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< < r T H . U N G - B Á C , Đòng-Pháp , Vitjt-
1 Báo o-!» Trìr Chúa-nhut và ngày 

15, còn tliì ngày nào l>a t<V nhirt-báoáy 
cũng thrcrc rao bán kháp Hà-lhành. 
ììò ha xu mua inòt 
t(V háo là vicìc rát 
dê, nlnrngcó lè ít 
ngircri nghĩ râng 
in thánh tà báo 
dè bán lâ'y ba xu 
là vicc rãt khó-
khìín và phiên-
phĩrc chãng ít. 

NGU'ÒT ĐŨ'NG 

SÁNG-LÂP 

Mòt tcV háo nao 
muon cho clircrc 
chánh-thĩrc, phâi 
có ngircVi sáng-
là|), ,vì cV dcVi níìy 
bat luàn vàt ' g ì 
cũng phâi có chù. Y ê tôn-giáo cũng 
vàv, [)h;ii có mòt Đfíng sáng-làp. Có 
khi náo ban suy-nghĩ rang hê't fbày 
tòn-giáo <V thê'-gian năy dên do loài 
ngutVi sáng-Iâp chăng? Chi có dao 
Tin-Lành cùa Bĩrc Cluia Jèsus là do 
Bĩrc Cluia Trò'i sáng-làp, vì Bĩrc Chúa 
Jêsus l;i tìĩrc Cbúa TrcVi hic?n ra trong 
hình xác-thit <le làp plnrong cĩru-vcVt 
loài ngiròi. Ngiròi là bát-toàn, hay 
chê't, khõng the có anh-lnrông bao-
trinn hê't cii nlurn-loai, nèn tòn-giâo 
ciia các bâc. nià ta tòn l;i dai-thánh, 
dai-hicn, chĩ Ihích-hop ycVi inòt chàu, 

B(>I I'ltÕ'I M l ' A , l i A O I tAN B A O 

niôt xĩr hotic mòt tbcVi-kỳ. Nhtrng 
đao Tin-Lành eùa Đi're Chúa Jêsus 
thich-ho*p v&i moi ngu*ò*i ô* moi 
nci và suòt moi đò*i xtra naY-

VIÊN CHÚ-BŨT 
Mõttĩrbáoinuõn 

cho bài-vò dugc 
xuâ't - sác, vìin -
clurcrng tao-nhã, 
nghi-hiiin xác-
dáng, căn phài có 
viênchũ-bútgiõi. 
Nlnrng chãng ai 
mcVi sanh ra đã 
sìtn tir-cách "làin 
chù -húf niòt 15 
báo. Ôngáyphâi 
mát nliièu thì-giĩr 
hoc-tàp trongnhà 
trirò'ng.phài mau-
le, phâi tif-p-xúc 
v rV i t ì n h - h ì n h , 

phâi giàu tri phán-đoán. Có thê nói 
ìííng ông chù-bút là linb-hôn ciia niòt 
tò- bâo. Bĩrc Cbúa Jèsuscũng là linh-
h(3n cùa dao Tin-Lành. Có thê nói 
tăng dao Tin-Lành chinli là Bĩrc Cluia 
Jêsus. Bãu là Bĩrc Cluia Trò i thành 
nhuc-thè, Ngãi •cũng trâi qua nhieu 
con rèn-luyc)n, thĩr-thách <Iè nêni biet 
bôn-tánb yê'u-duói cùa loài nguĩri ngõ 
hììu có thè câm-tlurong và cĩru-vĩrt ho. 
Ngài dã găp moi cãnh-ngô mà anh em 
danggăp: Nào xã-bôi duông-bô, anh 
em hièu sai, nào mòn-tli) phiin-nghich, 
nito kê lâ'y tlũ' trã làiih, nào con dau-



N A M M O l N H 1 7 N G BOl 0 

tlurrrng hãp-hõi. BcVi vây, Ngài có thè 
kè't ban thnn-niàt vtVi kliông cir ngirfVi 
nào. A n h e m c ó nôi-niem tàm-strnno 
không thc ngô cùng ai 'chăng? Hãy 
nghii'iig tri'n ngtrc Ngài nià ngò cìmg 
Ngài, thì sè (lirc/c Ngài an-ùi. 

