 1am, anh em nõ* bê-trê sao? 

Đu*ò*ng thiên-đàng t o t - đ e p t h a y t 
,1 suot điròng thuôc-đia, qua đông-ruông xanh rì, núi-nor*-gâp-ghinh, thung-

lũng tõt-tuoi, chúng tôi phai ngoi-khen Bù*c Chúa Trá i vì moi vê đep-đe, 
vui-mùng trong công-cuôc sáng-tao cũa Ngài. Chúng tôi lai nhó ràng neu cir 
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di «(iiròng đòi d ò i , » cir dúng gifrá ỳ tlĩánb cùa Ghúa, thì chúng ta sê có inach 
phiróc dôi-dào, suõi vui không dút, se có linh-luc dè hâu vièc Chúa và dòng-
bào. Bi qua núi-non, có ktìi chúng tôi tifong chùng xa xa dtròng gân cùng, 
néo sap tàn, tám thàn dén nhào xuõng siròn núi. Nhirng de'n noi mói biè't 
duÒTig văn thinh-thang, khi lên đèo, klii xuóng trũng. Trong dòi ta nào có 
khác, có hõi tièn-tiình mò-mit, toi-tăm, luong-lai đay-dãy khó-khăn, chông-
gai, nguy-hiêm. Chính gkV dó ta chó mâ't can-dâm, nlurng phâi o trong ỳ-chí 
hoàn-toàn cùa Chúa, và cir nhò-cày Ngài dãn-dât mình di. 

«Ngài hie'ii-biét, Ngài \ òn-tlnrong, N«ài săn-sóc,— 
«Bó, le dju-dàng nlnr thái-diiong vira moc ! 
«Ngài dat mach phtióc dòi-dào troug lòng ai 
«Tìnb-nguyên bô hê't dê clion Ngái, yèu Nf*ài. 

Qua trũng b ó n g chét mà không chêt 
O A U khi nhóm Hôi-dòng ò Cao-lãnh, chúng lôi môt lan nũa lai duoc Chúa 
^ làm úng-nghièm lò-i hira quí-báu : <(Này, ta ô' cùng nguoi, ngiroi di dâu sê 
th'eo gìn-giũ- dó» (Sáng 28: 15). Tròi tõi den, ngiròi căm máy xe-hoi khòng 
thâ'y triróc măt có diròng xe-líra. Xe-hoi bon-bon chay thàt mau, thình-Iình 
xe-h'ra nôi còi am-am luót den. Xe-hoi ehay mau quá, ngiròi cam máy đfnh vuot 
tnróc xe-lùa nhung không kip, bèn phai vòi quay sang bên hũu, bóp «phanh,» 
dàu Iai gan còt giày-lhép. Viêc xây ra chi trong chóp mat. Nê'u Đirc Chúa Tròi 
khòng cai-tri trí-khôn và bàn tay ctìa nguòi cam máy, thì chĩ di môt thuóc nũ.i 
là chín nguòi ngòi trên xe hân dã thình-lìiih lan-tành xuo-ng thjt, tù-giã euòc 
d(Vi. Thàt là môt phép la ! Bòn-báo ehii-nhiêm vut nghĩ tham ràng: «Ta on 
Chúa, Ngài còn dành nhièu viêc cho lôi làm tron.» Phi'ii, còn biet bao nhièu 
linh-hôn đau-khô kia, sõ-phàn tuong-lai eíia ho se nhirt-dinh tùy theo ta lo 
tròn nhiêm-vu cũa Đirc Chúa Tròá giao cho minh hay khòng. Ô i ! Nguyên chúng 
ta luòn luôn nhân-hiêt Chúa ò vói và che-chô' mình duong khi mình ehiu khó-
nhoc dê rao-don Tin-Lành cho hai muoi triên linh-hôn o Bòng-dirong nay. 

Nào ai e â n dircrc phircre nâ\ J 
\7ỳ- q"í hon di, nói nhir the thàt là hũu-lỳ. Cuôc du-hành suol duòng thuôc-

dia cir nhac chúng tôi nhó' rang «inình là kê khách và bô-hành trèn dâ't... 
vì dirói dò'i nãy, chúng ta không có thành còn luôn mãi» (Hè 11 : 13; 13: 14). 
Dàu chi-hòi Cao-lãnh tiê'p-dãi trân-trong, dâu anh em tín-dò vui-vê thông-công 
trong huyêt Chúa Jêsus, dãu Búc Thánh-Linh hièn-dièn mà tô quyèn-phép dê 
luyèn sach giáo-hfru, ciru-vót tòi-nhon, nhung moi svr dó khòng thê sánh 
ngang vó*i moi on-plurór, khi «chmh mình Chúa ô' trên trcVi giáng xuông,... nlur 
vây ehúng ta se ò- cùng Cluĩa luòn luôn» ( I Tê 4 : 16, 17). Bà'y gi<V chúng la se 
thãy Birc Chúa Jêsus dôi măt và diroc ((bien-hóa- ra giong nhir thàn-thc vinh-
hien Ngài» ( P h i l . 3 : 21). Bà'y g iò chúng ta se găp nhfrng linh-hõn mình dã 
chiu nhoc-nhàn dê ciru-vót dirong khi o the-gian năy. Báj r g iò ta sê nhàn-hict 
chon-giá-tri cũa moi huóc tirng-trai khó-khan dirong khi mình.di duòng tir 
duxVi dat lên tròi. Vui-jnírng thay ! Vinh-hiên thay ! Moi o*n-phiró,c áy duong 
chò-doi chúng ta trong ehón gia-đình thiên-tlurong. Anh em oi , «hãy tĩnh-
thú*c, vì không biè't ngày nào Chúa inình se dên» (Ma 24: 42). Hãy đót duôc 
Tin-Lành, Cãm girom Thánh-Linh, xông lurong Cãu-Nguyên, sãn-sàng chò dón 
Tàn-Lang. «A-men, lay Bú-c Chúa Jêsus, xin hãy dê'n ! » (Khăi.22 : 20).—7\ K.Ii. 

Vì tình-hình kinh-tè' cùa Thánh-Kinh Báo và nhà in rát đõi 
nguy-ngâp, nên xin cáe anh em còn thiè'u tVên tìr mâ'Y năm 

nay chiu khó thâu-góp gô*i v'ê trâ giúp. Đa-ta l 


