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MÔNG MOT T H A N G G l E N G t 
T^HCN dip năm m<Vi, tôi chúc hêt 

thây các òng, các bà ducrc hircrng 
hanh-phuóc! 

—Cám o-n ông ; chúng tôi cũng chúc 
ông nhir vày. 

o o o 
Chúng ta toan-dinh thé nào ? Sê gâng 

súc làm trung-tâm ciìa sir vui-mùng 
trongBãng Christ, cũa tìnhyèu-tlurcrng 
anh em, và cùa cuòc dông-còng círu-
vó'tlinh-hSn... Muon làin viècãy.chúng 
ta nên cău-xin Bãng Christ chũ-toa 
moi buòi trò-chuy<>n bàng giáy muc, 
và cho chúng ta tir-do dên găn Ngài 
trong khoáng 30 ngày thucVng phàn -
cách buôi năy và buôi kia, ngõ hãu 
nhĩrng cuòc dàm-đao cùa chúng ta có 
ich và diro-c phucVc... 

Có phâi vày chăng? 
Chiíng a i nói gì. Hê't thây irng-

thuân! O o <> 
Chúng ta mòng-tirô-ng the nào? Het 

thây dòc-già sè thành nhfrng tay tro--
bút, bô-i chú-ỳ dén nhírng lò-i-lè trong 
báo c ó thè giúp ích chi-hõi mìnb, bôi 
tô cho chúng tòi biêt ỳ-tinrng mình, 
bôi hòi-han, bc'ri géyi cho chúng tôi 
nhũng bài mình tàp viêt hoăc bang 
văn xuôi, hoăc bang văn văn, bâi c ô -
dông nhiêu ngirtVi mua báo, bòi dira 
báo cho ban-hĩru doc, bò'i cir làm tin-
đò hoiíc trcV nên tín-dò vũng-vàng, 
ch<rn-thirc, và c ó tinh-thăn truyen-giáo. 

Anh em hiêu rõ c l H r a ? 

Xin dìrng dáp lai. Nãy, chúng ta 
nên cùng nhau cãu-nguyèn ! 

O O O 
Sir toan-đjnh và ỳ mòng-tuòng có 

cánh chim bò-câu : chúng moc lòng 
xanh biêc, lai thèm vê yêu-kiêu. 

Nhiĩ'ng ta có co dánh gãy cánh chúng, 
hoăc làm cho chúng môi-mêt đên noi 
xĩu cánh. I$áy gi<V, ta bay sàp-sàn, 
ngó nhoc-nhan thay!... 

Thí-du: 
Anh em tính xong công-oiêc nâm 

1933 chua ? 
Còn n<r ai môt xu nhô chăng? 
Bã dôt nhfrng bĩrc th<r vô-ích clura ? 
Bã sãp các kè sách và ngăn kéo cho 

gon-gáng chu-a ? 
(^ác phòng khôi óc inình dã rira 

sach chira ? 
Trí-khôn anh em đã sâm-sãn dè hãp-

thonhfrngdêu mó'i-mê, tót-Iànhchăng? 
Tòi-lôi anh em dã sach hê't clura? 
Lòng đao cùa anh em có trang-diêm 

dê buóc qua năin mói chăng? có thèm 
dúc-t in, nhin-nhuc và nhrrn-hien 
chăng? 

Bâng chãng vày, anh em se kéo môt 
khoi năng-ne và võ-ich; khôi ííy sè 
làm mèt và gãy cánh... 

Lai nfra : 
Anh em đircrc che-chor chira? 
Burrc che-chà khôi c<rn cám-dõ b<ri 

mòt ỳ-chí cirong-quyet chua ? 
Birgc che-ch<r khôi tàt-binli b<ri mòt 

tâ'm lòng vàng-phuc clura? 
Birrrc che-ch<r khoi su chê't b<ri lòng 

tin châc vui-vê chua? 
Và du<rc che-chir khòi chinh mìnli 

chú-a ? 
Câ dcri sông anh em thàt là mòt 

ào-mông dai-dang. Anh em tuòng có 
thê làm tron chuo'iig-trình. Anh em 
dinh bay cao và làu. Anh em nghĩ 
thăni chác thuc-hành durrc nhũng 
quan-niêm vê su công-bình và thánh-
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khic'l mà niìnli csun-biêt là hòn-phsĩn 
và quyen-igi niình clã hièu rõ... Tòi-
nghiep! Tòi thirong-xót anh eni. 
Hãy clao quanh, hoi iilnTng kéi đa sanh-
hoat rsìng phãi chăng ho bát quá lá 
bon cli irng-luyèn vì clã cloc teV yet-lhj 
đây-dăy le'ri hira? Vè măt dò 'jirng 
cũa ho còn gó'in-gbê hon vè inăt dò 
ũ-ng khi xusi, nhsiin lúc he> nhãn tin 
Bsing Christ. 

