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Mua l>:io xin trà tiì:ti tiinVc 

KINH-THANH VO*I XA-HOI 
tôi, ánh sáng cho divùiuj-loi tòi L&i Clu'ia là lu/on đèii cho chon 

(Thi-thiên 

A ^ I Á - T I I l " bóng tôi thinh-
• hnh xong yào the-gian, 

chang có măt Iròi và 
tirăng sao cliieu sáng, Ihì 
loài ngirò-i di đvrng lúng-
túng, đu"ò*ng đâu? hôi ai? 

COng vày, trong cõi thiêng-liêng, giá-
thír không có Kinh-thánh, thì láy gì 
làin ngon (lènsoi clum, ánh sáng chiô'n 
(luòiig? Yày, víín-de ciìn nln'rt trong 
dòi môf-mjt nay không phâi chĩ col 
(tè song, nlurng pliaihiê'l cách de song. 
Ai navcan phâí diroc (h'il ìiham (tiròng. 
Biìng chăng, thi ktiòng nhfrng tir hai 
111ì1111, nià lai làm liai câ hgiròi khác ; 
cũngnhirô-tô đâm quàngđâhi xièn bôn 
lav ngnòi khòng l)iet cam lái, thì xeslt 
hõng, v;ì phá-hai câ vàl xnng-(juanh. 
The Ihì, mòl nginVi lioăc mòl xã-hôi có 
llic chĩ song cho ininh diroc sao ? Neu 
khòng có cái chi dira dinVng dàn loi, 
thì khác nào viên cliii tàu vuot liien mà 
không có bân do và kim ehĩ-nam ! 

May pho kinh-dien ciĩa thé-gian tuy 
muon eliièn sáng (hròng dòi, nhirng 
chi líi-mìi nhirngon nen tháptrongđêm 
tnnVng, khiê'n clio hóng toi càng thêm 
mò-mjt. Bàiih rang nhfrng sách dó eó 
luàn-ly tol, hVi-lè hay ; song chiing có 
quyèn giuc lòng lòi-nhon u-a lành ghét 
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dfr, \ à khòng IIie hô sirc cho ngiròi yeu-
duoi thi'ing noi tình-duc. Ghi có Kinh-
thánh day ngirò-i hiê't vê mòt Đang Ci'ru-
Ihê' ehuòc lòi Ihay d(Vi, và CÓ quven-
phép bien-dòi lòng x;"iu ra tot. 

Kinh-thánh hoi Chúa soi-dàn, lh;jt 
là mòl hò sách khác thiròng. Nhò* 
Kinh-thánh ta hiet hiró-c theo diròng 
phai, giúp ích đÔng-loai, xa lánh ke 
àc, ehăm-chí (•hi'rc-nghièp, còng-hinh 
đãi ngirò-i, trung-tin vóì ban, thirong-
xól ke thii, chia huon vói nginVi hghèo-
túng và đau-ôm. Khi găpthìr-rènđau-
iliVn, Kinh-thánh dav la nhin-nhuc và 
nhò'-cày Chúa, là Cha yèu-llurong la, 
vân dùng nhfrng sir Ihù'-thách đôi nay 
de giuc la ho ciĩôc choi lnr-không, si'ra-
soan InnVc vàOCÕi dò'i vĩnh-vien. Lúc 
ban yeu-đáu qua dò-i, Kinh-lhãnh yèn-
iii lòng la, ch! cho hiel có nha rirc-rõ" 
ni;'i Bãng Chrisl đang sam-siin ò - trèn 
trò'i, là noi la sè hón-lnV găp nhau. 

Ai thich xein sách văn hay, eĩing phâi 
công-nhân Kinh-thánh là mòl sách ifít 
eó giá-lrj. Trongcó nhien luc-ngfr ngan 
m:'i khéo, den noi nhfing nhà làm sách 
trong các U U T V C rat văn-minh thuòng 
dùng làm lài-lièu. Kinh-lhánh Ihàl là 
nguôn tir-tirong rat sàu-nhièm, tri-tnè 
ríít sáng-suol,và chuyèn-lích rííl vui-lhú. 
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Bang khi các nhà thièn-văn còn tin 
m ò nhfrng chuyèn bày-dăt dai-dòt vô-
lỳ ve trái đà't.và các ngôi sao, thì Kinh-
lliánh day la biêì rííng : «Chúa trâi bae-
circ ra lièn vùng trÕng, treo trái dát 
trong khoàng khòng-khòng.» Thê inà 
bao nìím ngiròi la inói biêì bâc-circ ô* 
uo'i hoang-vu, bao the-kỳ mói biettrái 
dal xày-van trong khoàng khòng ! 

Ve phép vè-sinh inà xira Cliúa dã làp 
cho dân Y-so-ra-èn gifr, thàt hif'P vóì 
thuyê't yi-trùng truyen-nhiemcìiay-giói 
ngày nav. Vè si'r-kv cùng vày, ngiròi ta 
càng khai-quàl dirocnhũ-ngno-ico-tích, 
càng Ihà'y sù-ky chép trong Kinh-lhánh 
là dúng. Ve lòi tièn-tri, các báo hang 
ngày làm clu'rng diro-ng diroe iVng-
nghi('m môt cách ríít la. 

