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HO-I THANH-N1EN ! BAN BU'CNG LAM GI? 
X / f Ò I lăn ngSm-xcm bú-c dja-dò xi'r 

Bòng-Pháp chúng ta, lòng tôi 
khòng khói bùi-ngni, càm-dông! Tôi 
nliáu tliĩíy còn h è't bao uliiéu thánb-
phõ, biêt bao nhièu làng-mac, biSt bao 
nhièu bò-lac, cki-phâi cbira có nhà 
giãng, biè't bao naì chua dirac gò! 
cliân nhà Truy8n-dao dát ló-i, và rii 
nbicu r.bô chira dirox nSm mùi-vi 
ngon-ngot cùa Tiu-Làuh I 

Bi'rng triró-c tinb-cãnli dó, chúng la 
l>á cú danb làm thoi-lui, khòngđám 
liãng-hái can-dàm, mà hoat-dòug saoV 

Trong tho-i-kỳ Hòi-Thánh bi bát-bó-
dũ-dôi, các tin-dô càng dan-dí, dõc tri 
triro-ug-phu mà lruyên-bá dao Chúa : 
Nay ta có nèn mong sir bSt-bó-dó lai 
dSn trên chúng ta là các tín-dõ dirang 
sông trong thò'i-kỳ sau ròt này cliăng? 

Hign có rál nhieu tin-dõ" sõt-sáng 
bâu viêc Chúa, có rát nhièu Hõi-Thánli 
mòr-mang ban Chú-ng-dao muc-dich là 
rao-giâiig o*n cúu-ròi, ci'ru-vó-t linh-
hăndõng-bào đirang chìm-dám trong 
nci toi-tăm, nguy-hiSm. 

Biĩu dó khóng ai cbÕi-cãi I Nhirng 
ta phăi nhãn ríiug & dàu dó dã sãy ra 
mòt duyèn-cò gi, hoăc dòi sông kbõng 
xi'rng-dáng cũa các lín-dô, lioftc sir tò-
chi'rc các cc-quan truyên-bá chira 
đirc'c chu-dào nêu ngăn-trô' Tin-Lànb 
cùa Đúc Chúa Trò-i kbông d iwc boàn-
toàn tràn-ngàp trong toàn-thê xù 
Bdng-l'bápl Qó là su ho i i i i i u - lóii ! 
Bó là coii ác-mòng cho cácngirò'i thát 
dã dtrcrc cbuòc bâi huyét Báng Christl 

Cáin-an Chúa, tôi có dip diro-c obóm-
hop vo-i các Hòi-Thánh Trung-Nam-
Bâc. Mòt nguõn vui tràn-ngâp tòi vi 
tôi tháy trong mfii chú-nhât thô--
phircrng Chúa có môt s8 rĩUdông thanh-
nièn chăm-r.hì kè-cúru Kinh-Thánh. 
Tôi- hoah-ogbénh nhièt-liéj I U to-chúc 
càc Ban Thanh-niên, su- hftng-hái hoat-

dôftg cùa các ban kbông phán-bifil 
dang-cíp hoãc tinh-cách dia-pliircrng, 
cùng nliau dõng công hifp-tâc, dan-dĩ 
nâng cao cà Bííng Christl Nlnrng 
Ihau ôi I ihàt vàn còn khuyel-diĩm : 
ngay nhu l l . i i i . i i chàng han— mòt 
tli.inli plió kliòng lay gi hnn dòng-dúc 
cho làm — thS mà còn bict bao nhièu 
ngivòi chira tírng nghe dĩin danh Cú-u 
C.liiia Jèìus! 

Klii tôi gáp các trù oni hán báo 
nhaiih-nlicri chay lung-tàng llbir dàn 
Oiigv&lS,dein pbàn-pbát tin-ti'rc trong 
iú, tôi pliài cãm-phuc su hoal-dòng 
khòng ngi'rng dó VK tòi tir hòi : «Còn 
Tbanli-nièii Tin-Lànb & d;iu? Sao 
chúng ta khòng sòt-.sáng rao-lruyèn 
tin-tirc loi-lành víinuó'C cùa CónCbúa 
chúng la là BÚX Chúa Jèsus-(<hrist. 

HâiThanh-uièiiloàn Ihc Bông-l'hápl 
Chnng ta dã làm gi trong iihirng lúr 
mà ta coi là nbàn-ròiV 

Cò lê ban di cbo*Ì, ban caill trai, ban 
1Ũ cho vinh thàn, pin gia nũa, lihung 
trong lúc dó bict-bao linli-hòu . I I M . I . h 
di di-ii sir liir-uát I Uan qua môt làng, 
mgtsòin, mòt trai, trong dó CÓ 15 diro-ng 
cò nbũ-ng Iinh-hõn dau-khò, thtt-VQng, 
dir<rng có nlnrng tbanh-niên — có lc 
còn ít tuòi houcácban nũa- liiiy-lac. 
•a-ngã, hoang-dàng... Uan dã nEiii 
biét su ci'ru-chupc, ban dã bi£t 1»-
quyét cùasirtròng-cây.baudã IJrngtrSi 
sirsanli lai, song lu bun cir than-iili iên 
di qua, khòng môt lòà lũm cln'rng 1 
Dai-dùi chiing? Hèn-nhât cbaiigV 
Hay là các ban cbí tin bc ngoái cùa 
Bao mà chua diro-c dòi mó-i b5 trong 
nên kliòng dam làm sãng danh Ngài I 