Phâi biêit inình, phi'ii biê't nliĩrng vièc 
cò lliè xiiy ra trong cleVi, phsii de-phòng 
các hièu-epiiĩ, phãi có tinh-thàn cliuyèn-
chú (lí'ii leVi ke khác day-dô, phâi diìu-
phuc tsĩi kinh-nghicm cùa bsĩc truóng-
thinrng. NgircVi dcVi di lang-lhang trong 
clcnVng quanh-queo cúa thiĩn Tii-clnì 
mà ai náy phiic-sir ngang-quay lrong 
lói liĩm nêo lac cùa ly-tănh nhu-nhircrc 
hoì.ic bic'ii-lhièn. CcVn láiii lòng? Chao 
òi ! Nc> dãnh săn nliũng kv-cpian não? 

Phãi có inõt Baiig Hiróng-dao ban 
cho tinh-thiìn chju cle dãt-clàn... 

Anh em hiêì Biíng HircVng-dao iíy. 
Ngài sê phán vói anh em râng: «Biiu-
nhirt.ngiro'i không làin chi dir(/c...» RÕ-
ràng li'ím... và dich-lhirclani. Rôi tiè'p: 
«Nh(V ta, ngircri lãm dircrc moi SIT...» 
Cũng ìõ-rãng lám, cũng dich-thirc láin. 

Hãy inrcrng-náii trong Ngài, nghĩa là: 
hãy tin Ngài, hãy lira vào vai Ngài mà 
tien biróc, vs'i cũng có nghĩa là : hãy 
cùng Ngài l:ĩ|> tò giao-iróc nis'i Ngài dã 
kỳ bi'ing lniyet Ngãi. Tò ãy ban cho 
anh em quyen - phép dè dâc-thsìng 
trong thê'-gian nây và sir tin chstc dircrc 
vinh-hien trên trcVi... 

Bãy giò, nhcV Ngái, anh em có the 

loan-dinh. Anh em sê hói: Tôi thích 
leo núi nsìy. Ngsn' sè dáp: Ta biêl 
<IircVng. Anh em sè nói: Tôi nniõn 
\ iiot con dòng-to. Ngài sè dsĩp : Tsi bè 
lái. Anh em sè nói: Tòi iróc-ao lèn 
trèn dsĩm insĩy. Ngsĩi sè dáp : Ta dsĩ che-
tao msĩy hay. Vi cpien-biet anh em, nèn 
Biíng HircVng-dao dó sè dep het khòi 
lòng anh em nhírng inông-tiròng vô-
ich, buôn teo, thirirng chĩ là các ão-
luong làm cho boi-rcíi. Ngái lsĩm vsĩy dê 
hsuig dsít anh em trer lai di direVng xsĩc-
tlnrc ; dirc'rng năy có lè thĩnb-lhosing tê 
ngìit, nlnriig càng Isĩu càng rõ-rcjt. 

Anh em sè nói: Tòi nuiôn virot dãy 
núi cao. Ngài sc dáp: TrucVc hét 
hãy lco ge')-nông. Anh em se nói: Phài 
elánli lieu cpia Thái-binh-chrong. Ngài 
sè dáp : Hsìy ngám vè dep cùa hô trong-
trèo. Anh em sè nói: Pbái lên Ihàt 
cao dên nôi hêt Ihcr. Ngài sè đáp: Hsĩy 
lèn den noi ngireri lèn diroc. Vì trong 
cuõc tién-bò khõng dút có vê cao-
lhir<riig, nèn khsĩ gifr lòng thsĩnh-tin 
<Ioi vói nhrrng bòn-phsĩn nhô-mon. 
Bimg giõn-cgt vc'ri ma-cpiĩ... 

<> O • 

Lay Birc Chúa Jèsus, là Báng biêt 
nioi sir, là Bsíngdsĩ Irâi qua hè'tdireVng-
loi loâi ngireVi, lá Tay Hiróng-dao 
khònglam, xin dsìn-dsit tõi! Xin tinh 
xong cuòc quá-khir và bao-đâm cuôc 
tirong-lai. 

Xin chúc Ngài năm nay đirgc vui-
mirng thõa-mãn b<ri cách ăn nè't cr 
cluĩng tòi xirng-hie;p veri dao Tin-Iành. 
—Dich I.a Bonne Revue. 


