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NGUON Liri DOI-DAO VINH-VIEN 
if Ví Sir Iiigêfì'làp tlián-Ui'ê Ich-Iai chaiiy hao lâm, dng sir ktrib-lxien 

thi có ích cho moi i?iêc, vi có l&i hira up sir soiiy 

dài nay vá ve dòi hau den nua. » 1 Ti h : S 

LCXl cung nhir DANM, đÊĩ Hi ngirò'i 
thì aì cùng iijong-niuòn, và ai cung có 
quyèn mong-niuon ; chĩ kliác nliau có 
cáí hri phai nghĩa và cái lo-i bat-nghĩa, 
cái danh chãnh-đáng và cái danh hão-
]iu\cn, lìãu h dòi nguòi la vSn nhìn 
biet có cái nghĩa-lai, khen-ngai viêc 
nghĩa loi, khuyên kh ich làm nghĩa-lò'i, 
song ciru-cánh eta may ai đirgc o Tíăng 
vàng nghĩa-lo'i » . Mà dău cò ai điro'C 
bang vàng nghĩa-lo'ì ay đí níĩ-a lhi cũng 
van lò là no'i lai-tbê nêu khòng do 
NGUÒN LOI DÒIDÀO VĨNH-VIKN. 

<í Vguôn Itrĩ dòi dào rĩnh-vicn » ay 
1? gi ? Không can nhicu hri dài-dòng, 
lin ciáp van-tât : Long k'ính-kíèn đòi 
vó'i Ciiúa Jèsus-Christ. Ooi vó-i mot an-
nhân nhiVt-thòi, mòt bâc kbã-kinh đói 
nãy la còn biêt ghi crn ])iêt tôn-kính, 
huong chi đòi vò'i i^i'rc Chúa Jêsus-
Clirist là môt Vi Ân-nhàn luyet-đoi, là 
fianjí Khă-kính duy-nbãt cua la mà ta 
l̂ í không Iron long kĩnh-kícn sao. Hay 
ngliĩ lai, nêu không cò f)a[ig Christ linh-
ngiiyên phó că rugi su luòn ca mang bàu 
nia N[í:ii vì ta, thi ta không bao giò' 
thoàt àch nò-lè cíia ma-t[uĩ mà ngóc đău 
ngfì lôn nòi. và sc mai-màí làm qu? lrong 
hóa-nguc đòí-đò'í đau-khô không sao ta 
xiêh Due Chũa Jêsus - Christ chang 
nhíj'ng cúu chúng la thoát cânh khò'n-

nan kia mà thòi, Iai còn « cot dc Ngài 
tri nil-diên cbo mình ĨIòì-thánh vinb-
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điêu không vet, không nhàn, không cbi 
giòng nhir vây, nhung thánh - khíêt 
không chô trách ftirpc )> (Êph. .5 : 27), 
và se cùng Ngài đòng-lrí do'l-dai lrong 
vinh-hicn. Cha Ti"r-ái kbòng muán cliùng 
ta cbĩ điroc ciVu nbu qua lua, song 
muòn chùng la đu'oc giàu-có đăy vinh-
hicn trong Ngài. lìÔ'i o Bĩĩng đa kbòng 
tiêc chính Con minb, nliu-ng vì chúng ia 
bét thăy mà phó Con ay cho, thĩ Ngài há 
cbăng rung đem moi su luòn vòi (]on TEV 
luà ban nhu'ng-không cbo chúng La sao* 
([.a 8 ; 32), 

Thánh Phao - lò đa thãy rò cãí 
« Nguòn loi dôi-dào vTnh-vien » ãy nên 
coi tãt că moĩ sir danh-vong đáng-kc mà 
ông cò thuôc đò'i năy vi nhu- rác-rên, 
vì hVlà muôn phăn cho sir nhàn l>iêt 
Oãng Christ, Ông chĩ kê sir nhân biêt 
Chúa là môt nguòn loi nên o duy cir làm 
môt đicu ; quên nhirng sir ò' đàng sau, 
viro'n theo nhùng sir ò- đàng trirò-c : lòĩ 
cir bu-O'n thang tò'i đicb đe giirl giai vê 
SIT kêu-goi tir trên cua Birc Chúa Trò-i 
trong Chrisl-Jêsus w. Nay xin mòi chrjng 
ta cùng ngirng ihăn dinh Iri trong ^iày-
lát mã rò' long tir hòi ; Tai sao chùng 
ta nghèo-nàn Ihiêu-thòn ? Tai sao chúng 



H Ã Y B O N G T Â M - C H Í CUA 

Đ A N G C H R I S T 
íBòr giàng cùa Tón-sT LOUIS L. KING, Tong Thu-ky PHl/ÓC-ÁM LlÊN hlÊP HQI) 

(Vòo sang Chúa-nhi/t 30-9-56 tai a À - N Ă N G ) 
ido Cu Hôi-tri/òng D. I. JEFFREY thông-djch) 

Hòm iKi\ tõi lĩív liiiii luìn-lianli duoc 
jihóiu buôi nlióu) dau-Ucn või Hói-lhãuh 
Vièl-nam vã là lăn thú' nhi lòi ă i v o c den 
nu'íVc Vièl' naiìi, Irong cuòC hành-lriidi 
làji nìì}' là làn ItuV ba vòng quanh Ihè-
gió'i dê lhani-vieng còng-vièc Chúa laj 
Jiai nunri hai xú do Hói IJF.N-HIKP đên 
Iruyèn-giào. 