PHÀI CÓ VÓN TO 
Muõn xuii't-bân mõt ttV báo, cũng 

phâi có nhà in, có ináy-móc, chir, 
buông sai> chfr, huong sira bài, buông 
in, huoiig gii'p giãy, và buông dúcàiih. 
Nhũng vi('c plu'rc-lnp áy bìĩt phíĩi tii'ii 
tíín nhieii tien, ni'ii nhièii tcV báo xufít-
biin dtrrrc it làu dii dình-ban vì'CtV thiêii 
tien. Nhieii tõn-giáo hóa ra bat-hf/p-
thfVi và lììn lìĩn suj'-bai chĩ vi thiê'u 
« l i i ' n , » thiĩii «nlni in .» nghĩa là thicii 
năng-lirc thicng-licng dc> cho tin-do liiin 
thirc-hiên dao-ly cúa giáo-chũ đay-do. 
Duy dao Ti.n-Lành có niòt «nhà in» to-
lón, rõng-rãi, dirng vũng m'uõn ngàn 
nìtin. Nlni in á y lã Thãp-ttr-giá. trên 
đ ó Đ i r c Chúa Jêsus dà hi-sinh mang 
báu Iàm giá chuôc moi tôi cùa loài 
hgtrò*i. (ìiá ny cao-qui hcrn tòi-lôi 
iiiuõn phìin, châng khác chi dòng sòng 
trong-trco, sãu-ròng, cuôn-cnõn, cuõn 
het nhrrng vàt nho-bàn dô xuõng dó. 
Sir che't cùa Đú*c Chúa Jêsus là 
ti'uny-tâm-diò'm cùa cá lich-sìr, là 
no'i hôi - ngô cùa muôn dân, Ià 
phiro-iKi- pliiip l inh-nghiêm dêtrir-
bô toi-lói cùng str kỳ-thi \'ê quõc-
gia và chúng-tdc. 

GIÁ BÁN RÂT RE 
Nhir triii dií nói, in niôt tir háo tón-

kcni ticn-bnc không phiĩi it. nhirng hán 
ra thì râ't rê, chì ba xu niòt sô' thôi. 
Ni'ii ìiiuon, ngu.cVi nghèo cũng có thè 

iiiun hiio nià dpc. 0*n cú*u-ról bò*i 
Dú*c Chúa Jêsus-Christ cũng quí -
báu không ai ltrtrng du*o*c, nhu*ng 
Ngàl ban cho chó* khõng hè" bán. 
Muon nhnn dtro'c on ciru-ròi n'y, anh 
em chì phiii dcm lòng tin thco Ngni. 
Tin 1 ĨI iihàn niinh khòng thè tir cini 
ininh dtro'c và xin Ngài ciru inình. Tin 
là btrcVc vàodia-vi thánh-khict, vò-lòi 
mà Birc Chiĩa Jêsus-Christ .siìni sSn 
cho mpi ngiriri. Tin là bán lay ciĩa 
iiKiròi nghèo-khò diuig thirong gio- ra 
xin Birc Chúa Jêsns han cho irn ciru-
rõi vò-giii. Tin là m(r niipng khiit-
khao ra (lè Birc Clnia Jêsus dt> ntró'C 
hìing sõng cùa Ngài vào him cho thôa-
niiin. Tin líi binh-nhon khòng plurrrng 
ttr phó inình váo tay Ihìiy thuoc JÊSUS 
dè Ngni băng-bó và chfra Innh liiih-hòn 
cho. Dám k l H i y ê n anh em thôi tin 
nhũrngtà-thân tai-ác, nhtrng hình-
tu*o*ng vò-tri, mà quav v'ê tin Đú*c 
Cluin Jêsus năy. là Đà'ng ban ân-
đi'ên và day cho*n-lY. Đáng â-Y bào-
lành cho anh em su* tha tôi và str 
nhân làm con Đú*c Chúa Trò*i. 

