
N A M - K Ỳ 
Hòi-dÒng Đia-hat N a m - k ỳ nhóm lan 

tliir ehin, tai chi-hôi Long-xuyên, tir 
20 <1êii 22 Févr ie r 1934. Ông Chũ-nhiêni 
Bùi-tir-Do chti-tpa. CÓ 81 dai-bièu và 
cliirng 300 tin-dò tir cãc chi-hõi <1én dir. 
Hai òng llòi-tr irõ ' i i» E. F. I r w i n , Lè-dinl i -
Tiro-i, và các òng Muc-sir G. C. Fcrry, 
P. K. Carlson, Huỳnli - vãn - Ngã giãng-
day các giáo-luiu va nguòi ngoai-dao. 
Bòi <vn cũa Cllúa, anh em t in-dò ilirirc 
tinh-thire và dirc-dáy vè phììn tliicng-
lièng nliicu iSm. Còn ngu-fri ngoai-dao, 
thi mõi tói déii nlióm cliirng 700; ai nãy 
lioan-ngbinh đao Chúa, vâ có 7 ngtròi 
tin theo Dãiig Ciirist. 

Nhièu ch i -hõ i làm clurng rĩíng Chúa 
Ir/i-dung và ban phiróc cho các tièii-ban 
truyèn-dao, nên itirot kéi-quù tõ i -dcp . 
Còn s y hiin-Iuãn thi dirpr v u i - v ê , tliõa-
lluiãn moi hè. ô n g Chù-nhÌQin Irình l lõ i -
đòiigvfc công-vlêc Cluia trong năni 1933: 
Dàii tài-chánh khùnj>,-hoàiig, song còng-
vi<?c Chúa van tãii-bô. Ta o*n Chúa v ô -
cùngl T i è n d â n g v à q u y ê n trong ba ngày 
là 40$64. Hõi-dòng cáin orn anh em trong 
chi-liôi Long-xuyèn dĩìii só có i l , song <lã 
hét lòng, hét sirc tiép-rircrc Hôi-dòug rát 
là chu-dáo. Ilicii-<|a\ i'l iiăiu nay nhóm 
i l i . i i ) ) , ; Linh-lu tai chi-hõi Sa-déc, iiham 
ha-tuãn tliáiig Juin. Bicu-quyEt sang iiiim 
nhóiii Hi)i-dòng Bia-hat tai chi-hõi Sõc-
sãi ; ncu khòng the nhóin lai dõ, Ihi sè 
iihóni tiii chi-hQÌ Mỳ-tho. 

Ban Tri-sa mói nlnr sau này : Chù-
nhièm: Ông Bùi'-tv-Do. Phó Chfi-nlii$m: 
ông Huỳ'iih-van-Ngà. Tho-ky : Ông Phan-
văn-Hièu. T h i i - q u T : Ông I'hiiiii-quang-
Nghièni. Phái-vièn : Òng Lè-văn-Qué.— 
Ban Tri-sir. 

Bình-đai (Lòc-thuân).—Cãm on Chúa, 
tir ngãy vo' chônj' tôi đen liìiu viêc Ngài 
iy <t:ìy có <tăng 21 ngirò'i cSu-nguyèn lin 
theo Dirc Chiia Jèsus, vá 7 em dàng cho 
Ngãi . Hièn nay có 15 ngiró-i tlnròng nlióiii 
lai nhà giãng, cón nhieu iij>i*r<Vi khác 
thuôc vè phái lao-đông cũng câu-nguyên 

riii, nliirng di măt, Uliõng hè Irò' lai nũa. 
Bon-hôJ nh<V o'li-pluróc cùa Chúa dã dóng 
dirpc 6 I'ăi gh? dái, nioi cãi nníii <Iăng 7 
ngir<VÌ. Xin các qui hôi nh<V dén Hpi -
thánh cùa Ngai ò dày niá càu-njíuyên cho . 
liat ciini on.—Cliàii-văn-Cironfi. 