'l"òi xin Iràn-lrong thay mat Òng 
TUi ĩNKl í HÒÍ-lruÒng llòi T.C^P À, L . H, 

Uu i N C ^ ^ U o C , và Òng Cuu TÒng I h u -
kv SNl iAl) nu'i kính-iòĩ hau Ihãm Hòi-

liianh Vièl-nauí Irong tinh yèu-lhuoiig 
eua Dang (^lu'isl và su lòtt-vinh danli 
Ngài . f^au xin C l̂uui eluj chúng la buòi 
sang nay uuoe eung nhau h<u>là |i Ló'i 
qui-háu cúa Chúa, va nhàn liiáy Irong-
trach eùa ehúug la Irong Ihói-đai này. 

X i n x e m t h a P H l - L Í P 2 : 4 1 1 

May nam truóc đãy ò- My, l iong 

mòt nhã thó- kia eò huoi nhóm dac-bièl 

va đóng-đuc thanlinicn du- T r u ó c lóa 

giáng C O dat uiòt cai hup lòn it nguòi 

<íê y và khong aĩ biét có gì trong dó^ 

Muc-su bat dàu giàng vé Sir ich-ky, 

nhac lai cho lhanh-nien nhò* rang lai 

My-Cjuóc tinh trung-huih ^ 4 U nguói lhi 

dà cò uu)t Clu-hoi 1 in-iành nhujig ó' 

Àn-dó thi pliài đen lòAíiJU nguò'i mó'i có 

mgt Chi-ligi. (^ùng thày rang eòn hiel 

hao nil ieu noi khac nùa chua dirge 

nglie hiííl gì ve Chúa. Myc-su idiu^en 

chó" chí ciiam vè minìi, lu)i-lhanh uunh, 

dòng-hào ĩnĩnh mà cùjjg |ihái lo dèn 

vièc truyèn giào cho moi dàn mgĩ nunc 

nfra. Sau đó Muc-su" nuVi mgt so llianh-

nièn liày thay mSt cho nhùng nguói An-

dó mà len dung trèn lóa gi^ng. (-ò juól 

s(ì bu 'íVc lèn. <;nng nuri mót so kliàe 

tiiay mí.it eho jiguói Vièl-nam lèn lóa 

giáng, eó mgt so núa hiró-c lèn. Mòi 

iMíU SÓ kluic nùa tíuiy nuil cho ngutVi ò" 

NanuMy và nK)t so khàc thay m à l cho 
ngtró'i a Plu-cluui. Nlur vày ò- Irèn tòa 
giàng có bò'n top l!ianh-nĩcn í h a y mat 
cho ngU'ó'i n- hòn khu-virc. lìòi Muc-su' 

nhìn xuò 'ng eú-toa và luu thanh-nièn có 
thich an keo khòng ? dĩ-nhièn thanh 
nièn Ihich keo, Mnc-sir mò- htìp lòn ra 
thì ]íì mót hop đĩìy kco, ròi Òng pliàl 
cho các Ihrmh-nièn luòi ji^tròM mòt càv 
keo và nóì rang ; Theo lluróng-Iè khòng 

đuoc phép an keo Irong nhà I !KV , nhung 
ìĩìn nììy l h i có the an, (^ác lluinh-nièn 
líèn hoc giííy keo và an rãl ngon-lành to 
bg Ihicìi thú lani ;-Miic str Iai hòi thèm : 
eó muòn an n ú a khòng ? Cãc thanh-nièn 
vò líiy sung'Suò^ng và nhàn thcin kco, có 
nguò'i eái triròx a n elura hêl dà hoc 
ngâm Ihènrcãi n f r a , có nguói t h ì lay h ò 

vào tú í . lì(5i Mî ic SU' lai hôi còn muò'n 
niia khóng ? Càc nguói đà đugc h^i 
làn van to ra muòn nũa.. Bay gió' hon 
tój) tlianh-nièn trèn tòa giâng đa có sir 
lue-đnc> e ó nguò-j lam-h;nn tai sao clu 
phai chu nhúng nguò'i ngòi li'U 'óc còn 
hg lai khòng (Urge, ticf> đcn eò tiéríg 
khòc cua in.Mv em cho í-Mug mình bi hò 
ro'i, 13ày giò- Mnc-su n h i n vào hop l^eo 
lliãy đà liel lien hòi : Hày gió' líSy keo 
đàu eho càc tiuìjih-nìèn trèn tòa gíííng, 
Cò ai eòn keo đc dành lai thi cho ho 
khò tig. vài nguò'i bĩìng long lay cúa 
jjiìnli eho, mòt so khàc cú g i ù . \'ày hòn 
lòp lhanh-nièn trèn tòa giang phàn 
nhièu khòng dug-e an keo. Muc-sir l i e u 

lay chuyèn ilò mà idiac đen han - lành 

íeh-ky cúa phan đòng ngirò'i khòng lo-
nghĩ đcn vièc rao-dòn on Cúu-roi <uia 

(^hiìa cho càc đàn cap niro'C, O'n Chúa 
còn ngon-jiggt lurn keo biet bao ; nèu 
Ilòi-tliíúih lurò'c My chi lo cho niinli mà 
bò (]uèn cóng vice giang 'I'in-lành ngtiyi-
quò ' c lhi iò ra ieh-ky Ijuròx m a t (^húa, 
vj vày Thànli l*hao - ]ó đa khuyen chn-
e h í chàm vè mìíih mà phăi chàm đ ê n 



k(' kliáí\ sir chìlin don kc kliàc Xùc líi 

ph;iti-|)liiU 0'n-i)lnróc- cùa Chna chn I Ì O . 

