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BU*C BAO-BAI LAM LE BAI-HON 
( ) là lin-li'rc vui-mirng va 

dinre uioi ngiriri chú-ỳ 
lio-n hè'l ! Nghe lin áy, 
nhon-dán lain quèn tiê'ng 
ngăm-doa cua Ihììn Chien-
tranli, cáuh boi-ròi do naii 

kliiiiig-hoáng, luòn vói gánh nì.ing nqr-
nĩì 11 và lình-hìnli chánh-trj. Tâ'p-nãp, 
xôn-xao. ai iiii'y dir lê vui clmng cii 
niróc. (".«') ly 1:1 in, vì Hoãng-tlurong 
tli.iy mal toàii-tlu- quoe-gia, và nh(V 
lê ttai-liòii cũa Hoimg-thinnig mà 
ngòi nlià Ngiiyèn sè diro-c liru-truyen 
niãi iuãi. 

Tinh thiro-ng eho-n-thu-c.— Muôn 
cál lii-ng hat nhfrng khúc du-diro-ng 
ngay lir lúc sánh vai, cháp cánh, thì 
căpuyi-n non phãi cùng iihau bay-hro-n 
Ironi'cõi tinli-ngliĩa hõn-iihicn. Clning 
tòi lit'rn-ho-vi nghe Hoang-tlurrrng ehon 
bantrìíin năm changtheo nhũ'iigphong-
tiit- cã rich, song theo str tlao-dõng cùa 
tà'ni tinli Ihinrng chon-lhirc doi cùng 
ngtriri han dông-tãm. Cách cir-chì 
thanh-cao ãy khòng nhĩrng làm cho 

Hoàng-thirt/ng thôa lóng vô-han, song 
CÒn có iinh-lurirng lõl-dep đen lir-linrng 
và phong-tuc eiia nlitrn-dán. 

Tín-di5 t r ô n g - c á y — I-è đai-hôn cùa 
Hoãng- Ihtrt/ng nhiíc cho lin-clo nlnV 
ràng «sir hi-vong phirt'rc- lianliu eùa 
niình giìn dirc/c thành - liru. Chang 
bao làu, -Bà'ng Christ, lá Tàn-lang 
Thièn-thiro-ng, sè tlê'n liô'p-riróc l lói-
thánh mà Ngi'íi dã lira-chon, yèu-
tlurírng, ciru-eliuòc, vã làm cho vinh-
hièn. Chúng la sè dirt/c câ't lèn khòng-
trung inà ('r vt'ri Ngiii, và cùng Ngài cai-
trj vinh-hièn diri diri. 

Cung - kinh ehúc - mìrng.- Theo 
moi tin-tirc nhàn dirt/c, Ihĩ Hoiing-hàu 
lá mòt dóa hoa thtrin - tho, liro'i-lól 
nlnVt trong virirn phu-nù' Vièl-nam. 
Han Hoàng-liãu sè dein lài-diVcmã làtfl 
Iron nhièin-vu tõl-Ciao, tirc là kct han 
(long-tàin v:'i dông-chi ciing Hoàng-
thuong. Mòl lăn nira, Thánb-Kinh 
Báo xin thay niat IIòi Tin-Lành Dòng-
I'hãp mà kinh chúc Hoiing-lhirr/ng và 
Hoàng-hàu : Van tuê' ! 

NAO AI LITO'NG BiraC GIA CAO? 
| u HON-LOAI hani-hó biét giá moi 

sir. Tháy mòt vàt gi, ho lien hòi: 
«Giá nuia bao nhièu?)) Mó-i dày báo-
chi tlang tincó mòlhòi-dõng thir (tánh 
giá Ihành-phô Nũ'u-iróc, bèn My, kè cã 
nlifmg lòa nhà choc trcri, nhirng giâo-
điròng Irãng-lè, ulifrng nhip ciìu rông-

d;ii, nhfrng cõng-xuõng dô-sò... Tinh 
ra thì inoi công-trình vĩ-dai áy dáng 
giá niã'y nnr(ri kènh (billions) bac. 

Thiên-ân v ô - g i á . — Khi ta ngám-
xcm su vinh-hien, ve tot-đep và linh 
yèu-tlnro'iig cao-sàu cùa Đirc Chúa 
.li-sus-Christ, thi ta khõng biet tlũng 



