
C O N T H A N H G I A N G T R A N 
Truyên dăt mua vui 

Q I'A thàl, ngireVi la doi-cheV lin áy dã 
làu lĩìin, nay lin báora .a i iiăybãii 

tán không cùng. Trên Thiên-dàng ai 
cũng biè't Birc Clnĩa Cha yêu-quí cou-
cái tr dia-cìui là 
eltieVng llào, bic't 
SÌIO Mai (xem 
Ê-sai 14:12) và 
các vè-tinh ciĩii 
nc') dã tàn-hai 
the-gieVi tot-dep 
ciĩii Birc Cbúa 
TrcVi dtrng nên 
cbo nlio'ii-loai. 
Tir dcVi dâ'ng 
t iên- t r i ciicii-
ciing clcn nay, 
cbang có in c)t 
s ir-giâ t h i ê n -
t l n r r r i i g n à o 
xucing t i u y c n 
lô-i Bã'ng Chí-
Cao clio nhon-
dàn cr đja-cSu. 
NgircVi xcni-xét nôhg-can al nói làng 
nbon-dàn tiiang vì cló mà chin dau-
kbò hcVn, nhirng tiên Thicn-dàng ai 
cũng nghe tiè'ng théV-than â'm-irc cùa 
nhon-dân inohg-uiôi diroc buông-tha 
khcii (ÒJ-loi. 

Bày gicV Con găn ra di. . . 
Mòt thicn-sir sáng-láng nói vc'ri ban 

ràng: 
—Birc Chúa Cba tô lòng yèu-llnrong 

con-cái là dirò'ng nào ! 
—Phâi, lòng yêu-tbirong lòng-rãi 

thay 1 Tbê inà cbãng bao lâu... 
Tliièn-sú' ngirng lai. Chang có ai cr 

Thién-dàng dám nghĩdénlúcgcViii-ghê, 

là lúc loài ngircVi cbõi-bó Án-ti'r c i i c -

dai cũ;i Birc Chúa Tròi . 
Thlnh-llnb có tic'ng kèn nôi dày. 

Các thiĩnh-dò chĩng chen-chiĩc quánh 
vácb thàiih và 
g'àn cũ*a b â n g , 
v à n g. B i rc 
Clnĩa Con s ă p 
khcVi-hãnh. có 
môl dao thiên-
binh di thco dc 
bão tin cho the-
giiin bicl Chúa 
H ò a - b i n h dã 
dc ' i i . T r i i ó ' C 
niăl dao bi nh 
áy, dirng nicVt vi 
t b i ('• n - t b ìì n 
sáng-láng, vui-
v ê t h cV - I a y, 
khõng sao cììni 
chrcrc sir c â m -
dc)ng. (2 h 6 c-. 
niTa Ihicn llian 

áy sè báo lin cbo bon chăn chicn cr 
đông cõ Ihànb Bct-Iè-beiM bicl iâng 
Ciru-Cluĩa nic'ri giáng-sanh. 

Mc)t hièii-linli, môt tieng cánh vô, 
môl ticng hoan-hô cuõi-eìing đira den 
ngai sác trSng, rôi cìra mô* ròng, dao 
tbiên-binh bayil i . Trên Thicn-diĩng ai 
náy hììu nhir nín Ihô -... Birc Chúa TrcVi 
mói tô lòng yèu-llnrang vircrt quá tri 
tircVng-tircrng ciìa các thánh-dô. 

O •*> • • 
Sa-tan ra inììl Birc Chúa TrcVi. Măt 

sa sãni, mal long-lanh, giáng di kiêu-
bãnb , coi dcĩ dũ biét nó là tay loi-Iiai 
chirng nào. 



THANH-KINH HÁO 

—Mòt dao thiên-binb đi xàni-phani 
dãi nircVc tôi! Sao vày? 

Chung-qnanb ngòi có tiênglaiii-bàni, 
ai náy lir hòi Bt'rc Chúa TrcVi sè không 
tiirng-phat cách cù-chì láo-xirc/c â'y 
chăng? Xhirng Ngài cbì h ình- t ĩnb 
dáp : 

—Bao lliicn-hinh di báo tin cho loài 
ngiròi biê'l Ciru-Chúa dã dc'n the-gian 
dáy cheV. 

Dãti có vè nghi-ngeV. nhung Sa-lan 
cQng tái niăt. 

—Cái chi, inòl Cúu-Chúa? Ghúng 
giii các tiên-tri cũa Ngài, nói phain deu 
(lanh Ngãi, li.ii ciìng ghen-ghét Ngài 
nfra. Tbè' nià Ngài lai sai Círu-Chúa 
den círii cliúng á ? Ai dòi lai làni vièc 
vò-ích và chac-chaii thâi-bai â'y ! 

—Ngiroi khòng bici s;io? Ngiroi dã 
quên lc'ri Ta bira vc'ri nhũ-ng kè pbam 
tòi Irong vinVn Ê-den icìi sao? Ncii 
kliõng phAi Con Ta, Ihì iii di cliro'c? 

—Con Ngài ? 
Sa-tan nghc'ii-ngíĩo, âin-irc vì hcVn-

giàn. Nó câiii thà'v Sir nguv-hicni ghê-
ge'rni hòng xây ra. 