Cliìn n í í ĩH IruíVr ÌÌĨÌ\\ khi tõi còn iàm 

MyC'Sir Irong inùl í ĩh i - l iò i ; có niùL ong 

Chă|)-sir ríít giàu, ùug \i\ mot nliìi tu'-bân 

đen MÒi có lăn nni veVi lòi là òng ì{hòí^g 

líiel or H to hao nh Un l i e n . The mà 
iì^i\\ ! íÌM n n g hung - nliiên còn dirac 
hu'O'jifí ni:i-lài rùa mòl hà rtui dc hn là 
700,0i*0 niv-kiui. Mòi nam Chi-hòi chúnfí 
tòĩ CO mòt huoi nliòiTi dãc-hicl (\v lo vè 
viÍT Iruyen-fíiào níío:ii-f]uor, Ong C IK I ] ) -

SIT siy InVa dàng mòi nàní 1.100 ni_v-kinn 
Klii rìcn lliãni òn^ Ini thay liH>Jig nhà 
òng rò niòt ron mco ríĩl dc]>, no hicn-
lãni] vĩ'i dir</c chn no Ihuong láni, m ò i 
ĩigày cho no an ha híj-a vó'i c-À. khoai 
nãu ngliírn và cùng rho an kcm inró-c 
dá m>n. 'Mint cham-sór n n nlur ĉ ho mòt 
ngir<ri hVn vày. l ò i khónfí hiet sir lĩcn-
phi cãc men cho no là hao nhicu mà chĩ 
rièng l i n h tièn cá <'lio no íiti thi môi 

nam là a.701) niỳ-kím. Nhn Ihc tiii liiay 
rang ngirò'i ta han^ long ton cho <'on 
men niói nam 2,700 dong iità chì chiu 
ton rho còng-viec Iruyen-gino (> ngoai-
quor 1.400 dong. ôi I ngirò'i la dà co i 
Umò-ng tinh'hôn hi hirniat du'ò-ng nào ; 
cliiím ciin mèo hori chàm cho dòng loai 
mì[iíi dirò'ng nào I 

llò'i t l iMnh -n ién , hày chàni den ngirò-i 
khííc ! Ilĩìy diìng niình clio (^lina. Cò 

HUTU hi mòl thicu-nfr cò nhan-sac, và 
mòt non hoc-van khá cao, rò cnng là 
mòl lior-ííĩmh Trirò'ng ( - h ũ a - n h i r l . cò Ur 

iirng minh đĩi du'ac tái snnh. Mòl ngày 

kia líà giáo-su' T.C,N. khuyen cò nên 
dâng minh tron-ven cho Chna nhung cò 
khòng tlie Vĩing hVi du'O-c vì nòi rííng 
minli plini dirac hiríVng nluTng sir sung-
sirn-nfí iron dò-i, nhíi tò't. tiî n nhiou và 
vui chtrh ncu dàng minh c h o Chúa chac 

phâi di giang-dao ngoai qune là dieu 
khòiìií the diro-c- It Ifui s:ai RUTH hi 
dau mS tai mòt hènh-vicn kia. Bà 
giáo-sir T.C di thàm cò vò-i mòt hò 
ho? t iró'i-dep thívni-nfíát \rv\\ l a y , Hà 
vào pliùng eò Ihàin xong. hiròr rr: van 
gifr l>ó hoa trên tay, khien lU'Tíl ngao-
nhiên vi lin rang hà Giao-sir den sè iTing 
hn hnii fív cho mình, Mfív n^n'iv s-m hà 
(liâo-sir lai dén Ihàni cò v<ri hò hoa do. 

hoa hnm nay tuy <*ón dcji cfing da h:it 
diìu iièo. cò cánh da tàn nlurng còn T H Ú Ì 

tlurm dè c*hin, thám xong hã tfr-gĩa cò 
bn'ó'c ra van dem hò hoa vè, liĩĩTFÍ 
cAng iríy làm la lí'ím, thĩini Iráeh fir-chí 
thií̂ u ycu-lhiro'ng cua hà Gián sir <tôi 
vòi cò dang ]à môt henh-nhàn. Tnan 
lc snn hà CiáO'Sir eir don Ihàni rò tai 
honhvtèn nfìa, van vtri hò hoa •^^J : f) \ 
hoa hòm nay da quíì tàn-héo Irii-hám 
hn dinh day hiii-hăin, hà nòi hà lyng cò 
hò hoa ay l íUTH I irc-giàn Í] irá cíìni 
C|uàng ngay xiinng íh"ĩl. ròi nòi rruig : hà 
)n Giáo-sir T . C . N \ mà khòng cò sn ycu-
thiro'ng gì câ. tai SÍÌO may ngáy tru'íVc 

hoa tiro'i-(h;|) kh^mg cho, mà lunn nav 

mòi cho nlur vàv. Há Ciáo sir iii-n nlii'tc 
cho cò lU'TÍI S U ' dàĩig Tiiinh. elio íWuia 
má lìuth dn Iră lò'i dèn lúc veii-duõì, 
IjaMire sè dãng minh. neu váy tin l^luia 
có the nhàn diro'e khòng V 

Ha clun'èn Irèn dàv <'liòn^ lò h'n-
lánh u'h-ky cua ngtrò'i la và vò'i nhúng 
trirò'ng ho-p ieh-ky Hiòng-lhirò'ng khác. 
Cúng l;.ii cnn hiet hao dieu ie!i-ky hí-ììn 
tiong long, Nhung ich-ky cho han-lhàn 
cho gia-đinli hay cho (-hi-hõi minh, sir 
ícli-ky eho doíig-hào minh. Khi nhin 
xem càc háo-clii vói nhirng i |uáng-cáo 
vc bao nhièu licn-nghi Irong dòi vàt-
dia l nĩiy, hoac chju anh-hirang cua cuôc 
song eiiung-quanh, chúng la dc hi kirh-
tliií'li vìi khuynh-lurÒTTg ròi chí nghi den 

mình'; V Í váy sir eã indõ cir dan dàn 
làng Icn, cho den nòi tĩĩt ca sir lìiií-kiem 
là lìni kiem cho minh. sire • luc ciìo 
mìnlu Ihì'giò' eho minh, lìân-tánh ich-

ky dà hao trùm den noi khòng thay no 
nùa. Hòi-thãnli vò-tinh cúng hèíih-víxc 
no. vá khòng nhán thay no là niòt trong-
tõi ral nguyhĩem Iriròc mat í^húa, Vày 

cô the CÚ'U-van dircvc sir \aii-xa đó 
chàng ? eò each nào de sira-chfí'a no 

diroc ir ? Bay Chúa muon chĩ chúng la 
con diròng hi-sinh và hay chiu righ*̂  sir 
kéu'goi cua í^húa bíVi Phao-lò : 