Tân-thach.—Mói ríii dày Cluia có clura 
binh cho 2 ngiròi , là cô V5-thj-Nguyên, 
niiic bjiih sãii-hãu rát nguy, thày thuõc 
nhà thirong đS chay, và bà Pliaiii-thi-Ti, 
hi iigurò"i clura tin Cluia, song dau hinli 
I'ííl hiem-nghèOi lúc hiíy giò' bâ niói chiu 
Iĩn Cluia. Chúng tõi lĩíy <lirc-lin mà cau-
njjuvên cho hp, tlii ChÚa có nliâni lòi mà 
<'hfra hjnh cho. Hòni nay hp <Iâ nianli 
nlur llurò'iig. Thiêt là tài Ci'ru-Cluia rát 
la !—Ngiiijên-văn-Sàng. 

BSn-cát .—Tiâi qua môt tllàri-gian kha 
hhi, Hpi-thánh ò dày Ihieu-ihor, v ì phàn 
tài-chánli, và có cSn mpt con plnic-lurng 
lìà-i Dt'rc Thánh-Linh . Nlnrng bfty giò' 
Cluia dã d ò phirfVc Irôn anh em tin-dò, 
nên Hõi-thánh Ngãi lai có vc tãn-bô. Ta 
O'II Chúa ! 

Các õng Cà Cang, Khoa, Kè , Vi ln i , Lirc 
nhirt-dinh nlió' Chúa uiã dãng phâii nunVi 
cho Ngâi, tinh-iiguyÌMi làm xong su hiVa-
nguyên CUa niinh vói Cluia. Cluing tòi 
dã to-chirc tieu-ban truyèn-dao irong hai 
chi-hòi Thù-iiâu-niòt và Bêii-cát. Xin các 
qui hòi nh<Vcilu-iigiiyèii chodi rpc k6t-quâ. 
Xin cáni oni I r i r á c — Ngtiyên-vãn-Thg. 

T r à - ô n . — T ô i tin Cliúa hon sáu năni 
nay, và tluriVng gyp cern tliir-lhách : Vp-
chét, con chél, Iftm nghèo, thãt miia, vân 
vân ; dãu vày, tôi vãn tiu Chúa. Mcri 
d â y , tôi và hai coii lôi làm binh trái 
giíínjj (dàu iiuia) rĩít nguy-hièm ; ngu<Vi 
ngoai-dao ô- jjĩìn tòi ilinli ràng phài chét. 
Tò i không có ai giúp-đõ*, không có tièn-
bac d í chay thuõc và lo coin gao. 

Cám orn BiVc Chúa T r ò i , Ngài dil giuc 
lònganh em Irong Hpi-thánh Trã-õn chung 
nhau, kè it i igiròi ,nhieu, <lc giúp-dõ' gia-
quyên tôi trong ho'ii mòl tháng, Chúa 
lai diing quycn-phép vò-han cua Ngài mã 



bliu lõi và liai con lõi dirrrc làiih-niaiih 
nlurxira. Vây, lôi xin la on Chúa và eáin 
wn cãc qui õng l)à trong clii-liõi Trà-ôn.— 
Uuguh-vSn-An, cim chãp-sir. 

Bác-liêu, Vinh-trach.—Hai hôi cluing 
tôi có niòi niirò-i õilg truyen-dao Tây và 
Nam de'n giàng hó-dao tir ngày 7 dên 11 
Février 1934. T ièn lô-pbi lát câ là 4(l$00. 
('òn v<3 sir cung-doii, llii tliììv cô l.àin-tãi-
Nguo'ii san lòng lo-tínli. Có ral nliieu 
ngirói dcn nglie, két-quã duirc 8 linh-hòn 
nhân o'n ciru-roi. 

Nlio'n dip giàng bõ-dao, chúng tòi cũng 
có m<Vi òng Bùi-tir-Do, Chũ-nliiêm Dia-hat 

vèquyèn-phép cua Cvu-Chúa,bèn dcm bà 
đén nhàgiang, xin cau-ngiiyên cho. llièn 
nay bâ diroc lãnh - nianli, vii cà nhii bã 
đèu Irò- nèn con-cãi Di'rc Clnia Trò-i. 

Lai có cò Võ-thi-Siìnli niác cliirng phong-
phù, ihây ihuóc cho IÌ'I nguy-hiem. Cba 
cò chira tin Cbúa, nèn cinn-dò cõ dù cách ; 
song hâ lliàn cò và cò quvèt-dinh nli(V-cãy 
Cllúa, niò'i anli ein Irong llòi-lhiiiih câu-
ngiiyèn cho. Den nay Cllúa ciiũa cho CÔ 
lành-inanh.— Trãii-vttn-C.huõng. 