QuÔc-gia nào, chính-thè nào làm 
theo sir dav-dõ cua bò sách la-lùngâ'v, 
thì diroc hanh-plunVc xiet bao! Tiè'c 
thav, clnra có inróc nào tron-ven lay 
Kinli-lhánh làm muc-thirór, ngoai-giao 
và nòi-tri! Neu biet noi theo Kinh-
lliánh, tbì các dân-tôc sè đãi nhau nhir 
anb em ban-hfru, Ibc-gian kbòng có 
nan cbien-tranh \à nói irc-hiép nfra. 

Tlii'r sách ban plurcVc cho loài nguò-i 
đó;trongnăm Ì929, bán điro-c36.500.000 
quven. May tbay ! bày giò- Kinh-thánh 
bũng đâ truyì?n sang niróc la, nginVi 
nghèo den dàu cũng có Ihe mua diroc 
mòt sácb trong bò Kinh-tbánb. Vàv, 
la há châng nên kính-chuông Kinb-
lluĩnb dè làm dèn cbo chcrn, và ánh 
sáng cho dinVng sao ? 
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/ " V xi'r kia, cò mòt thói quen : trong 
phòngkhách rigiròi ta tluròng bày 

inùl bò Kinh-thánh i-at đep rat qui. 
Nhu-ng bang ngàv bo cb'í là'y kbăn lau 
ebo saeh bui, cluV ít kbi m ò ra mà xem, 
nên chi lio coi nhir là mòt cto trang-
hoàng trong nhà cho dep ! Nhir vàv, 
khác nào bày tiêc mà khôngăn, tbì còn 
biet dàu là vi ngon, cliâ't bo? Yày, xin 
lioi : Trong nhà đôc-giâ có Kinh-thánh 
khòng? Có Kinh-thánh mà de bui 

kbòng? Neu có Kinb-tbánb, thì llnit 
dáng mirng; nhirng, nêu có inàdebui, 
tliì thàt dáng buon! Phái biet Kinb-
tbánh Ià nen-tang ciĩa gia-dìnb, nhà 
nào cũng can pbâi có mòt bò de hang 
ngày nhóm ngu-òi nhà Iai mà doc, thì 
điroc pluuVc Chúa ban cbo biet bao ! 
Ví bang nbà nào không xàv trên nen-
tâng đó, thì khó lòng dúng v&ngtrong 
co-n gió dũ nura to ! Hõi dòc-gia, hãy 
bày mòt bò Kinh-thánb trong nhà 
niinh, nlurng dìrng de bui. 
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" V I N dòc-gia bãy clnĩ-y coi bièu in b 
trang 77. Đó là mòt clurong-lrình 

môi ngày theo llnV-lu mà đoc Kinb-
thánb. Neu kbòng CÓ tbú-ttr, thì sè 
tbieu niílt nhi'èu sir day-dô quí-báu. Có 
lani tín-do, vì làm nlur thê', nên dúc-
tihdiro'C thcm lèn nbieu. Kia, muc-sir 
Georges Muller môtlòngrihò*-câỳ hVi hi'ra 
cũaCliúamà laindiroe vièelón. Thãth'i 
mòl tára guong sáng cbo ta soi chungl 
Òng av làp mòl nhà nuòi mâ'y van trê 
mô-còi. Trong hai nnroi liím năm, 
ngoài Cluĩa, khòng xin ai giúp, Ihè mà 
vàn dú lien de nuòi thèm tre, kbòng 
thiê'u ăn inòt bfra nào. Có ngiròi hôi 
vì có- gì nià dúc-tin òng cú lăng lèn 
nlurvày? ô n g a y t r â lò i : «Ban o i ! Tòi 
dã doc suol bò Kinh-lbánh mòt liăm 
lan, tòi biet Kinh-thánh và Bi 'rc Cbúa 
Trò i cũa Kinh-thánh.» Đúc-tin khòng 
tbe sóng và manh, neu hang rigày la 
kbòng đoc Kinh-thánh có ehìrng-inur. 
Nguyí/n moi đoc-giâ quyel-dinh khoi-
sir lìr nay inoi ngày theo eái bieu dó nià 
doc Kinh-thánh cách bên-đõ. Nêu ai 
mtiiin diroc mòl thiêp có in bieu dó, 
Ihìbãy goi Ihoxin muc-su* Jeffréy, IIòi 
Tin-Lành ò Hue, Trung-ky. 

o o o 
~V IN anh cm cau Cluìa bo si'rc cho bòn-

báo, và eo-dòng tbèm nguòi nuia. 
NginVi trong bon-hôi hè có bài nào ich-
loi vè pban thièng-lièng, hav là có ỳ 
rlii giiìp vui bon-báo, Ihì xin gò-i cho 
tòa-soan. Cáin on.— 7'. A'. Iì. 