« H ã y c h â m đ e n ng i rà t k h o c 

Phao-iò hiet mòl thòng-hcnii eua 
lín-dfì ca tiV dói xira den nav do là hénli 
ich'ky. No là niòt hènh tru> en-jdiicni 
gliè-lò-m. Thôi I dung lai ! dú-ng lai ! 
dirng ieh-ky nua, dirng chăni vè mình 
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níra- Hiìy kliíVi sir rluìni đen ke khác 
đì I Có biêt ìì'^i) nliicn ngiròi thircrng-
iì\ì c h i T f l đirtrc nghe gi ve Chúa, đòi sô'ng 
hn khõn-khÔ. nghèn-thiêu mni sir, và 
euni-cúng sè líi hir-mat đòi-đòí . Hày 
chàrnđênho đem Tin-lãnh c h o ho, Muon 

• w 

đùngich-ky thì phài hi-sinh, Phao-lò nòi 
đùjig ciiàm vc minh lire là phăi hi-sinh-

<'húng ta thiròng tu cáo-trách vè 
hdn - t ánh ích-kv minh, nhirng lai tir 
lliăy minh yen đuô'i (juá rni ci'r lhăt-l)ai 
khòng sao thang ncìi n ô , kliông sue đuni 
no ra đirac. 

Vày phuang trj-henh mà Phao-lô tn 
ra sau đây là : Hày cò đòng tàm-chi 
nhu CHRIST-JKSl'S đà cò. Nên lôi cò 
tàm-chi nliu Christ-Jèsus tòi sè lioat-
đòiig nhu' Chrisl - Jèsus. sir căm-đòng 
Irong Jèsus là sir càm-đòng trnng tòi, 
Tàm-ihi cùa Clirisl-.ĩèsns là làm-chi gi ? 
lu can tn ra ha dièu, cluing ta can 
h i e l : 1) Jêsus là ai. 2) Jèsus ó dàu. 
;Ì) Jèsus làm gi ? Biêt rn ha đìèu ăy, 
chung la se hiet làm-chí cùa Jèsus nhir 
tiiè nao, 

Ngài là ai ? Ngài vnn cò hìnhthè 
cùa Birc Chúa Trò i . Hiing snng vòi CHA, 
Ngài là fiúc Chúa Tròi cùa fìirc Chúa 
Trò i , Trong Ngài khòng cò thòi-kỳ quá-
khir hay Urong-laí, Ngài đay-đù trong 
DiTc Chúa Trò i . Nhùng sir thuòc vc 
( ; H A là thuòc vc Ngài, đòng the vòi Cha, 
đòng quyèn-phép và naĩ-nghi vò'i Cha. 
Cá s i r r - l i r c cúa fiúc Cluia Tròi Ihuòc vè 
JIOSl'S •;• Câ SIT khòn-ngoan quyèn-plicp, 
Ihành'khiêC tòn-nghièm vè JKSl S. Cà 
vú-ln.i do Ngài làm ra và cà sir vân-hành 
do Ngàí' le-trí. Ngài có quyèn trên 
tròi tlùói đăt ; là Vua cùa các Vua. 
(ihúa cùa các Chúa, Ngài n- đàu ? Bat 
cao, cao đên nni khòng còn nn'i nào 
nùa, viì-lru đò'i vòi noi cao cùa Ngàì 
nhu h ô i i)ui trèn can, giot nirõc trnng 
thùns. Nni n- Ngàí là nn'i lăt cà thiên-
sù phiíí sã]) mình mà Iho-lay và đãng tăt 
cii J>ài h á t và àni-nliac cùa coi Iròi đè 
tôn-vinh Ngài, Chun làm gi ? Ngài dà 
dung nèn loài ĩigiròi then ành-tirgng 
Ngài. hàu loài ngtròi sc du'OC gian-thong 
või Chiì và Cnn. Ban chn loài ngiròi cò 

, \ính-liicn và oai-nghi , ^ian cho loàí 

ngiròi cai-tri niuòn-văt Ngài đà dirng 
n* n, hoài nguòi ducrc lòl-đc'i> Iriròc 

mat fìùc Cliúa Trò'i, Ô- đia-vi eao lurn 
hêt, Nhirng loài nguò-i đã văp-phain 
quay lung lia-hò Ngài, chong-nghjch vó ĩ 
Thiên-dàng, vì Ihê đà pham tôì măl het 
că vinh-hien, hò điròng Chúa. măl liìnli-
ănh Sue Chúa T rò i , không gíõng Oùc 
Chúa Tròi trò nên mòl loài quái-dì- Bi 
các ví Ihiên-sù khinhdè, hi Sa-lan nam 
lay cai-lrj sir sô'ng hai-hoai và hành-
dòng theo sir xui-diic cùa no, Vè phiin 
Tàm-linh eàng tró nên loi-tăm đui-mú, 
không biêl minJi đi dên đàu. Càng xa 
Hue Chúa Tròi càng lac dàng, |diam lói 
và ua-lhieh pliyni tói eàng hoii. Không 
nàng-lue nàn kièm-chê loài ngiròi trèn 
con duòng tòi ác đugc. Chân đi càng 
ngày càng gàn đía - nguc ròi sè pliài 
luyêt-vong liir mat đòi -đói I t I 