HSì các ban Thanh-niên I Tòi chua 
tú-ng i;uen bi2t hét các ban- Tôi 
kbóng biét các ban giò- này dang sny-
nghĩsir gi nbirng tôi biêt chác các ban 
huó-ng v í mòt ỳ-ngbĩ nào dó. No-i ban 
b, có mòt kbu vuc, môt làng mà chira 
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có nliii giàng, clnru có SU nlióin lai: 
hòu-pbân han lă phâi niang Tiu I.ành 
ílcii noì dó. Kbu ban ò, ban sê hop 
nhau lyi, hfiu môt tnròng-ban quá-
quy&t, hăng-hái làm viêc. Uau hay 
phác mòl chuong - irinh hành-dòng 
— níu các ban có xe máy, xe li<ri càng 
»6t — ban mang theo lirong-thuc, sách 
lian chúng-dao và lên duòngl Búc 
Cbúa '1'rói sê phù-hó, bàu-li'cr kc r.ó 
lòng dail-dl và kinh-so- Ngài I 

Han dùng chó ngirói này di truòc 
hay ngitói kbác soi giro-llg 1 Níu ban 
tbáy săii-sàng và duoc kèn-gpi tlii 
dúng nèn vicn có choi-lirl Chi-hòi 
bau iV, có ban chúng-daoV Han hãy 
gln téu vao Uau và rù iSt dông níra I 
Tuoi tré, sir sÕl-sâng cùa cãt: ban sê 
tlnh-lhúc rát lón câHôi-Tbánhl 

Các ban ci I Ne'u cùng dòng lòng, 
li.ii lay băiig-bái vào viêc tbl chSng 

bao lâu, toàn thê cõi Bòng-Pháp sê 
kbõng còn môt no-i nào là khòng duoc 
biêt, duoc nghe, đupc doc vfi lòi b&ng 
sông cùa Chúal Phâi giír-gìn cân-
thàu I Ma-quĩ, ihii - ngli j>:h cùa càc 
ban, sê tìm dù phuong-phàp dê phá-
díi chuong-tiình các ban I Hãy c6u 
\IU Bâng thèm si'rc cho anb em mà 
rhiê'n-tháng I 

IlũiThauh-nitin I I'bâi chăng cbúng 
ta lâ tín-dõ, tin-dã Uiijt Ihco ỳ muôncùa 
Báng Christ? Ne'u phài, ta hãy liên 
biróc, hãy trò nèn nguòi Truyín-dao I 

Chúng ta khòng có quyfn ngliì-ngo-i 
và kboanh tay trong thôi-kỳ tÔi-tãni 
này I 

Bêm dã khuya, ngày li.ìu dên, cáv 
quyõii-phépBúcTliánli-Linb.clningla 
hãy klp rao-truyên danhĐfing sip trò 
lai làm Vua dòi dòi vinh-hièn.— Môt 
anlì em trong Ban Thanh-nién Hanoi. 

B A N C Ó X I T N G Dfi 

TPRONG lòp hoc Chna-nhirl, m«>t 
tlianb-niên hêt súc chê-trách Phi-

e-rrrdã c.liói Cbúa. Càu cho Phi-e-rrr 
là hên nhát, và tuyên-bÔ ràng ní n iuiiiii 
ò ilja-vi cùa Sú-dô" áy, cbâc minh cú 
irung-lhanb vòi Ngài. Cách máy tufin 
uau, giáo-su iiliãn tbáy càu có vè huon-
râu lâin; ông bèn goi câu bòi riêng vl 
cò gi. Câu dép: 

— Tlnra ông, bũa áy có máy nguòi 
bau tòi lioi-hop nói nghich dao Tiu-
l.àuh và Kinb-Tbànb. Ho nói rât 16-
mãng và vò-pbép. Tôi có mftt ò dó, 
nhung tòi ng&in uiiéng kbóng dám nói 
uiôt tiêng nào dè binh-vuc Búc Chúa 
Jêsus. Tôi tuòng râng tôi cũngdã cbÔi 
Ngài nhu chinh minh Phi-e-ro vây_. 

Có mòt sõ thanh-niên trong Hòi-
Thành nói r&ng minh tin theo Búc 
Chúa Jêsus, nbung không haogiòmò 
ní i i;n i; làm chúng vè Ngài. Tê-hai hon 
ntra, ho làm thinh có lê châng láy làm 
khó chju chút nào khi nguòi ta nói 
phuin den dnnh JÊSUS và dao Tin-
Lành. Khòng có gi hèn-nhfit bSng cú-

ÌH C H Ú A K H Ô N G ? 

cbl dó. Tôi áy còn năng han sircbõi 
danh tô-quôc, han su khòng nhln-
nhân cha me. 

Han thanh-niên phãi Uhò ràng xung 
danh Búc Cbúa Jêsus ra là mòt dáu-
hicu cot-yê'ti cùa su tái-sanb. Ngài 
phán rfing: «Ai xung 'I'a ra truòc m&t 
tbiên-ha, thì Ta cũng sê xung ho truòc 
n i . i i Cha Ta ò trên tròi; còn aì chÔt Ta 
truòc n i í i t thii'.n-lia, tbl Ta cũngsê cbói 
ho truòc măt Cba T a !r trên tròin ( M a 
10:32-03). Sú-dÒ Phao-lò cũng nói 
ràng: «Nêu miéng nguoi xung Búc 
Chúa Jâsus ra và lòng nguoi tin ràng: 
Búc Chúa Tròi dâ khiê'n Ngài TFRÓKI 
chít sÒng lai, tbl nguoi sê duo-c cúu; 
vl tin bòi trong lòng mà duocsucông-
binh, còn bòi miêng làm cbúng mà 
duorsu cúu-rôi» (Rò-ma 10: 0-10). 

H5i ban tbanb-niên, hãy coi cbúrng 
nSu anh em cbo rfing m i V mirng xung 
danb Búc Chúa Jêsus là bát bop-tbòi. 
Làm vày. anh em tu cbúng r&ng có K 
inlnb cbua duoc lái-sanhl 