TÔN-CHÌ TÒ" BÁO 

Môl tir báo (lirng-diin pluii vach san 
iiiùl dtróng-lói nià biron Ihco, vii phãi 
C Ó niòt nghi-luijn xiic-ihing, khòng vì 
yêu, glict hoăc diinh-h/i inii Ihiên-tu. 
Nghi-hiiin áy phâi lnni ticu-chunn cho 
sir xii-lnróng ciia qiiììn-cluing. Tòn-
giáo nào cfing có mõt pho kinh-dicn 
biên-cllép nlifrng lfVi day-dò VII nghi-
liifin cao-xa cùa giáo-chù. Kinh-dicn 
ííy hi khuôn-rnău cho inoi hành-vi, cir-
chi cùa ngiriri tin,— tõi ìnuon nói ngtriri 
Ihál C Ó lõng tin chó khòng phiii chĩ 

T I N C H Ú A J Ê S U S , M O I 



THÌ CÓ ÍCH GÌ CHĂNG? 
có (lanh mà khòng có tlnrc. NgtrcVi 
tin tôn-giáo nãy lióa ra hung-bao, 
ngirùi tin tôn-giáo kia hóa ra yè'm-the, 
íy clil vi kinh-dicn cùa tòn-giáoho llieo 
d:l nan-đúc tàni-liòn ho vày. Kinh-
dicn c.ùa dao Tin-Lành là bò Kinh-
Tliánh Tàn-Ciru-l?(Vc do Thun-Linh 
Birc Chúa TrcVi soi snngcho các thánh-
dô cbép ra. Ngoiii ra pbirong-pbáp 
cĩrii-cluiõc linh-hõn, Kinh-Thíuih còn 
gôm-tóm môn luàn-ly và triet-Iỳ cao-
sàu nlu'rt. Các nlià hièii-lriê't, vàn-sĩ, 
giáo-duc và xã-hòi-hoc chăng ít tbì 
nhieu deu chiu ànli-hireVng cùa Kinb-
Thnnh. Biet bao kê thù iiuion dánh dò 
Kinh-Tliánh, công-kich Kinh-Tbánh, 
iilurng ho đã chí't nià Kinb-Tliánh vàn 
sóng viĩ diro'c djcb ra hon chín trăm 
tlu'r tiè'ng, mõi-nìím bán chay hàng vài 
imroi li'i('u quyen. Anh em có lliay 
quyen sácb não khác chicin dircrc ky-
luc ruc-rõ nlnr tlu'i không? 

Mòt t(V nhirt-báo nuiôn bán chay, 
phâi thông tin-ti'rc mau-chóng. Vi 
vãy, pbãi dãt phóng-vièn ìr kháp nioi 
n'cri. Neu ncri nno xày ra viéx quan-
trong, tbì phai cù' dãc-phái-vièn dê'n 
diêu-tra ngay. I'hãi luõn luôn iihàn 
lin-li'rc bàng tbrr-tùr, di('n-tín hoi.ic 
dièn - Ihoai. C.ó thc nói răng ngiròi 
chii-lnrong lò' nlnil-báo pliiii có con 
niăt (V kbap thc-giói. Tòi dám chiíc 
ràng tiong no-i sàu-kin cùa tnm-hon, 
anh ein vàn uóc-ao diroc tin-tbcV niòt 
Báng (V khììp moi no-i dè bã't luàn miiih 
òchò nno, găp cnnh-ngò iiáo, cũng s:ĩn 
có Ngiii day-bão, cbe-cbiV vn giúp-dõ'. 
Bíing iiy l:ĩ Bi'rc Chúa .Icsus-Chiist, 
anh em còn do'i-cliò - cbi mn chàng 
tiép-iihân Ngài? (iánli Inv inanli si'rc 

ciìa Ngài nâng-diV cà vũ-tru, há lai 
kliõng nflng-đd du'o-caiili em sao? 
Nêu anh em miion bâo-hiem cuòc dòi 
hicn-lni v;ĩ tircrng-lai cùa mlnh. thi chĩ 
có mòt pliiro-ng-pháp tot nlu'rt, là tin 
tbeo Bi'rc Chúa Jcsus-Cbrist và giao 
cuòc d(Vi mìnb cbo Ngái cbii-truong 

