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DA-TRÀNG XE CAT BIEN BÔNG 
• 

^ l " kicu-ngao và khoe-khoang ciia loài ngu-ò-i chac đã tô rõ hcn hét 
vì khòng thôi có-găng xày-cat nhfrng làu-dài nguy-nga, do-sô ho-n. 
MÔi duc-vong vô-giá-trj áy cũng làu dò i hang lich-sir nhon-loai. 
Bôn ngàn năm trtróc, trèn dong-bììng Si-nè-a, nhfrng ngiròi vò-tín, 
vô-dao khò-i-còng xày mòt tigon tháp, và dinh câ't «cao dên tàn 
tròi)) (Sáng 11 : 4 ) . Ho khòng kè chi Bi'rc Chúa T'rcVi, nliirng Ngài 

tlu'ra hiêt còng-viôc ho, và dã phá-hũy nniii-dinh ci'ia ho chĩ hiVi làm cho lieng 
nói lòn-xôn dè'n nòi ho khòng hiêu dircrc nhau. 

<> • <> 
Dua du*ng lâu-dài hir-nát 

V [ Ă M 1880, tai kinh-thành Paris ngircVi ta xày-dirng tháp Eiffeì cao gàn 'M) 
* tluróc ; dau chang dùng vào vi$c gì còng-ích, nlurng trong mãy năm, nó là 

còng-trình kiê'n-triic cao nhút d o tay nhon-loai . Song cách dó it làu, ngtrò-i 
bên Mỳ dãy duc-vong, tung bac vàng, cũng kluVi-còng xày-cãt nhà ò cao bón 
năm nnro-i lírng, chó- chiìng phài dirng tháp không mà thòi. Mó i dày ho lai 
dirng xong hai tòa nhà choc tròi , mõt cái hày miro-i tírng, và ìnòt cái ngoai trăm 
tírng. Cài tlur hai năy, dăl tên là Empire Slate Building, cao găn 400 thiróc, 
và dói vói các nbà khác ô- chung-quanh, thi hùng-vĩ nlnr vua cai-tri tban-dàn. 

Hièn nay ò- nircVc Nga Sô-viê't, nguòi ta cũng chăng clnu kém chút nào, nên 
trên khu dãt ngày trinVc di'rng sũng « N h à - t h ò Cúu-Chúa)> nguy-nga, ho djnli 
xày «Làu-dái Sô-viet .» Khi nào còng-cuòc hoàn-thànb, át làu-dài áy sê ròng 
và cao nln'rt thê-giói. Thàt là mòt công-trinh kien-trúc dôc-nhút vô-song, vì 
cú theo kiêu-màu, thì làu-dài giông hình kim-tir, có sáu cái tháp tròn cátchông 
lên nhau, và trên dĩnh lai dirng t imng khòng-lõ cùa Lénine cao 80 thiróc. Câ 
lâu-dài và tu-o-ngcao 420 thuóc. Làm nlnr thê cháng cjua là thcV-lay hinb-tirong 
và đáng bi rùa-sã I Ngông-cuòng, hu-ào thay, mói duc -vong á y ! Mòt ngày 
kia, moi vicjc cùa loài ngirò-i cũng nhir chính loài nguòi sè tan thành bui dãt. 

<> o • 
B'ên Thánh cùa Cha Toàn-năng 

VTHLTNG có môt lâu-dài thiêng-liêng diro-ng xày dô-, và sê còn lai dò-i d ò i . 

' Cliâng ai tâ xiêt vê hùng-tráng, mv-lè cùa làu-dài áy. Chinh là Bi5n-lhc'r 
thàt cùa Bi'rc Chúa T r ò i h&ng sõng, xày bàng vàng Bi'rc-tin, bac Trông-cây, và 
thép cùa nhfrng linh-hôn manh-mê, trong-sach dã dáin tin-Cí)y cùng vàng lòi 
Chúa vò-hinh mà ho thò-phircrng. Ben-thcV năy clircyc soi tô bò i ánh sáng Yêu-
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thmrng thièn-tlnro'ng trong suõl văng ra tir lòng Đú-c Chúa T r ù i , và durrc xày-
dung trên nên vfing-chác cùa Birc Chúa Jèsus-Christ. Ngài vira là nên-tâng 
và thinrng-dính vinli-quang cíia Ben-thò*. Hò't thãy tin-di) cho-n-thàt dêu là 
nhfmg hòn dá sõug diing de xày-cal làu-dài la-lùng áy. Chúng ta liá chiìng 
nen giao trOn mình Irong lay nhà Kien-trúe Cao-cà, dc diro-c dat tó-i sô-phàn 
mình hcVi xirng-hicp vói chirong-tiình cùa Cluiu ? 

