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p)ÁC-SI ./o/i/i Sung, ngircVi Trung-
hoa, dã lòng-hoc bcn My. Boan, 

ông vsĩo hoc tnrcVng Than-dno. Òng 
nói rSng : «Tôi ngac-nhièn vì các giáo-
sir lai nghi-ng<V sir giáng-sanb ciĩa Bĩrc 
Chúa Jèsus do nfr-dong-trinh, sir sfíng 
lsii cũa Ngài, luòn vói nhfrng giáo-ly 
căn-hsĩn khsĩc. Boi v<Vi cácòngay, sir 
càu-nguyvn cbì là inòt càch Ur-kỳ ám-
thi.» 

Lò lira ciĩa dao Tin-Làhh xã-bòi ay 
dã nung cháy hèt phãn dirc-lin òng 
còn sót lai. Òng nghi-ngò-quyên-iibép 
cũa L<Vi Birc Chúa Trôi và khòi-sir 
bál-hó nhfrng lín-<lô sôl-sâng. Linb-
hôn òng bi kco di rát xa Bĩrc Cbúa 
Trfri vì sir day-dò vò-thãn trong trirĩrng 
kia dã hùy-phá diVc-tin ông đõi v<Vi 
Kinh-Thánb và moi sir sièu-nhièn. 

Nlurng.ngày kia, õngilircrc nghc inòt 
thieu-phu day-dày Bĩrc Tbánh-Linh 
truyen - giang Tin-Lànb... Cìng sáp 
minh ncri chon Thàp-tir, xin Băng 
Christ tha-thĩrebo inìnb và dùng huyét 
Ngãi tay sacb tõi minh. TÔi dó ông 
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điróc tái-sanh. Òng nói r&pg: «Tôi 
tbòi <loc nbfrng sácb Ibân-dao do ma-
quì kbài-lhi và <li ra rao-giâng Tin-
Lànb ve ãn-dièn hay cĩru-roi.» Và 
trong 193 ngày <r noi cô-ticb, òng doc 
Kinb-Thánh 40 ISn. ông nói vê sir 
tirng-trâi dó râng : «Ay mĩri tbãt là tôi 
hoc dao. Tòi tot-ngbièp khi ra kbõi 
noi cô-tich.» 

Hicjn nay òngdan-dĩ rao-truyen danb 
Cbúa (V pbía tày mrĩrc Tàu, bãt luàn 
trong nhà-tbcV bay ngoài dircrng pb<S. 
Scing bĩ'ri dĩrc-tin, chĩ nhô* Chúa cung-
cap moi sir can-dĩmg, ông dirrrc k6't-
qnã to-tiit, dât-dem rãt nhiêii ngirĩri 
tnr vi? címg Clnia. 

Bác-sĩ Jolm Súng mong dên tbăm 
Hôi-Tbiinh Bòng-dirong, có lè sê <r Hà-
nòi vào trung-tuan tbáng Mai. Neu 
dén dày, òng sê giâng tai Hòi-dông 
Tông-lièn-bòi hop i'r Vĩnb-long vào 
tháng Juin. Xin anh chj eni kbàn-
thiet ciiu-nguyên cbo õng có tbè sang 
dày và dircrc. Chúa dùng dc ban pbircrc 
dir-dàt cbo toàn-thè Hòi-Tbãnh. 


