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T Í G Ó Đ Ò Ì 

SONG, CHET—AI BIET DITO'C? 
^ G N G , chet vàn là hai lè mau-nhièm luyèt-doi làm quãn Iri-khôn và 

(16-lháeh năng-ltrc eua -loài ngtròi. Xira eó càu: «Vi tri sanh, yèn 
tri lir?» Bep-dê la-lùng, tuoi-tot đán'g yèu, diu-dàng thanh-thú, 
dàv-dãy vui-nu'rng, manli-inè và t u O M n - t h o , niìy, sir song quí-háu 
dirè/ng áy vàn Chí hhirđóa hoa mau tàn-héo, và nhir hoi ntróc ehóng 
tiêu-tan ! Ngoài Birc. Chúa Tròi , loài nguòi luong công suy-nghĩ 

và khâo-sát dê tìni ra căn-nguyèn, thê-yê'u hoac tàn-diem ciia su- sông. Thay 
song chìm trong hóng chet, nhieu ngiròi huòe phâi nhàn rang, khòng ci'r nó là 
cái gì, ehet van lón-manh hon sông. 

T í r - t h & n t h á n g j n à h ó a b a i 

"Í7"H0A-IIQC ví chel nhir dièn ehay het ra ngoài hòm elu'ra nó. Thàn ngtròi do 
nliũng tè'-hào hièp nèn, moiAe-hào elu'ra dièn, túc là str song. Ta tièu 

điên (sir song) khi làm, nói, cho'i^ho^e dau, và ta tích dièn khi ăn, nghí, ngtt. 
Nhirng den mòt lhòi-kỳ kia, phan tiêu liòi hon phan lích, thành-thtr eà súc-lirc, 
hoăe (iit-n-khi, Iioăc str song thoát ra ngoài Ihàn-thê, thì xác-thil nain dó, eimg 
d(V, lanh ngat. Khoa-hoc xét-nghièm nlnr thê, ke efing đúng theo mòl măt. 
Nlnrng ehê't ehang phăi là nhu* litông dièn Ihoál ra ngoài thàn nguòi mà thòi. 
Nó góm-ghê, kinh-khiep (Jen nôi ngiròi ean-(íam nhirt e.ũng phi'ii sòn 6c rùng 
mìiih. Dãu nó vô-hinh, nlurng van thire-hfiu. Cáe nhà hoa-sĩhay vê sir ehêt nlur 
con ma gcVm-ghiéc eó hình hò xiro*ng ngiròri, lay ciim 1 u-fS'i liem dài cán mà «j)hát» 
vò-so nhon-mang. í lo tòn Tú--lhan là hí)c anh-hiing toàn-tháng. Sai ròi! T£r-
lliiìn là kè, thù hi chien-thang, và .lêsus-Christ, Chúa chúng ta, tú-c là hì\c Anh-
hùiig toàn-lhang, vì Ngài dã tháng Tu-lhiìn và hièn song dòi dòi. Tir-lhitn phue 
dtrói cho*n Ngài, và Ngài «c'àm chìa-khóa cùa str chè't và Am-phù» (Khâi 1 : 18). 

Sonj i l â u v à s Ô i h j rlò-i đò*i 

TVyf AY tháng trtróc, hên Thò-nhĩ-kỳ, môt cu già qua dòi, tho 164 luòi. Cu 
cuói mtròi hai dò-i vo , sanh 36 con. Cu quá-quyê't râng ho*n mòt trăm 

năm truóc, mình tháy vua Nã-phá-luân hàn áo xanh và cõi ngtra haeh. Cháe 
khi qua đòi, cti già nlu'rt thê'-giói; nlurng cu ehâng phâi ngtrò"i song làu hon het 
xtra nay. Boc doan 5 sách Sáng-thé Kỳ, ta tlníy có tám ngiròi song dô dòng 
hon 9tM) năm, và Iai e.ó Hê-nóc không he e.het vì «dông di vái-Birc Chúa Tròi , 
roi inat hièt, bò*i vì Birc Chúa Tròi tiep ngtrò,i d i .» Bang Toàn-năng dã câ't 
òng tìr dòi song tam-thòi den đòi song hâ't-ttr. Tám ngu*ò*i kia sõng làu hon 



T H Á N H - K Í N H B Á O 

Hê-nóc, nlurng rút-cuc phãi gò-i thàn trong mò-mâ. Beu quan-trong nhút trong 
dcVi ta ehăng phăi la sông hao lâu, nhirng là tin gì, làm gì, và sông cách nào. 

B A I - N A N — D Â U NO*I T R O N - T R Á N H ? 
r | T , R Ê N dia-càu nitVi xày ra nhieu biè'n-dông kinh-khiep; dãu là diem gcr, 

nhfrng biê'n-đòng ãy cũng càng minh-chúng ràng lòi tiên-tri cũa Búc Chúa 
TnVi dich-thirc. ccTròi dãì sè qua di,... nhung lòi Chúa còn mãi.» 