V ĩ n h - l o n g . - N g à y 15 Avr i l 1934 có lê 
liôn-pliõi cùa cõ lliiỳnli-lli i-Trang. con òng 
bá Huỳnli-kim-Diêu, Ihũ-quT chi-hòi Trà-
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Nain-kỳ, dcn giàng. Ong dcin chii'c xe 
Tin-I.iinh Iheo dè di lãiii cbtrng dao Chúa 
("r niic'ii cbung-quanb. Ngay 9 I 'évrier 
1934, xe khĩ-si.r c-hay di Giá-rai, lliiini quan 
CbÒ-quâll, fò i ve Hóa-biuh. Ông lluỳnli-
van-Ngii cAt ngliĩa Kinii-lliiiuli ; Irong só 
tliinli-giâ, có tliãy Tiiĩn-viín Sir biel lòi 
ininh, lãt-dâtdap xe máy đín Bac-liòu inà 
cĩlu-nguy("n tin Cliúa. Hai Ihiĩy Dăng-
vàn-Dicp và Ngiiyên-viin-Tòn thco xc niìv 
biin diro-c nliièu sách \&m.—Ban Tri-sir. 

Phong-dii"n.—Ông cliãp-sir Tran-kiui-
L u \ ( ' i i biin quit diroc 137$00, lien dàng 
Chúa dũ niòt pliàn nnròi. Cáni <rn Chúa ! 
Bà T r a n - t b i - N l i i è u , niâc b|nli dièn rãt 
hicni-nghèo, cbay dá hét plurang; cliong 
bà pliâi Irói bà lai nbà, vì bà hay plui-
phách. Nliirng, niay thay, chong bã nghe 

vinh, dep (lu>èn vói lliiiy Lê-iigoc-Nlu'rl. 
con ông Lê-iigpc-(".hâii. thù-quĩ chi-hòi 
Vĩnh-long. 

Chúng lõi chin vui ciing liai Iip, vá chúc 
cbo dõi - li'ra dirpc bácli nic'ii g i a i - l f i o . 
— Bun Tri-str. 

TRUNG-KỲ 

Hôi-dÕng Linh-tu Đja-hat T r u n g - k Ỳ 
nhóin lai clii-h()i Nha-trang tir ngay 21-23 
Janvier 1934. (^ác dai-hieu nhóm lai có 
it, vi lir lliii- trò- ra khòng ai di. Song 
Cbúa cũng ban pluró-c nliieu. Trong niay 
ngãy, Cliiia có dùng các òng muc-sir Tây , 
Nam đè bòi-bò dòi tliièng-lièng cho lin-
dò , và i-ao-giàiigTin-láiili cho ngu-ò-i ngoai. 
Tliinh-già nlióni khá dõng. Dfui hiên nay 
chira tliáy két-quà, song lè thât cùa dao 
Chũa đã đirpc gieo vào lòng nhicu nguò'i. 
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Có ilì'ii rãi lát, lâ hòi Nha-trang kliòng 
có niii'y ngiriVi, inà eãeh siip-dăt lai có lln'r-
tU", nlifrng 11 oi an cliõii <r cliu các dai-
bien v;i lin-ilo cua ciic hõi dèii nlióm l lò i -
đong ili'ii dirac sira-soan căcli trpn-ven cã. 
— Tlur-I;ij: Dmj-cách-Lâm. 

Cn-plurrre Chúa ban trén miSn Mpi 
Kà-lo*. — Trãi qua giin batjláng nny.Chúa 
có <1o o'li-phiró'C ddi-dao xuoiig cho vlôc 
truv <-n-ilao giũa ngirài Mof K a - l a . 

M<Vi ilày, lõi dirpe <lip <Ii nlióin l lò i -
dòng I.inh-tu <V Nha-lrang <lè tò vè viêc 
Clnia gifra vòng ngiròi K á - l a . Sií ngirãi 
nhóni lai luy il, nlnrng hp càin-đông 
quá v? vièc ngirõi Moi, nen đã theo lõ i 
ông Clm-nhiêm Lè-viíii-l .ong nià lãp-tiVc 
quycn 1 TS(1(> ite sù-a nhi'i ciia lôi ò- Khc-saiih. 
Anh em cũng bicl rõ hoTJ y í plurang-pháp 
ciru ngiròi thirn-ng-du, là : Phài co ngiròi 
di giâng, phài có nliièit ngiròi hèi súc 
eàu-nnuyêii vâ <làng tii?ii r<)Qg-r&i. 