VUI, BUON 

Trèn báo-cbi tluròng dăng nhtmg 
bì-tín yà ai-t in. NgufVi vcVi ngucVi 
tlnrcVng có str lièn-lac, giao-câm, vui 
cùngvui, buõncùngbuon. Cònnguò'i 
vó-i TrcVi thi sao? Than ôi 1 Loài 
ngutVi truy-Iac vc phiìn dao-dirc, quan-
giác thièng-liêng tè-lièt, de'n nõi ttròng 
rãng Bt'rc Chtia TrcVi cao quá khòng 
thèni doni xem loài ngiròi bt'n-mon ô' 
trèn mfit diít, ho:ìc nhiêu lilni Ngài cbĩ 
bnn plnriVc cho ngtnVi lành, giáng hoa 
trên kè dũ lá hét. Quan-iiicni sai-lac 
áy dã kéo biet bao ngtrcVi lìa-xa Bi'rc 
Clniii TrcVi, có khi oán-ti'ácb Ngài mõt 
cách vô-lỳ. Cbting ta phâi nbân-biet 
rarig Đirc Chúa Trcri có trái tim cùa 
môt ngircri cha, hay là cùa môt 
ngircvi me thì càng dúng ho*n. Ngiii 
di theo tin-dô, ngtr trong bo, chia-xè 
moi mùi dáng, ngot, moi cânh vui, 
buon vtVi bp khòng ci'r hic nào. Str 
buôn-rnu, dau-dón hĩ ìiííc thnngdirn ho 
lên băc dao-dirc, thánh-khií't hcrn. Su 
vúi-mírng, bcVn-bcV lã tbtioc bòsirccho 
bo snu nhfrng cutĩc phan-dau gay-go. 
Ngài lau láo hàng 1? ctia lín-dô, và 
cũng khòc khi bo khóc. Trái tim tìr-
ái cùa Dú-e Chúa Jêsus là no-i ta 
t ìm đu'crc sir yènrùi vô-song trén 
bu"ó*c đtrcrng dò'i hiu-quanh. Sir 
vui-mìmg, binh-nn cùn Ngài ban cho 

LIEN TRfJ NÊN MÓI! 



tiôi hcm scr buôn-râu, bói-rõi và tang-
ché'. Anh em hãy nèin thù xem Ngài 
diu-ngot duàng nào! 

S Ó N G V Ì Q U À N G - C Á O 

Còn mòt dêii nũa cùa inòt tcr báo áy 
là nlnrng quâng-cáo dăng cV dó . TcV 
i)áo càng chay, thì quâng-cáo càng 
nhieu. TcV báo thircVug sóng vì quâng-
cáo. Không dăng qùâng-cáo, át phâi 
lo võn to. Môt tôn-giáo cũng vày, 
muõn đugc bành-tnrang, phâi có 
nliicu inôn-dô «quàng-cáo» cho, lighĩa 
làdem tòn-giáo ãy giângcbo moi ngiròi 
diro-c biè't. Anh em hãy xét xem : Bao 
jiào dirox truyên rông klnìp thê'-gicVi? 
Đao nào dirng vũng trong ccrn bât-bá, 
tàn-cii«jt ? Bao nào chrcrc nhieu ngucVi 
dàng thì-gicV, tièn-cũa, tài-năng và câ 

mang sông dê binh-virc? Nêu không 
tày-vi hoăc theo thành-kiêii- anh em 
sõ phâi dáp rãng : Bao cùa Bú*c Chúa 
Jêsus-Christ. Ngày nay còn đao 
Tin-Lành cho anh em nghe, hièii 
và tin, à'y là nhcr muôn vàn ngucVi 
đã tôn-quí nó, sò'ng theo khuôn-
kh<5 eùa nó, và Iiè"u mang đ'ê b à o -
tòn nó. 

