
Đ Ò T T I Ê N 

HPRONG muòi nâm víra qua, sô thuoc 
lá tiêu-thu cr Hoa-kỳ dã tăng tír 

106 ngàn trièu dieu lên 162 ngàn tricìu 
điê'u môt năm. Ngày nay chírng 60 
phân trăm dcVn-ông và 30 phăn trăm 
dàn-bà nghiên thuôc Iá. Birc Chúa 
TrcVi thè nào ban phirtVcđrro'ccho môt 
dàn-tôc phí ctia nhu thê? «Sao các 
ngircri tiâ tien dè mua (iô không phâi 
là bánh?» (Ê-sai 55: 2). 

N H Ũ - N G C H A I D I J N G M Á U 

' T ' H E O tap-chi New York Times, tír 
*• 15 Aoùt den 6 Octobre 1940, gân 

6.000 ngircVi Mỳ dã cho chùng 3.000 lít 
máu, đe Hòi Hòiig-thâp-tir mrcVc My 
chù qua nu'CVc Anh. Tai (ló, nhieu 
dàn và lính bi thirang se dircrc cúu 
mang bcri truyèn máu-Mỳ vào mình. 

Sir hi-sinh nhcrn-dao dó khiên chúng 
ta nghĩ (ĩên Đãng dã yêu-mê'n loài 
ngirò-i dê'n noi vui lòng ban cã huyêt 
Ngài dê ciru ho khõi sir chet clòi dòi . 
«Năy là huyet Ta, huyet cùa sir giao-
vrcrc dã dô ra cho nhieu ngircri đirrrc 
tha tòi» (Ma 26 : 28). Ngoài ra sir chuòc 
tòi bôi huyel báu cùa r>ăng Christ, thì 
ta khòng có cách nào de (ĩircrc ciru. 

T À U BI Đ Á N H Đ Á M 

D A Eva M. Blair thuàt Iruyèn tàu 
Athenia bi ngir- lôi đánh dám, 

trong t a p - c h i Evangelical Christian. 
Sau khi tàu bi đánh trúng, thì có sir 
bôi-rôi, lôn-xôn. Hành-khách vàthùy-
thũ kêu-Ia ăm-ĩ đang khi tha suòng. 
Bà Blair vií't r âng : 

«Tôi băn-khoăn tir l iôi: 'Bao nhièu 
nguòi trong bon nay dã sám san dê găp 
Đĩrc Chúa TrcVi ?' Sir căn-yê'u ãy gáp-
rút vò-cùng. Tòi hõi ngucri nay, rôi 

môt ngucVi k h á c : ' ô n g có biê't Đ ú c 
Chúa Jèsus-Christ là Cĩru-Chúa cùa 
chính mìnb không? ' Ho nhìn tôi môt 
cách kinh-ngac và khò-khao ; chĩ có 
môt ngu'cVi trâ lòi tôi iííng : 'Xin dirng 
nói gì vái chúng tôi bày giò'.' Môt 
tbiêu-pbu nhuđiên-cuòng cãi Iai ràng : 
'Bây giò - không phâi là lúc bàn-luàn 
vê nhrrng chuyên ãy !' 

«Rôt lai, tôi dirng riêng môt chô, bj 
dè năng btri sir nbàn-biê't rang phăn 
dòng hành-khácb quá khiê'p-so- dcn 
nôi không thê suy-nghĩ vê môt vâ'n-dè 
nào kbác ngoài ra sir thoát khõi chiê'c 
tàu gan cbìm. Lúc ãy dã trè quà , 
không thê nói vcVi ho vè Đáng dã chiu 
cbêt bau cho bo dircrc sir song ! Nbir 
mũi têu, lòi cùa Phao-lô thãu vào lòng 
tôi — «Kia, hiên nay là thì thuàn-tièn ; 
kìa, hiên nay là ngày cĩru-rõi!» 

Nbiêu ngucri, cũng nhir các hành-
khácb nây, đã nói rang : «Tôi se lo cbo 
đtrcrc cĩru-rôi ngay tiutVc khi chét.» 
Nhtrng khi giò cuôi-cùng dã đén, thì 
tâm-trí ho suy-bai dê'n nôi không thê 
suy-nghĩ den văn-dè toi-lrong, tirc là 
str ciru-roi linh-bôn mìnb . 

T I N - L À N H CHO MOI NGU'Ò'I 

"\7AN-dê truyên-đao là mõt van-d'ê 
cá-nhàn. Kbi tiêp-nbàn str yêu-

Ihirangci ìaĐángCluis t vào lòngmìnb, 
tliì moi tin-dô đã tiep-nhàn môt str yèu-
thuong bao-trùm cã thê'-giói. Mõi môt 
ugtrcVi trong H ô i - T h á n h phài gánh 
trách-nhièm năy : Giăng Tin-Lành cho 
mqi ngiv&i. Bat dău tír chính niình, 
môi ngucVi chúng ta hãy cô' tìm cho 
Hòi-Thánb str phuc-hung bai quyen-
phép cùa ngày lê Ngũ-Tuăn ; n b u v à y , 
cbúng ta mtVi có tbe clem tbe-giói trò' ve 
(ràu-phucVuaChrist.—AndrèivMũrrag. 