Bang khi ăj' JESUS ò- tren nni cao-
cà, và nhin xem dja-vi eùa loài ngirói, 
tliì đông long 1hu(riig-AÒl ; rni Ngài 
quyêt-dinh thi-hành và bang long hi-
sinh dè cùu tôi-nhàn. Ngài chiu ho 
hêt quyèn-nàng vinh-hièn ; hò Vutrng-
Irirgng oai-nghi mòt hèn, căl niao tr-ièu-
thiên sáng-láng xuòng, bn Ngai viuh-
(juang, tù - già các đao thièn - sú-
đang ca-nggí Ngài. Xày lirng cùng Cha, 
Ngài buòc xuòng. Ôi j Bêm tòi-tàiu 
thù nhùt lai làng Bêt-lô-hem cũa trái 
dăt đè-hèn. Con Bùc Chúa Tròi đa lìa 
thièn-dàng đe chiu su sanh-ha cùa loài 
nguòí ó bèn môt máng cn that do'-dãy, 
cluV không đcp-đè nhir máng cò nià đèiii 
lè Nò-ên Ihuójig mò-là, Ngài dà bang 
long doi noi cao-sang nhùt dè đên chò 
đè-licn năy. thay vi các Liêng nggi-klu^i 
cùa thièn-sù thi có tiêng kèu cùa các con 
vàt. Then con đuóng niáu-nliiêni ay 
Ngài mac lay xác-tjjit loài nguòi. Ngài 
vnn day quyèn-nàng thi nay chiu lam 
lôi to, ó noi Iháiih-khiêt hoàn-loàn thi 
nay ó chò Ihăji-hèn ò-lrnc, Trèn trói 
Ngài dugc yèu-kinli tôn-vinh, noi day 
Ngài chiu loài nguò'i tói-lòj khinh-de 

ghi'n-ghét. Ngài thinu - viêng dàn Bo* 
lluii mà Ngài dà cháni-lo chn hg lù bao 
dòi, thì nay ho lù-cliòi Ngài nhuc-nhà, 
fí ('on can cò hang, eh ini trói cò d, 
nhung í^on nguòi khòng chô gòi dáu I » 
Hn khac nho trèn Ngàí, đap-dánh Ngài. 

Bay ! đà đên giò CON CAO-CÀ ehiu đau-
Ihuong hon hct. Nhùng tiêng kêu-hi ; b(v 



di f bii di ! khòng nliàn Jòsus dàu. 

ll:in;d)ĩi run rliúríg ta. chúng la I hen 
H:iftahji, l iòi nliùng dĩrtlĩ tlòng, g iào 

íhiii: : N^ĩàì ])iiriĩ r l íòt d:iu-dò'n. f)i ! 

•h'siíN pliai chí'l vJ <'hnng la, cliêt lhay 
cln'nig la. 

Nj;:'ii khòng hi huòc phTM Ini cà nigi 

Ml ihuòc vc Xí;ài, rihu-iíg ti.r Ngài d à l )ò 

lií'l tlí-su íii-sinh cnn Ngài là l ioàn-loàu, 
hiÌLi cho ginp Ong hà và lòi duo-c cirn. 

T;i dà tliãy tàni-chí ci'ia Jesus khàc 

liíín vcVi líòn-tành íí*li-ky cua ehúng ta 

dirúiig jiào. Tàm-cl i í cúa Jèsus là l í l -
SINlh III S INII , 111 S INĨh Dău pliăm-
Uró'C Vua eao-eá, Ngàí dà hò dc <'úu 

loni ngnòi. Dàn ngu trèn ngè>í c a o s a n g 

Ngài flà hn dc l ìm-k iem chúng la, Khi 

suy'tíĩìni íh'-n làm-eli í cúa Jèsus. ta cò 

llir hò nliúng su thuòc ve minh khòng ? 

Tu rõ tàni-ehi nlur Jèsns khòng ? Ta <'ò 

hi'sinh nlur JOsus khòríg ? ( 'ó h;ing long 

hn niiiih de cún nhúng nginVi dang lur-

nuú khòfì;í ? 

' i r o n g cuò<' di Ihàin còng-v ièc Chúa 

ò- cn-hio i iornéo, lòi phai hi"̂ ! dàng ^òufi 

nnVi cò the den eác noi muon den. c;ii"h 

rlĩ n:iy Ihuòng rfĩl i i g i i y - h i e m , vi vày cò 

lăn thuyên tòí dà hi (diini. h'd Urívng 

jjliai lui mang và vg- c ( U ĩ tòi sè kh<\ug 

d u g c thãy mat lòi nira ; nhung Í-:'JMÍ on 

Chna dà cúu tòi. 'I'òi da flèj) d i rge 

nhiì-ng vùng \a-\àtn mà còng-v ièc Chúa 

dang d i rge kel-fiua l í í f -dep, t r u ò c kia l à 
nIn'vjTg no"i rĩĩl da-man ĩac-hàn, nay da 

Ihành nhfi'ng làng tín-clò suòi tinc hò-

snng. Ch? còn hai làng ru'ò-i nùa eúa ea 

vùng năy chua tin Cliúa. Tín-d<> i'r do 
hàt rãt g iò i , <'úng hàt hòn giong rãt 

dúng nlur ehúng la ò- day và hg sòt-^ang 

hãu v i ce (Llu'ia, 

' I ' ruòc ngày lèn dàng vè My, huõi 
hoàng-liòn chót trèn dao Rornèo U>i sue 
nhin dèn ingl nghĩa-día ÌY li'uò-c niiit và 
nho- lai cò nam nguúi ban <ini <"úa lòi 