Ngircri Kà - lo* tin C . lm.i. •> ngoi-

khen Cluia ! TrODg niãv lliáng nay Cluia 
gin-i>ifr thàn-lhê lòi . i iàu <V noi nguôn cao 
nir<Vc dõc, soii}> ván lành- niaiih luôn. 
Ngài lai ban cho lòi sir khôn-hgoan cùa 
Birc Tliánli - Linh IroiiK khi hpe tiéng 
K à - l a , nên hay gi<V tôi có the cat nghĩa 
đao cho nguói K à - l a nnhe dirac. Chũa 
lai cho mòi ngày dèu có ngiròi K à - l a vào 
nhù tôi, xin lòi cftt nnhĩa <Iao cho ho. 
Hièn nay có 13 ìigirài mpi K â - l a I r à lai 
ciing Chúa ròi, phiìn nhièu iihò- <rn Chúa 
dã hõ dirac trĩiu, thuóc và cúng-lay. 

(ĩũng có inôt Dgu*Ò*Ì Aii-nani trò' lai tin 
Cliúa. Xin nhó cĩiu-nguyC'ii giùm cho 
anh đó.—Ngô-yăn-Lái. 

Câm-long.—No-i lâm-san rát khó, song 
Ciiúa <Iã dftt-đira v p chòn<{ tòi dén dày 
hãu viêc Ngài ghn bn nám. Nh<V <rn Cllúq, 
có 179 linh-hòn t rà lai cùng Ngà i ; t rongsõ 
đó liaii 100 thuò-ng iihóni lai, và 59 em 
nhõ. Chúa da gii ip cho anh cm tiu-dò 
cát dirp'c nhã giiing và Ur-thãt cũa thhy 
giànn. Hpi này đã tir-trj ti.r-làp han mpt 
iiiini, vã auh em <lã dir-hi :;:in 100 ang lúa dè 
bámli laytièn l o p ngói. Cămo-n Chúalúm! 

Cuíii iiiini 191(3, có nhieu ngirãi dau vã 
nliièu nguài bj lliìr-lliácli nãiig-nè ; v a 
chòng tòi cũng bã't phuc Ihùy-tho, nay 
dã Ix'rt nhièu, song tòi cón dau dàu Iftm. 
Chúng tõi đă vè quê-lurang tai Thu-bòn 
<lê dirõ-ng-binh, và sè có ông Lè-tãii-l)ijiig 

đcii Ciìiii-long lo viêc Cluin. Xin cftc qui 
hpi cau-ugiiyên cho Hòi-lhánh nJiy dup-c 
kíi-quà nhicu thcni. Cám crn.—Phan-

văn-Pháp. 
B Â C - K Ỳ 

Hà-dòng . — líà Nyuyèii-bá-Vinh cliuyèn 
bung uaăy ngfty mà khòng snnh. Sau có 
uiiil bii cu IIKVÌ lin Cluia vào nhà tlurang 
caii-nguyèn cho, llii hà Vjnh lien snnh niôt 
trai, me eon dìhi khõe-iiianh. T r i r ò c dãy 
ông Vinh g i p birác khó-khăn gây i i c n bò i 
nhvng ke ghét ông tin Cluia. Song õng 
vâ anh em Irong llpi chĩ kèu-cĩìii Cluia, thì 
Nj>iii <IS giâi-CÚu òiig, dcn nòi danh Ngài 
đtrai' cã sáng. 

Môl <ing lin-dò th:1t-i)j>hiêp dã lãii, lai 
bi iinh cm ghen-gllét vsi <lpa dãnh vi c<V 
ông iin Cllúa ; hièn nay (3uia i n a d i iõng 
cho õng llniát khõi tay kè dfr và lai có 
v iêc làmdt iãn . Ta <rnCluia! — tìò-iìirc-Tri. 

Àn-nhân eùa Thsinh-Kinh Báo. —Ông 
Trĩìi i-l ifru-IIieu, chiíp-sir chi-hòi Ninh-
binh, j ;òi giúp Thiinh-Kinh Iìáo I $ 0 0 . Xin 
csini o-n õng và ciiu Cluia ban plurác cho 
ô . l K ! - 7 • . K. B. 