THÁNH-KINH BAO 

lcri nào dè mò-tâ Thìên-ân vô-giá áy. 
So vcVi Chúa, thì moi bâc danh-nho-n, 
inoi sy vinh-hoa, quí-báu cíia dõi tlèii 
yô-giá-tri, cũng nhir muôn vàn rigôi 
sao lan mat khi vàng thái-dirong chói-
loi trcVi dông. Muon qui-trong mòl 
ngiròi hoãc môt vàt não, thì phâi hiêt 
giá-tri thât cìia ngirò-i hoăc vât áy. 
Xira kia, đao binh ciia (latère, vua innVc 
La-mã, dã dánh bai dao binh mnVc 
Ba-tu'rôi, thi măc si'rc hung-hăng ciró-p-
phá. Môt ngircVi lính vó diro-c cái túi 
da b ó n g - l á n g 
chi'ra dây châu-
ngoc. Hán vi 
khõng biet giá-
tri ciia chàu-
ngoc, nèn lièng 
di, chĩ gifr lâ'y 
cái túi. Cũng 
vày, thè'-gian 
C h â n g n h à n -
biê't Bi'rc Chúa 
Jêsus cao-qui 
dircVngnào, nèn 
m ô i d a i - d ò t 
xày -bô Ngài, 
biro-n theocuòc 
thê' phù-hoa , 
mông-iio. « \ ' à y 
nên, cho anh 
em, là kc dã 
tin, Ngài là qui» 
( I Phie 2 : 7). Thàt the, clning ta biet 
Ngài quí-giá gã'p muòn vàn vàng hac, 
vì nhò huyêt báu Ngài, tòi ta diro-c tha, 
lòngta du-o-c sach, và thàn-thè" la dirgc 
cliũ-a lành. Qhì có Qúc Chúa Trcri 
biêl hêt giá-tri cùa huyet ay. Thuò 
xira, Giu-da quí tiên ho'n Chíía, nên 
pham tòi gó-m-ghc ho'n hel trong siY-kỳ 
loài ngirài, tirQ là bán Chúa Iáy ba 
miro'i miêng bac. Ngày nay, ta phâi 
dò-xét tàm-Iiòn mình, coi thir có qui 
Ghúa lio-n moi sir, dên nôi ca-hátđiro*c 
nhir vua Đa-vit c.hăng: « (7 trên trò'i 
tôi có ai trír ra Chúa? Còn (r diró'i 
dál tòi chang irác-ao ngircri nào khác 
hon Chúa» ( T h i 73:25)? 

Ngoc trên tay Chúa.— f>6i vói ta, 
Đĩíng Christ quí-báu chùng nào, tliì 
dói vcyi Ngài, ta cũng quí-bâu chìrng 
ííy. «©áng Christ dã yêu llói-tlvinh, 
phó chinh mình vì Hòi-thãnh» (Eph. 
5 : 2 5 ) . ô i ! Nêu nhàn-b ie t rãng 
Đâ'ng Christ dánh giá rát cao cho 
linh-hon ngircVi, híiii ta sê liêu thàn cú-u 
ho khôi vòng Inr-mãt! Bày giò- ta 
khòng hièu hoăc thâ'y rõ dia-vi vè-vang, 
lôn-qui ciia Hòi-thánh, nhung mòt 
ngày kia, «ta sê giông Ngài, vì sê 

tháy Ngài nhir 
v 6 n c ó t li à t 
v à y » ( I Gi .2 :3 ) . 
Khâi-huyen 21: 
9-27 tô ra ©úc 
Clnia TrcVi coi 
Hòi-thánli là 
lót-dep và quí-
báu diiòngnào! 
«Su chói-sáng 
cùa thành áy 
giông nhir ciia 
môt vièn biru-
t h a c h, n h ir 
bích-ngocsáng-
suôt.a Nguyên 
chúng la da t 
tói bãc xúng-
hièp vái ỳ Birc 
Chúa Trò i đã 

Bán Chúa Iâ'y g ì ? 

Tham vàng bac, Giu-da bán Chúa, 
Tôi năng-nè muòn thuò' còn ghi. 
Nay ngircVi bán Chúa láy chi? 
Láy anh ein ban luo-ng-tri vô-thàn, 
Lfíy ich-ky hai-nhãn dòc-kê', 
Lá\' Io'i-danh nlnr the phù-dung. 
Bán no-i cucVp thê, tranh hùng, 
Trên dài khoa-hoc, trong vòng truy-hoan. 
Bán â chon thòi-trang lòe-loet. 
Bán, nên dành bóp nghet lirong-tàm. 
Than ô i ! Mòt lõ', hai lâm! 
Thiên-than chép tôi àm-tham luy sa. 
Hôn ta hõi, nghe ta hõi gan: 
«Có bao giò' ngircri bán Chúa không?» 
Giá mua hóa lùa than hong 
Bìrng hirng Ihièu-đót tani lòng ăn-năn. 

—T. K. B. dich. 

mong-moi! 
V ũ*n g n h ir no n - n ú i.--- LcVi B írc C b úa 

TrcVi cũng là co'-nghiêp quí-báu ho'n 
hêt cùa nhon-loai, vi cho ngirò-i tõi 
tuyèt-vong diro'C thõ-hút khòng-khí 
thiro-ng-xót, trông-cày và binh-an. 
Kinh-ihánh bày-tôỳ-tuòng và tình yêu-
thiro'ng sâu-rông cùa Bi'rc Chúa TrcVi 
doi v(Vi chúng ta. Trong inuôn dàn 
có biê't bao ngircVi coi Kinh-thánh quí 
hcrn mang song mình ! McVi dày nircVc 
Anh bõ ra môt triêu dòng mua lã'y pho 
Kinh-thánh cô. Báng không thê nói 
dõi dã dăt Lò-i Ngài trên danh Ngài, dè 
ta nhò' đó có hi-vong'diro'c vĩnh-sanh, 
vì biét rãng dãu trc'ri qua, dát cùng, 
Lò-i Chúa không hê thay-đôi.—7". K. B. 