Nu'U-UíVc dà fjua dòi chòn lai í lãy. T ò i 

iCoi lii'p trariy 

N G U Ò X - L O T n r ) ĩ - D À O V I N I I - V I K X 

( T i e p theo I ran i ; I ) 

t:i àii-sSu huòn-hà ? Tai sao chúng ta 

kliòng viro'n minh lèn noi truò^e nioi 

nt;hií-h-í':nih ? Ĵ̂ .ii s:m cluing la khòng 

tlie khoe liiinig I r o r g Dang dà tháng 

lhe-gí:ui elin ehúng la ròi ? Tai sao ta 

Ihirii sir n^íoi-khen (^húa V Tixi sao ta 

klinag Ihe Inòn nòi A-lù-lu-gía ? Hã 

cliàng phí'ii tai ta chua Iron long kĩnli-

kièn dòi vòi C-húa mà f lòng thanh eùng 

Tliĩúih Phao-lò (juyet ĩ-nng : « v i è c 

gi hn eùng chàng luì-therí ca, nhirng 

thirúnjí lliirò'ng the nào Mn nav van tlu* 

ăy. CIIHIST DIJTTC T Ò N - D A Ì T R O N Í ; 

T I I À N - T I I K TÕI CÁCII D A N - D Ì M O ! l í í l 

hoac hi'yi sir song, hf>ac h<'Vi su eh eI 

(•fing vày, Vi dòi vò'i lòi sò'ng là Christ, 

chit Ià hri » (Phi 1 : 2(1. 21). 

T- ín-sĩ A , l ĩ . S I M P S O N , nhà s á n g l à p 

Hôí Trn\ 'èn-giào P l u r ò e - à m lien - hiep 

cua cliúng trirò'c vòu cring là ngU'ò-i 

ycu-íhiòi và' tàl-hinli t r ièn-mièn, mài so-

tim nigi trn plui'ó'c xnng -<juanh Dãng 

Christ nià khòng tim ehính minh Bang 

Christ, Tièn cdiua gap d u g c A Nguòn h / i 

dòi - dào v ĩnh - vii'-n ft. Kip khi dugc^ 

Thànli - r.inh íìay - do , òng tìm ehính 

Dang ^ (Chrisl chò- khòng tìm càc cm 

plurò-c thnòc Dang Chi'isl nùa. T ú <ln, 

òfíg hu'ò-ng mòl nguòn sanh-Urc dtn-dào 

i'li t h i H í r - l i r d i hìn lhuò<*-llie, rn'i vò-i nu)t 

sue manh plii-1 luròng grco minh I rong 

su gràn-eò vuw D i V r Chúa Trò ' i , nèn dău 
íMig hirn'c ra vó ' i h a i hàn tay trí'ing mà 
h ip thành Hòi T r u y è n - g i ã o Phuó 'e -àm 

l ien-hiêp hièn dem Tin lành den trèn 

lurn 22 \iv mà V i e t n a m <duìng ta Ià mòt . 

Khí rltrg-e eliinh Dãng Chris l . long òng 

h à t lèn khúc ca tuyèt-i l ièu n h u da t r i rh-

dich Inuig Thãnh-Ca so 227, Xin các 

b a n llur mò- Thành-ca Ncm lai hàĩ ãv 

each chànuchú, rôi cunig nhau ta dòng 

hál í ĩ iêp khúc : 

Ijfòn liinij-ca JCSUR f<i, Dmj Nf/âi han 

tni rà. 

Chĩ Jcsas vun-hun ihòi. Tront/ CJìùa 

có muôn sir roi. Ă-mcn. — T. lí. 



TI-IANII -KINn BAO 

eOl MOI CANG HON 
Muc-su^ K I È U - C Õ N G - T H Â O 

« Vày ncn chùny ta chnng nga long, dĩin ngirài be ngoài hir^nùt, nhung 

ngmri I)? irony cir doi nun càng nyày rang hiyji. » 7/ Cò h : Ifì 

Khái-niôju trong Idioang khòng-gian 
và thò'i-gian iiiúnli - mang Iròi dàt, Irăi 
hao thé-liò. cò vàng kini lai, lam căidi 
he dàu. Cài nu'ri UV ngàn xu-a dà theo 
Ihò'i - gian mà nay li'ia ra cù-rich hoac 
eàng ngày càng tieu-nia mai-mgl chò' 
dãu còn gin- du'oc cãí nuVi tir nghiíi xua. 

I. - N G l f a i C H A N G Tir M I N H 

i N' kin hjài ngiròí p h y m lòi thi van-
vãt nhan-sinh déu thôi-hóa,_ mac dău 
tiico k h o a - i i o c l i Í M n - t l c n , cac nhà hàc-
ligc, c a c kỳ^síY dà pháUndnh nliùng may-
móc lài-ngliè, nào là bay lèn tròi cao, 
lí̂ n xuòng liien că. hoac vuot trung-
íl irong muòn nghin b à i l ỳ , thu ngăn 
khiiăng duò'ng dài d a n g - d ( K \ sò'm Àu 
ciiicu A, lai còn muòn lèn cung tráng 
cho thòa lính hiêu-kỲ. Nhu-ng than òi 1 
C h a n g birc tài-danb nào doi mòi đuoc 
long m ì n l K Nhu-ng irái lai, con ngu'ò'i 

cua t a eàng ngày cãng cíi càng già, eàng 
chiu lain nóí khò-đau cbêt choc, chó' 
khòng có nbà đai khoa-hoc nào căi-lao 
diroc đói ngiró'i lôi-lói ra [iió'i li nào. 
Nhà hicn - triêt Phao - Lò da cbúng 
quyêt ; « Ai Ò' lrong líang Christ liii nay 
là ngirò'i dung ncn mói, nhfrng sir cù dã 
MUa d i , líăy m o i sir deu Irò' len mó'i 

