
DU'Ó'l NCÒI VlfeT CÒA N H Ă L Ã N H - T y 

SO* GI ? CHUA 0s CUNG TA 
«Này, Ta ô- cùng câc ngirori moi ngáy cho dèn tàn-the» (Ma-thi-o- 28 :20) 

T ^ T G U Y Ê N - V A N là 
^ «moi ngày,» chó* 

không phái là «luôn.» 
Mõi ngày Ngài đén 
cìing chúng ta mà han 
cho môt phu-ó'C mói . 

Môi buòi sáng và hêt 

ngay nay sang 
khãc , Ngài đi 

A. 1$. SIMl'SON 

ngay 
cùng 

c h ú n g t a, đ 6 i v ó- i 
chúng ta theo tình yèu-lluro'iig cháng 
hè làm cho chán-ngán, và ban cho 
ch ú n g ta m ô l on-p h uóc cha n g h è g i à -cũ. 

Ngài õ' vó'i chúng ta «moi ngày,» 
nghĩa là mãi mãi không thôi. Không 
có ngày nào tói-tăm, buon-tê, khô-
khan mà anh em không tháy Ngài ô-
cùng mình. Gó khi cũng nlnr hai 
môn-dò trèn duò'ng Em-ma-út, anh em 
không nhàn-biet Ngài. Nlnrng kìa, anh 
em tytháy lòng mình điroc nhen nóng 
lai, tìnli yêu-thivo'iig duoc dirc-day, 
Kinh-Thánh hóa ra manh-mê la-Iùng, 
môi lòi húa diràng nhir vang-dông 
bèn tai mình, trô' nên thiêt-thuc bôi 
ph'àn và dã}'-dãy quyên-năng thièn-
thirong! Nhò' dó , anh em biêt ràng 
Chúa a cùng mình. 

Nguyên ©úc Chúa Trò i cho chúng 
tôi tìr nay Irô* di càng thàt nhân-biet 
« h i ê n - d i ê n hàng song» cũa Đáng 

Chrisl! Hoác câm-biê't chác-chan 
Chúa hiên-dièn (nlur các mòn-dò xira 
kia dã câm-biet trong bon mu-o-i ngày 
vinh-hiên sau khi Chúa song la i ) , 
hoăc phái ci'r làm bôn-phàn và là'y dú-c-
tin do'ii-so- mà di tói nhfrng ngày 
tuong-lai (nhir các mòn-dò xua kia dã 
di suôt mòt dô'i), thì chúng ta ít ra 
cũng phài nhàn-bièì mòt lliuc-su-vĩnh-
viên, là NGÀI Ò" CÙNG CHÚNG TA. 
Hiên-dièn cùa Ngài vàn Ihàl có, măc 
dau ta khòng tháy ; khòng cú lúc nào 
chúng ta có can, thì Ngài cũng san-
sàng tô mình dê cúu-giúp chúng ta. 
—A. B. Simpson, Tlùĩn-khoa Tân-sl. 

QUÁN-QUÂN TRUYEN-DAO 
( T i c p tlieo t iang 2'2'A) 

Nêu gang si'rc tìm-kiê'm bí-quyê'l ci'ia 
òng Spnrgeon, thì chúng la phai kè dén 
giong nói và dièu-bò cũa òng. Hai cái 
ãy là phãn cót-veu ciia thuàl diên-giáng^ 
Chính òug Spnrgeon cũng tir nói ve 
minh râng: « T ô i khòng phâi là nhà 
diên-thuyêt, nhung tòi chí nóichoành 
em biet nhũng deu tir lòng tòi văng ra.» 
Quã thàt, nói diroc nlnr thê' chính là 
có tài diên-thuyet; còn khi Spnrgeon 
nói nhir thê', thì 1a tliay ông phô-diên 
môt nghè-thât tir-nhrên, hoàn-toàn và 
rát dáng khen. (Còn tiep) 