TRÁI QUA MÔT CUOC BIEN DAU 
• • 

1914-19341 Hai nurai năm dã qua mát kc lir khi ngon líra Au-chien bùng 
lèn. Bi rong khi góc tròi Au iihuôm huyel, có kê nói rang cuôc chièn-lranh 
khôc-hai áy sê là tàn-dièm cùa moi cuòc chiê'n-tranh, và sè cho thé-giói diroc 
thanh-virrrng, hòa-bình mãi mãi. Chinh là hi-vong hir-âo và tir-tirô'ng ino-hò! 

<> o • 
Dà't chuy'én-dông, trtri lung-lay 

/ " ' A C bien-dòng triii qua máy mirôi the-kỳ lai hièn-hjgn trong khoiing hai 
^ nnro'i năm nay. Tai-bién, hoan-nan, dau-dón và buõn-lbám dã tràn-ngàp 
the-giói. Cuòc Au-chiê'n dã viii sàu trong mo-mií muò'i trièu dõng-sĩ , võn là 
tinh-hoa cùa bôn plurong tròi . (>uòc dô máu fíy vira xong, thi binh cúm cuón 
mu'íVi hai hoăc minVi lăm Iriéu ngirici vào cõi vò-làn. (ìăp ôll-djch gbê-góm áy, 
y-hoc dành chiu bó tay. Nhieu con dòng dãt kinh-khiê'p ho*n het dã lay-dòng 
A u , A.Mỳ-chàu, nuôt màt mà'y nnroi ngàn nhon-mang. B ó i - k é m , là con ma 
gay-õm, cũng ha manh bàn tay bung-ác trèn nhieu inróc A u - A , gày nên bao 
canh thiim-khò, tù-vong, nào ai ke xiê't? Lai CÒn môt tai-hoa gó-m-ghè vá khó 
hiêu hrrn hè't, tirc là nan kinh-te khiing-hoi'ing. Giira hòi phong-phú mà mâ'y 
nnrcri trièu ngiròi làm ci'inh thàl-nghièp, nghco-nàn, mói là la c h ó ! Cách dày 
ít làu, suot mien Hac-.Mỳ và ò- nhieu niróc Au-chàu có con han-bán xua nay 
clnra tirng dai-dang dè'n the. Tông-thong lìoosevelt tuyèn-bo râng con han-hán 
áy là hoa chung cà nirfVc. Mòt lò trình cùa bô Canh-nông nirfrc M ỳ cho ta hay 
ràng so luong-thirc trũ- săn cho toàn-quôc có co* thiê'u-hiit tai-hai. Trái lai, & 
xir Pha-lê-tin mói xiiy va nan h.U giìn mien Ti-bè-ri-át, chè't mát nnrfVi lăm 

i-mang do inòl co-n nnra bão năng-nè khác tliirò*ng. Thàt là mòt bién-
dòng kỳ-dj đăc-bièt, vì xir Pha-lê-tin thiróng ít có nura. 

y- *> • • 
Chuònji báo Chúa gàn trò* la i ! 

/ ' H U N G lòi tin riìng nhfrng dai-nan không dírt năy lí'im irng-nghièm lòi tièn-
^ J tri căaBirC ("húa Jêsus-Christ vê các con đoán-phat kinb-khiep sè xiiv ra 
trirác khi Ngàjj t rò lai (xein Ma 24). Các mróc hung-hăng và ni'to-loan (xem 
Th i 2 ) . Bú;c Chúa Trfri phán tô-tiròng vó*i the-gian tòi-lõi và vò-tin râng: 
«Còn inòt lăn nĩra, ta sè chang nhirng rùng-đ$ng dãt mà thôi, nhvrng cũng rúng-
dòng trói nira» ( I l è 12: 2(i). Nhfing đai-nan nììy châng phãi tình-cfV xày den, 
boăc là hièu-quii cùa nhinig niing-lirc thièn-nhièn. Báng Toàn-năng nán moi 
viéc dò'i ciV tbeq phuong-Iuf/c rièng cũa Ngà i . Bo i măt vói nhũ-ng diem khiên 

Ì . uùi dò i kinh hon khiép dàm d ó , chúng ta, là tin-đô chon-thàt, châng nhũng 
.ng hãi-hùng, song còn vui-vê, vì biêt răng theo ánh sáng cũa B ú c Chúa 
' , tbì nhĩrng bièn-dòng kè trèn là « t ièn-khu» cùa su Bííng Christ tái-lâm và 
mrfVc thiên-dáng trèn dât. 
Bóng tÕi-mit giìn qua, Chúa Jê-sus sáp dò'n ; 

,Kia , ánh sáng r.gói tòa, kèn thiên-sú vang-rên ! » (Theo thir tluinh 6í).—T. K. Ii. 