11 Cô :>: 17" 

IK - NHÔr C H Ú A J Ê S U S BOì MÙi 

rù -ngò tì đ ò i mò- i c à n g ngày càng 
iìo'n V vo hàm-y đòi-ldián^ vò'i ngiròi 
cù mà Pliao-Lò dà kinh-1 ich r u i òng 
mói nóí ra, <'lió- không phăi v o í ; g n ^ ò n 
khoác-làc h o a c l u - Urò 'Ug hir-phù nhu 
nguòi đ ò i , T r u ò c kbi Phao-Lô cbua 
•tin theo Ciru-Chùa Jrsus tin nào cò 
biêt vi' nang-hrc dòi mòi ià gì. Uuanh 
nam ngam <'ănh xem nguó'i ròi niiiii lai 

minh thi Ihăy cái già cái kho cùng 
sir dau-dón chêt-chòc hành - hai mòi 
ngu-ô'i mà chang Irir mình. Nam cù 
qua niim mò'i d ê n , tliay cái già ác -
nghict, su chêl kiiìli-bón di dôi võ-ì 

toi-lói mà hăm-ãp mình nhu con hò vò 
nuii, làm cho nguòi cùa P h a o L ò pbăi 
kinli-boang nên la lên rííng : « Khòn-
n:iu cho tói, aí sè ci'ru tòi thoal khòi 
llián-lbê bay chêl năy ? » (nùa iùc ông 
bòn-cliòn kinh - kliùng Ihì duoc nghe 
tiéng Chùa Jesus phán-băo ông, cúu òng 
vã cat lièl gánh nírng lói - loi cho òng^ 
nèn ông đuoc nbe-nliàng vui-vc mà reo 
lèn rang ; « Căm-la I-)úc ('húa Trò'i, nhâ 
Cbúa Jêsus-Christ là Chúa chúng ta 
(Rò 7 : 24 - 25), 

Tir ngày Pliao-Lô duox tái-sanh đoĩ 

mói tin thich an-ò và b ã n h đ ô n g theo 
y Chúa mac dău có thiêl-hai cho dói 
song vât-chãt baì lo làm còng-vièc chf> 
Cbúa, lo giăng-dao cúu nguó'i nbu lo 
trá no mà kh(uig the hen rày mai. Sau 
òng đuoc đòí mó'i thì « ngiròi lièn 
giàng-day lrong càc nbà hòi rang Birc 
Chúa JêsiiS là con f)úc (2húa 'I ró'i, Phàm 
nhirng ngirò'i n g h e deu lay làm la nià nói 
rang ; « Hà chãng |)băi chinh n g u ' ò i đó 
dà bát-bò' lai thành Ciê-ru-sa-leni nhíì'iig 
kê càu-khan danh năy, lai đên đày de 
trói ho dieu vc clio các thav le-lê cà hav 
s a o ? Còn P]i;io-hò lăn lán càng them 
vùng chi và c a n - d ă m mà g i ă i T g nói n> 
rang l-íii'C Cbúa Jcsns là l > a n g (̂ hr'ist̂  
l.òji^ can-dam cíia Pliao-Lô rãt mirc 
chà chàng phăí tám-lhu'ó'ng nlnr ngiròi 
nhă>' vào lúa că ntró'c sàn đe ciVu 
ngirò'i làm nan, bay nhu' kê chiu do 
máu cliòn sa-lràng đc gìn-giu- giang -
s o n tò-íiuòc mà Miôi đàu ; bèn là mòt 
Ihir can - í íăm c a o . q u V lurn rura là că gan 
Coi khinh nhúng nguòi cuò'i nhao gièm-



fhè, !ir (ĩem niinh ra khoi cái xa-hõi loi-
him aai-dain mà Inyên - <kro'ng cÔJig -
HIO Ghiia Jésus ch íu diet trèn thãjv 
lir-già là de ctVu tôi - niiàn, là danli 
iiià nkà duomg c|nyên lúe hĩíy giò- lliú 
gliél và nghiiêm - cam, hát nhíĩ'ng kè 
ttico Jèsus phai hi lú • day. The mà 
Plĩan-Ló vni long rdiin klio ve dao thap-
Ur-;JÌ;i. giang ve liuyc't Cliúa Jêsus dí) 
VA do dèn lòi dm nliàn - loai. Ong 
ílùng dao thàp-tu'-giá đe ehicn-fháng 
kè tliù mà đf̂  lai cho Hoi-lhánh ngày 
n̂ jy iiĩol sir-nghièp rái ló-n-lao mà ca 
flùi - tliánh khíip thc-gìan deu ehung 
lui'iVng Váy neu ai cò lirh-lrtnh dònij;-
dao niur Phao -Lò Ihì cúnjií phai biet 
an Chiia mà hy - sinh môt dòi ]>han 
íiãii I'ò Ihiêt-haí vê vât-chãt d^ làm 
lu'i clio công-vièc f̂ húa thì cnng vui 
long. 

IIL - VIÊC L À M C Ú A N G U Ò I M O I 

Plnio Lò khu\'ên Hôi-thátih fô-rinh-
lò rnng : « Hai anli cm yèu-dau cua 
tòi, háy vírng - vàng chó- rung - dòng, 
hny làm công-viêc Chúa each du-'dat 
ìuôn, vì hiet rang công khô-nhoc cua 
flnh em trong Chúa chàng phãi là vô-
ích dáu » (1 Cò lã : 58). 