Chánh th'é bièn-câi 
T V Ĩ E N - T A N G các chánh-thè dircrng rúng-đông, chánh-thè cũ đău-phuc 

chánh-thê mcVi, và hãu hêt moi noi phái báo-thù nhtrcVng chôchophái ctrc-
doan. Ilièn nay có sáu cucVng-quôc Au-chàu bi tay đôc-tài cai-trj. Chánh-the 
dàn-chù có ca suy-vi. Trí tiròng-liro'ng cfia quãn-chúng dã ván-virong. sir ccthtV 
anh-hùng,» nên ho càng ngày càng này ỳ-hucVng thong-nhút và co-1iét trách-
nhièm cùa chánh-phù bcVi trao hét quyen cho môt ngircVi. Nhu ngày nay tr 
nucVc BtVc, Hitler có nhieu quyên chuyèn-ehê và dôc-doán hon hoàng-dê ngày 
trucVe. Staline cr nircVc Nga cam quyèn nhièu hcrn vua 111110- xira. Mustapha 
Kèmal cr nircVc Thô-nhT-kỳ thi-hành nhírng cuôc câi-cách mà chang có vj quóc-
vuo-ng nào triróc ông dám nghĩ dcúi. Tièn-tri Ba-ni-ên nói vè dát sét và sat 
tròn lăn đê tô ra trong thfVi-kỳ cuói-cíing se có hai chánh-the trái hăn nhau, túc 
là chánh-thè dàn-chũ có vê «mêm-mai» và chánh-thê dc)c-lài «cúng-côi.» 

S Ò I K J trong thcri-kỲ khó-khăn 
H f H Á N H Phao-Iô dir-ngôn : «Tròng ngày sau-rôt, se có nhfrng thcVi-kỳ khó-

A khăn» ( I I Ti 3 : 1 ) . Nào ai chãng nhàn ìang mình dirong sóng trong thòi-
kj' ây? Theo lich-siì- càn-dai, chang khi nào sanh-mang và tài-sân cũa nho*n-
dàn lai nguy-khon và báp-bênh nhtr ngày nay. Dàu trong nhfrng nuóc cucVng-
thanh và văn-hien cfing xày ra lám chuyèn bat-bcV, dâ'y loan, dò máu, giê't 
ngtrcVi, bât cóc, clAng ctrcVp có ca-sô", và án-mang nhtr com bũa. Mãj' tháng 
triró'C, Dolfuss, Ihù-lircrng dòc-tài nucVc Ao , bj ám-sát. Lai ducng khi viê'l bài 
nìSy, thì ducrc tin-tirc ghê-gcVm vua Alexandre, nuóc Yougoslavie, inói dén thãm 
nucrc Pháp, và ông Barlhou, ngoai-giao tong-tmcVng nucVc Pháp, câ hai bi ban 
chêt tn'ii xe hoi tai Marseille duong khi dàn hoan-hô nghinh-tiê'p. Có bân 
báo-cáo ràng 70 ngàn ngircVi Do-thái dã phài trón khôi niróc Búc đê bâo-toàn 
tánh-mang. Còn nbfrng ngucVi sót lai, thì luòn so-hãi, bói-roi, thâ't-nghièp, dói-
rét. McVi dày cV chính gifra thành Nfru-trcVc, môt đâng circVp táo-bao dircrng ban 
ngày xông-hãin chiee xecamion boc sát cũa ihôt nhà ngân-hàng, và vo-vét dtrc/c 
472.950 Mỳ-kiin. Lam ngucVi triróc kia giàu-sang, bây gicV lììn không ra com áo. 
Nan khiing-hoâng gày nèn bao cuôc tang-tlurong trong IrucVng kinh-té, và diên 
ra nhièu cănh dô-nát, hoang-vu. Ccrn han-hán bên My và bên Tàu van chira 
dt'rt. Có ngiròi nói rang nan lut và han-hán bên Tàu thièt-hai tói hon môt kênh 
bac. Hai tai-hoa áy và nan chàu-cháu nfra đã làn-phti 35 lĩnh lcVn bên Tàu. 

Hãy kíp tìm no*i ân-núp! 

QUA thttt, nhũng bién-dông kê trèn kháe thuòng đê'n noi svr gáng-gôi yè'u-hèn 
và phirong-lucyc, muu-dinh cũa loài nguòi không thê doi-phó vcVi tai-hoa, 

nhung chì nhu* lông chim hòng cân tàtt lăn đuòng. Chac «ngày lcVn và kinh-
khiep cũa Búc Giè-hô-va sáp dê'n,» và dã gân rôi (xem Giô-ên 2). NgtrcVi nào 
hoăc nuóc nào muôn tránh khôi ccn thanh-nô cũa BangToàn-năng, thì phâi ha 
mình, ăn-năn dau-dcVn, và co tìm str lluro-ng-xót noi chcn thàp-ttr-giá cũa Búc 
Chúa .lêsus-Christ.—T. K. B. 