Nhà-in b b n - h ò i . - N ă m 1933, hòn-quãn 
vira in cho Thánh-tha Công-hpi , vira 
ttr dú'iig xtiiít-bãn, cpng tát cà đirac 
25.025.530 irang in. Vsjy xin kè ra đfty dè 
anh cin biél nià la an Cluia: 170 ngiin sách 
Tiii-lãnh (quõc-ngír và chĩr nòni) , 5 ngân 
quyèn Tàn-irrVc và Thi-thiôh ( t i í n g Cno-
ìni 'n), 18 ngàn cu6n T H Á N H - K I N H B A O , 10 
ngàn quy<Mi «L<Vi pháni) vâ sách cat nghĩa 
đao(ti<5ng L à o ) , 1 0 van sách nhò gòni 10 
thir (qu6c-ngfr), 6 0 ngàn siich nhò c í t 
nghĩa dao (t iéug Cao-nièn), 2 0 ngàn tcr 
Ngirói luii inăt, 3 n . i i i ni.'i-i lich xé 1934, 
vii 84 ngftn các thir sách lsll-vfit. Tòng-
cpng 470.000 qtiyèn. Xin anh eni ehu 
Chúa giúp tài-chánh vã bo sirc-lirc cho 
bòn-qiián de còng-viêc cir licn-hành và 
đirac két-<|iiâ inỳ -mãn .—Nhà- in . 

T I N S A U - C Ù N G 
Mái có Ihacùa òng bà W m . C. Caclnian 

tir Ilòng-kòng gà i vc cho hay rang Cliúa 
gin-giũ õng bà >lirae hinh-aii, và cũng 
sáp-dìíl niòtcách la-lùng cho òng bã <lirpc 
xuííng làu vè niró-c Anh ngiiy 13 Mars. 
Snu klii ô- ntr<Vc Anh it làu, ling bã sc ghé 
qua Paris ròi mcVi sang Mỳi Ngai-khen 
Chtia l-T. K. lì. 

Ba-tri.—Chúa niõ- đtrò-ng eho tôi iltrac 



phép giâng Kinli-tliánh trong nhà lin-dò, 
hàu giúp đò'i thiêng-lièng cho anh eni cV 
các lâng no-i qnãn Ba-tri. Cáin c/n Cluia. 

McVi (tàv, bon-hôi có mò'i òng Cluĩ-iiliièni 
Bùi-tir-Do và òng Mue-sir Plinn-văn-Hièu 
đ é n giàng giúp 3 đcm ngày : tír 16 dén 18 
Décembre 1933. Có ngircVi ngoai di dán 
nglie đao đòng lâin. Còn các tín-dò cũng 
đirp-c tlièni lèn vè pliàii tliiêng-lièng. 

Chúa cũng lãm phép la chĩra cho cô 
Lê-thi-Clipn, 19 tuSi, em cùaanh Dè, khôi 
binh điên. Sõ lã cõ tlieo dao Cao-díii, ò1 

Tày-ninh 3 năm, mà binh diên vãn khòng 
hét. Khi cõ vè nlià anb Dè, thi có niòi 
tôi dê'n. Cò chiu càu-nguyèn tin theo 
Chúa, thì lièn hêt diên. Hiên nay cô 
tluròng di nhà giàng niá hàu v iêc Chúa. 

Em Bùi-ngpc-Aii, con cũa thày Thĩí t , 
mó-i sanli mà khóc luòn tcri 15 ngày, gàii 
c l ié t ; ngiròi ta nói nó mác qu'í gia-dè. 
Tôi có dén mà càu-nguyèn, thi Cluia chĩra 
cho em hêi khóc, bày gifr àn-clio'i nlur 
thircViig. A-lê-lu-gia !—Lê-inin-Diêu. 

AI-TÍN 
Bon-báo nió-i điroc tin nôi-tircrng õng 

Đào-ân-Sinh, ô- Há-nòi, đã vè yên-nghĩ 
trong nhã Chúa. Vây, xin có lò -i trân-
trpng chiai buòn cùng ông vã lang-quylín. 
-7' . K. B. 