Ngày nay đã diroc bif-t an ciru-rôi 
sàu-xa, rông-rãi trong dao Tin-Lành, 
anh em sao còn hfrng-hcV, Iirãng-hr? 
ô i ! Hãi anh eni, hãy tin Đirc Chúa 
Jèsus-Christ đè nhãn dugc moi àn-huc 
la-lùng, vinh-hièn, yà sir sông vô-tàn 
cùa Ngài ban cho, châng clòi môt giá-
câ nào. Tiêng Ngài kcu-goi thiét-tba, 
vang-clông, anh em dáp lai the nào? 

TIN JÊSUS, WQZ THA HÊTTÔI!! 
C H Ê T T H A Y CON 

V T A M 1793, sau ngày vua Louis 16 
~ lên cloan-dãu-dài, niriVc Pháp ô1 

trong mòt t'mh-thè' răt nguy-bién : Dàn 
tình náo-đông, làn-bang thira ca xâm-
lan biên-thùy. Nhũng kê có trách-
nliicni căm dau cuòc cách-mang bât-
huòc pliãi thãng tay. Muon cho nirfVc-
nhà dù sirc dôi-phó vcVi kè tbù bên 
ngoài, ho làp ra tòa án cách-mang, 
buôc án tù-hình nhũ-ng ai inà ho nghi-
ng<V có não phân-dòng; vi vây hàng 
nghìn ngir<Vi trong khoàng yài năm 
phâi ch6t ve máy chém. 

Ông Loizeroìlesbj lình-nghi nên phâi 
vào nguc cùng va và ngirài con trai 
cũng goi là Loizerolles. Môt bòm, tíing 
sáng, ngircVi cai nguc vào kêu tên 
Ijũizerolles dê dàiicli chiu chê't. Loize-
rolles nào? Chã hay con? Hai cha 
con có inôt tên mà ! Khi ngirài cai 
nguc vào thì tên Loizerolles con còn 
dirong ngù. Ong già Loizerolles doán 
biè't ngucVi ta muon goi con mình, 
nhu-ng sau khi nhìn dira con dangsay-

sira trong giâ'c ngù mai bàng cs'ii nhin 
vĩnh-biêt, òng già LoizeroIIes quã-quyê't 
bucVc ra di theo ngirò-i cai rigiic. Nguài 
ta dãn ông ra, tuyên án ông, nhirng 
nây la, sao trong ho-sa thi là tên Loi-
zerolles 22 tuòi mà đày lai là môt ông 
lão 62 tuòi ? NgucVi ta dô cho sir lSm-
lòn trong khi nòn-nâ. 

The là ông cu Loizerolles lên máy 
chém chiu hình thê cho con, còn ngucri 
con thì hai hôm sau chrac àn-xă ra khòi 
nguc vì thòi-kỳ khũng-bõ dã licu-kè't. 

Boc chuyèn trèn dày, ky-giâ không 
khôi ngàm-ngùi mà càm cái lòng hi-
sinh cùa ông già Loizerolles. Kỳ-giâ 
càiig ngàm-ngùi han lúc nhcV rang Đirc 
Chúa Jêsus, là Con Búc Chúa Trò-i; đã 
băng lòng giáng-sanb làm nguò-i đè 
thay vì loài ngucVi mà chiu tir-hìiih 
trên cây Thàp-tu. 

Hõ-i ai là ngircVi, còn chõi-bô Ngài 
sao? Bôi-bac thay kè chôi-bô Ngài là 
Bííngđã dò huyêt cúu niình l—Nguijèn-
(lat-NIwn tluiàt. 


