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G Â M Đ A O 

CÂM-TU , Ó , NG BAU NAM 
ĂM 1934 dã chìm sàn trong virc thòi-gian, và năin 1935 nicVi-mê dã 
den ! Tiên-trình mòi ngircVi chúng ta sê có nhfrng nòi vni, buon, 
phircVc, lioa, tliành, bai náo? Các niró-c trên niftt dia-cau sè vni 
lnrcVng thái-binh, hay lã niòt cnòc the-giái chiê'n-tianh tai-hai 

. khãc sè lãn-phá làu-clãi hi-vong nguy-nga cìia ho? fii'rng trên 
ngach cìra nìini mcVi, môi ngircVi biêt nghĩ sàn-xa khòng khoi vân-

virong inâ'y vã'n-de đÔ trong làm-trí. Nlnrng la khòng thè" ngc') qua búc màn bi-
inàl cùa Hóa-còng mã tìm duc/c cãu giâi-dáp dúng-chăc. 

Ngó sau—Sáng t6i lân-lôn ! 
"Vpi ĨN ' lai năm cũ, chúng tôi thâ'y biet bao c<V dà'y lòng manh-niè và câni-la 

• fii'rc ('.húa TrcVi! Khiíp thé-gicVi có nhicu dai-nan, nlnr thùy-lao, haii-hãn, 
kinh-tê' khũng-hoãtig, cliiê'n-lranh, ám-sát niòt vãi cpiôc-chù; nhirng sau dáin 
mày cten kit, ta vfin tháy àn-ctièn Chúa nhir trăng tròn viìng-văc. Nhrrng vu 
hànli-thic'h quoc-vircrng Alexandre, ngoai íiao tông-tnrcVng liurlhou, và t 'Mig-lài 
Dolfuss thàt dè nhóm bùng ccrn dan-lira ^àn-cău ; song fii'rc Chúa T i v Ì clt*p 
sóng-gió và cho ta yèn-ôn. Trong nhfriig ccrn thiìy-lao, han-hán, vá nhúl là 
nan kliùng-hoãng cliua di'rl nây, luy có dièn nhieii ciinli thirong-làni thiim-niuc 
khòn xiel, ta eũng thã'y lòng bác-ái thién-ha dircrc bày-tõ la-lũng, và iihièu ncyi 
ho lliãt bò tánh kièii-c.ìng, trcV ve cùllg Clllia. N'è'u dira linh-hon nlio-n-loai dê'n 
fifíng tao-lhành và círu-chuòc ho, thi sir dau-dcVn là bircVc tirng-trài rát qui. 

Ngó tru*ó*c- Mây vítn lirng trcri! 
iyrin"N(ì nhìn ciùjc-tiro-ng-lai, thì chìcân quaij-sát cpia-loa cũng iihàn rõ chiing 

la dirong c'V gifra IhcYi-kỳ iighiòm-trong. Tir lira-dói niinli, inòl vái cliánli-
kbácb lòi-lac nhi'rl thè'-gian òm cái ão-tirc'Vng diing nho-n-lirc mà xê'p canh hòa-
binh quôe-te. Vói mòt the-gicVi rôi-Ioan, ho tuyèn-bô : «Hòa-hinh, hc>a-bình,» 
nlnrng tlnre trong tàin-khi'uii ho thira biêt chang cc') hòa-bình chi cà. Các biê'n-
dông cln'rng tlnrc rang dàu ho gáng si'rc dáng khen, nhirng Thãn Hòa-bình nay 
lai còn xa hon trirfVc. Nhrrng cir-'rng-quõc Irèn mãt dia-cau dircrng dua nhau 
kíp tăng hinh-lirc gcVm-ghô dè dir-bi cuòc c.hién-tranh ho tiròng sáp có. Ho 
nhìn nhaii bang con miìt nghi-ngò, gheíi-ghét, ganh-gô. Moi ván-dê quan-
trong clnra du-gc giâi-quye't, nhir tài-binh, quan-thue, dia-giói, quySn-lo-i cùa các 
dân-tôc thicu-sô và cùa nhfrng kè bi irc-hiíp; nhirng ta chãng có thè vjn vão 
dàii mà hi-vong nicit cách giài-quye't tiircViig-ciiu, niỳ-mãn. Ta khcVng tháy song 
câni-biê't c|ti! Chien-tianh nãp triróc măt ta nlnrcop lình môi, khiê'n lc'ing nlKrn-
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2 T I I Á N I l - K I N H BÁO 

j loai kinh-scr, bõi-rõi khôn xiê't. Mõi scrcuôc Urong-lai tràn-ngàp tàm-hôn nhon-
loai. ô n g Pliilip Gibbs nói ràng : «Các niróc Âu-châu đau năng, đau gân chét; 
ho vãn-viro-ng qnan-niêm vê co-n lnìy-dicjt hòng gãn, và đăy noi lo-lang kinh-
kliiê'p cho tirrrng-lai.w Mussolini nói rãng: «Âu-châu ctiro-ng bi cuôn vào vòng 
hoan-nan và cách-mang.» Môt tò- báo Pháp inái tuyên-bô ìàng: «Cuôc Pháp, 
Búc tranh-giành hat Sarre dã tô-tircVng hóa ra cái lò có thè văng ngon lùa lliê-
gió-i chiên-tranh.» Ta còn trung-dan diroc nhfrng dur-ngôn cũa nhiêu tay thiì-
lãnh Ihe-giái, song máy cãu tréji đii tô ra râng con ma kinh-khiè'p circ-dièm 
dirong xông-Ìiãm lòng-da nhfrng ai có tràch-nhiêm dôi v<Vi cuôc thái-binh, tharrh-
tri cíia tô-quôc ho. 