—Phai, (^on ta ! Nginri lucrng là lii-
sinh quá eláng cho dàn nià lòng Ta 
tlniong-iiic'n cliăng ? 

—Mà lc'nig Ngài thirerng-incn.òi Clnĩa! 
Sa-tiin bâ i -dac-d ĩ phai xirng Birc 

Cllúa TreVi là «Clnĩa.» Lúcay nó khiíin-
núin, tbal-bai. Nlnrng nó lai iigireVc 
(lâu leh'ĩ vì s i r ghcn-ghii, lirc-birc trong 
lông ne') chicm eliroc phiìn hon. 

—Ngài nhern-elirc liìin. Tòi liiông 
Ngài kliòng quan-ngai iiièm thuóhg, 
liãi bien có bao nliiêu cál Ihì dán nììy 
tiái inang Ngài bã'y nhicii lân. The inà 
Ngài van còn yèii-nicn ho. Còn lôĩ'clil 
trái mang Ngài mòt lììn, nhirng Ngài 
có bao gieV thii-lhir cho lòi clâu. 

Llic ĩiy Birc Cluĩa Tiòi nghiên gi'.mg 
iurn inà phán rahg: 

—Nguoi có bao gic'r xin lcVii'a chăng? 
Sa-tan no ccrn lirc-giàn. 
— Kliôngl Ivhõng! Tôi sè kliông 

he xin len Ngài. Tôi dã liái inang Ngãi. 
và li'íy llie I:'im vinlt-ilièii. Songnluing 

kê ò- chung-epianb Ngài, ninb-hót và 
hát khen Ngài, lai còn xáu bcrn tôi nũa 
kia. Sir kiêu-ngao làni cbù lòng ho. 
Ngài iiiuôii có niòt bâng-ce'r chăng? 
Ngài meVi lian cho ine)l tbiên-tban cluoc 
cái vinh-dirdi báo lin cbo tbe-gian biêt 
Con Ngài giáng-thc. Bày gieV Ngài thir 
bào hìín nlnrcVng chS cho nicVl thic'ii-
Ihan kluĩc, xeni thiĩiiaii c.c') rùa-sâ Ngài 
chăng. 

Birc Chúfl TreVi trà leVi ván-tal râng : 
—Ngtiyèn điroc nên theo y ngireri 

xinVng ra eló ! 
O • O 

Bao thiên-binb bay viin-vut xuÔng 
trììn. Õ' hàng tieu-dao, vi thièn-lliììn 
siĩng-láng xucíng dãt ( ì iu -da , vui-vê, 
sung-sireVng vì điroc Birc Ghúa TicVi 
giao cho clu'rc-vii mà nhicu ban niong-
môi, tirc là di báo lin cho loài ngueVi 
biê't Birc Cliúa .lêsus g i á n g - s a n h . 
Thình-lình ce') iiic)! liciig |)háii vang-dày 
bcn lai vi Ihièn-lhan iiy : 

— Hêri diĩv-leVTa ! Ta cììn ngueri liĩni 
iiic)l viòc lli:"ip-kéni hon. Hãv nlureVng 
Chõ cho kc> T;i sê chĩ-dinh, và kip di 
dc'n eiu) Ta sai... 

Tliic'ii-thiìn khc'nig lirerng-ltr chút nào 
hè't. Tfr-giãdòng-ban, thicii-thiìn quay 
ve cbeV Ijnh cùa Birc Cbi'ia TreVi, con 
clao tliieii-liinh cir viĩn-vul l<Vi dfcll. 

O O O 
Tiong mõt túp lcii cbo-vcr licn dcíc 

doi xir Giu-đa, hiii vo- cbông llghéo 
dueriig lo-ngai vì con triii diiu ilăilg, 
kllông pluienig ciru-clura. Birong con 
thal-vong, cà bai lliiip xuôiig, kêu rang: 

—Ù\ Birc Chúà TreVi cùa tò-pliu 
clning te')i. xin ciru con trai chúng lòi. 
xin dãt l;iv lièn mình nó mà cliũ'ii lãnh 
clio. 

Thìiili-lìnli ci'i hai kinli-khicp vi lúp 
li'ii sáng-Iiĩng la-lùng và có nuVl hình 
nguòi hicn-hièn hlà nói dju-dèng rang : 

—Biriigdày! Birngdày! Birc Chúa 
TreVi dã dáp livi các jigtroi. Con các 
ngircri lãnh roi. 

C;ĩ hai sirng-sòl. I'a kiii! Bira c . in 
trai ngòi lìhom (líiy. iiiăl-niày lĩiih-táo, 

( í ' . o i ìivìí (r.-init 'ÍTfi 



CON THÁNH GIÁNG TRĂN 
(Tiep theo trang 373) 

chăm-chú nhìn vi thiên-'thân dircrng 
nói t i êp : 

—Tabáo chocác ngucri mòt tin quan-
tiong. Ngàj' nay lai thành Đa-vít có 
sanh cho các ngirai mòt Cúu-Chúa, là 
CHRIST ! Ngày uay cmyen-phép cùa 
ma-quĩ bi tàn-phá. Hãy dè ỳ nghe! 
—En Avant! 