BÀN K I N H - T H Á N H S I N A I T I C U S 

Vièn bào-làng nuóc Anh đã trà cho 
chánh-plui nrrcrc Nga chìrng nnjt t i ièu 
diìng bac Dông-diro'iig dê nuia bp Kiiih-
tliánh, gpi lá Siiiailicus, cbép tir tliêi-ky tlu'r 
tu-. Bò Kinh-thánii năy bâng tiè'ng G ò -
réc, chép trên giáy da, và triró-c kia thuòc 
vè vua nircrc Nga. Tlu'r giãy da nhy vãn 
tôt 1am ; còn chũ' tlù dàu dã cliép clu'rng 
1.600 năm nay.song vãn dpc dirpc rõ-ràng. 

Tíĩn-sT Tischendorf tìni đirpc bô Kinh-
thánh nily trong tho'-viên eùa nhà dòng 
Sainte Catherine, &cho-n núi Si-na-i, nhàm 
tháng Mai , năm 1844. 

T iên dây, xin tô đc? dpc-giâ biét ràng, có 
b6n bân Kiiih-lhánh co nhírt, là: Bàn 
Vaticanus, & tha-vièn cũa diêri Vatican, tai 
thành Rome; bân Alexandrinus, đã thuòc 

vè viên bào-tàng nirác Anh r ò i ; băn Bezac, 
hiên thupc vè t ruòng (^ao-dăng cr tliãnh-
phõ Cambridge, bên niró-c Anh ; vâ hàn 
Sinailicus này. Trong l)6n bàn ãy, thi 
b in Sinaiticus vã hãn Vaticanus có giá-lri 
lio'ii hét. Hê chô nào hai bân ãy bicp y 
vó'i nhau, llii các nhà giâi nglũa và các 
nhù xuát-bân Kinh-tliáiih phãi ung-cliiu, 
khòng ch6i-cãi dup'c iifra.—T. K. B. Ihuât. 
N G À Y K Ỳ - N I Ê M ÔNG M A R T I N L U T H E R 

Biĩa 10 N o v e m b r e 1933 lã ngãy lê kỳ-
niêin sanh-iihirt thir 450 ciĩa òng Martin 
Lutlier. Ban t5-chirc lé áy ô' nircrc Dirc 
trong năni 1933 dirong tim cách de láni 
nlur tliê nãy : Bât dìtu tir nàm 1934 trõ-di, 
hàng năin cir dê'n ngày 31 Octobre , thì 
cà nirrVc Dirc sê giĩr lè kỳ-niêm í y . Ai 
n íy sê nhàn-biét lê í y nhir là ngày hôi 
cua đao Tiii-lãnh dirpc chánh-pluĩ công-
nhân và có nho'ii-dâii dir vào. — T. A. W. 

B t r c THO" GÒT CHO MUSSOLINI 
Ông Ittamar Ben' Avi, là chũ-bút báo 

Deror, & tliành Tel-Aviv, xir Pha-lê-lin. 
TrircVc thân-phu õng, lã Ben Yehudah, lo 
chán-hung tiêng Hê-brr-ro ô xír áy. C.òu 
ông thì làm cho tiéng ay chiu ânh-lurông 
cfia lõi chĩr La-mã. Ông có gò'i môt birc 
tho 1 cho Mussolini, là ngircVi giò' ngõn đôc-
tài <")• nrró'C Y . 

Trong t h o d ó , ô n g tòn Mussotini lã dãng 
giâi-ciru nhírng dàn-lôc yéu-hèn, và sánh 
Mussolini vó'i César đai-dfj tliucV xira. Nói 
v è Mitssolini, ông diìng hai clur « E c e o 
H o m o , » ngliĩa là: «Kìa , xein ngirò'i nây ! » 
(Gi . 1!): 5), là clur ma tir xira kia ngucri ta 
chĩ dùng khi riói vè Dirc Cliúa Jèsus mà 
thcVi. Ông nài-xin Mussolirii xen vào tinh-
hình xir Pha-lè-lin dê làm cho ngirò-i Giu-
đa và ngu-ò-i A - r ã p dirpc hóa- thuàn . 
Ông nói ràng nè'u Mussolirii giâi-quyêt 
dirpc vãn-dè ay, thi Mussolini là ngircVi 
đòc-nhú't vô-nhi trong cãlich-sir tbê-gian. 

Birc tho này càng clu'rng rõ ỳ cua nhièu 
ngiròi kc-ciru Kinh-thánh tiròng ràng néu 
Mussolini kliông phâi lá ehínli Antichrist, 
thi cũng la kc dpn điròng cho Antichrtst. 
— Theo tqp-chí The Advent Witness. 