Ljch-sír muôn nuóc bày-tô chác-chán răng nhon-loai không có tir-cách 
xù-ng-đáng dè tu-tri, vì lòng ho dãy-dãy vàt-duc, ham-ho, dòc-ác, tham-lam, 
kiêu-căng, tôi-Iõi. Tbê-gi<ri ví nhirmòt ngircri dau tram-trong châng hiet lirciru 
nià cũng chãng quen Lircrng-y ©ôc-nhút có thè ciru minh, tirc là Đáng Chrisl. 

Ngó lên—Thiên-quang pyc-rõ 'I 

/ ^ Ã N - Y K U ho-n hê't cho the-giói hièn-kim châng phài là chiên-tâp thêm hôi-
V nghi hòa-bình võn chĩ ket-liêu bang sir lôn-xòn, nlurng sir tôi-can ciĩa muôn 
dân chính là Jicsus, «Chúa Hòa-bình.» Ngày nay the-giói xao-xicn chang phài 
vì thiê'u tien-bac hoăc vât-pham, nhung vì thiê'u sir song thièng-liêng, dúc-tin 
manh-mê, và thòng-còng vói BirciMiúa Triri. Cãnh thiên-đàng, chó khòng phài 
cõi phù-sanh, có tbê làm phu-phĩ moi sir nhu-yê'u sãu-rỳng nluĩt cùa inoi nguòi. 
Vày, ta hãy nhìn lên J Cb? JÈSUS-CHRIST , Vua duoc Dirc Cbúa 'I ' iòĩ ung-tuyèii^ 
có thê dôi bièn-tinh ríii-loan cùa the-gió'i ra mòt dòi tri-vì thàt thái-hình, tliãnh-
virong. Vày, nbfrngkècău-nguyên và hoat-dòng cho Tin-Lãnh lan kbiip, Thiên'-' 
quõe mau den, m<ri thàt là chăm-lo binh-virc quyên-lrri cao-tòl cùa muòn dân. 

i Biró-c vào năm mó-i, chúng ta bãy nhìn lèn.dãy lòng hi-vong và yèu-tlnro-ng bôi 
tin chãc rhng ©irc Clnia Triri còn tè-tri vũ-tru và chàng bao lâu sõ lâp nuóc 
vĩnh-vien cùa Ngài trên thé-gian. Chúng tôi khòng dám nhirt-djnh ngày nào 
Birc Clnia Jèsus, «Vua cùa cà trái dát» (Thi 47 : 7) , se tái-lâm, nlurng biét rãng 
Ngài sè mau đén theo nlnr dã hira : «Pbâ i , Ta dén mau-chóng» (Khãi 22: 20). 

Dôi Iò*i tàni-su-

HIN lai năm cũ, tôi, bôn-báo dir<rng-kiin chii-nhièm, phíĩi thàm-ta Đirc Clnĩa 
Trò'i vì Ngài dã dô plnróc dòi-dào trên hêt thây clning ta. Trâi qua mirò*i 

tháng tòi diro'c cái dăc-àn vô-giá, là chii-triro-ng Thánh-Kinh-Hão, niòt co--quan 
ngày càng phát-dat và có íinh-luro-ng tôt-dep fcháp Hòi Tin-Lãnli Bòng-Pháp. 
Suôl năm 1934 lìĩm báo-chí phãi dìnb-bân, ìihu-iig.jilu'r on-pluró-c thiên-tlnro-ng 
và nliir nhiêt-tâm cà chúng ta, Thánh-KinhjJJiKyTãn còn song dircVi măt tròi. 
Dău tôi tu- hiêt thiê'u kinh-nghiêm và bát-tài, nlnrng Birc Chúa Triri cir ban crn 
du-dãt cho Thánh-Kinh-Báo năm vira rôi. Tôi thàm-la Cluĩa cùng hét thây ban-
hiru kháp cõi Bông-Pháp dã làn-tàm hièp^íác dên nôi chirc-vu tôi thàt dirrrc 
thàp phiìn niỳ-niãn. Tôi lai rát lĩíy làm hàn-banh vì dirrrc hoan-nghinh mòt yeu-
nhan mà phăn nbicu dòc-giâ qnen-biét và yêu-men, tirc là ông Muc-su W n . C . 
CAU.MAN, nguyên Chù-nhièm Thánh-Kiiih Báo, tii> vê gánh-vác trong-tr;icli. 
Tôi hàng cău-xin Birc Chúa Trò-i dò on-plnróc quí-báu h<rn hêt trên anh em 
dòc-giâ yèu-dán, và trèn òng bá CADMAN cùng tòa soan, ngõ Irâu- còng-vi(;c c.iĩa 
moi ngucVi diro-c két-quii mỳ-mãn và tõn-vinh Cluĩ Cao-câ mà chiuig ta vân 
yêu-tlnr<rng, phuc-sir.—T. K. B. 