Phao'Lô theo Chua coi khinh quyên-
lo'i cija cuôc đò'i may noi, sánh no nhu-
rívrn ' rãc mac dììu sò'ng cănh thanh -
l)ăiĩ Irong Chúa mà tàm-hòn van vuí-
thoa han sir no am cua kè 1 roc-phú 
ngnãi dò'i. Nhô* Linh-náng cua Chúa 
niã dò'i song ông đirac đoi mó-i kiên-
loan, hièn-ngang trên dirò^ig chivc-vn 
iihu" mòt chiè'n-sĩ tiên-phong, làn mình 
vào làn ten lira cna ma-qiiĩ ban khnpg 
ngirng mà òng cir làm vice Chim cung 
chang nghĩ, I-)irng Iriró-c cănh lón-^'ong 
cija dao thâp-lir-giá. ông qua - qiivet 
rnng ; « Tòi chang k^ sir song mình 
là qui, niiên chay cho xong viêc dua 
và chú'c-vii tôi dà lanh nai ĐiVe Chna 
Jèsus Christ, & Lò'i nòi mò'i nghe qua 
iuy đo'n-sa mà day Lính-năng eî ia sir 
s5ng mó'i và uy-nghi cua Thánh-Linh 
nhu" mot tiêng sani vang-dôi àm-huang 
khĩip ngirò'i nam chàu. Phao-Lõ tân -
trung hău viec Chúa cho đên lúc tuoi 
già tóc bac rang long than gay, mat 
hinh mà ran viet tho- cho Hôi-lhánh 

Ca-la-ti rang : « Hàv ^c^l chinh tav 
lòi viet tlur niĩv eho anh cm. chíì' lòn 
là (lu'ó'ng nào » (Ca H : I t ) , Ngu'ò'i mtri 
í úa Phao-Lò rat trung-kiên trojig còjig-
viec Chúa vò-luán canh-ngò não. <laii 
dù hay thieu, no hay đôi, lúe hình-
ycn cnng nhu- can bat-há lú-dáy, òng 
cúng kìèn - quycl làm ecmg - vice eho 
Chúa mà rang : « Vây nên chúng ta chang 
ngà long, dau nguói he ngoài hir-nát. 
nhung ngu'ò'i he trong ciV dôi mô'ĩ eàng 
ngày càng ho'n. » (^i 1 môt han-lĩnh 
cao - cirò-ng quyet cai - tao xa - hôi hir -
lioai bang sir díii mò'i eua dao-l!iàp-
giá, muò'n lay sach nhu'ng vêt-tich xãu 
xa tôi-ác cua loài ngirò'i bang huyet 
báu Chúa Jêsus má chính mình òng 
da kinh-nghiem, duo'ng sò'ng •̂à qnyet 
song dè t>iêu-(íir<)'ng can-iràng cua mòt 
tay kiên- i iró-ng cúu • ngu'òi 1 rong dao 
quàn thap-tir. Lò-i nôi cúa Phao-Lò luy 
binh-di mà van hnih-diing du'nc con 
ngirò'i có khi-phách và hiet thám-eâni 
an-dien Chúa là dirò'ng nào, Dău phTu 
hao nghích-cãnh mà í[uy-hô danh Chúa 
diro'C că sang thi cúng vui long cam 
chiu. Do dàu nui Phao-Lò làm duac 
viêc lò'n cho Chúa mà diúng ta nuVi 

cùng on lai nhir trên ? Nêu òng eliímg 
d Lr a e s ir song m ò' i s i ê u -1 di à m, khòng 
cò than-quycn phú-lá, chang đirgc l i rh-
nàng giúp-đõ' thi cò sú'C dnu mà điro'ng 
dìlu vò-i hon cirò'ng-quyên I)ao-cliúa 
thòi bay giô' đu'0"C, 

IV - L O N G R p N G - R Â I C Ú A 

N G U Ò I M Ò I 

Kia, xem ngiròi cu cùa Xa-chc khi 
chua tin thco Chúa Jèsus, chira đirn'c 
tái sanh đrìi mò'i Ihi long <ìa Iham-lain 
kco - kiêt, hien - lán, nhiing-lam tàn - tè, 
hoc-hd đù diêu, tóm Iháu bao rdiièu 
mò hôi niró-e mat cùa liro'ng-dàn dcni 
vê lám giau cho minh, ehàng t>iêl chi 
lá còng binh dao-nghĩa. Dên khi Na -
ehê tin Chúa, long diro-e đoi nuvi, Ihì 
òng chàng khác chí ngu'ô-í ! i r trnng hòng 
l^i ra nai ánh sang vãy. Mac dău chang 
ai bai ' buòc mà Xa-chê biêt tir-tám 
hoi-qua. biet an-nán nhùng điêu lăni-
lôi eùa mình mà tir xirng ĩòi triró-c 
mat Cluia, và chiu den - bú lai gap 

(Coi tiep Irang 16) 



8 T H A N H K I N I I B A O 

Môi Phúc Đáp Chung 
Br (ra l(Ví cho cãc tôi-tà và các hoi bien-lhu so tièn ciVu-tc IfiO.OOOSOO, 

ron cai cùa Chna giíì"a Hói-Tliánh nhà chũng tõi xin đáng nguyen-van ban 
thirong h ru là in (ten vice chung nhà saoÁN-LKNli MIKN-TO cùa Tòa So-tham 
<;hLia thiròng thăc-iuâc và hôi-han vè tyi Sài-gòn xù vào ngày llÒ-10-lí)r)(> lèn 
vu VL-CÁO Òng Ilòi-Truòng Tông lien- đàv dê loãn-thc đcu đuor rò.— T.L.If. 

Bon soo cap cho V | | T N A M C O N G H Ò A 

H p i - T H Á N H T I N - t À N H V I E T N A M Trich-liic ban an phony Ltir-i>ir Tòa Sa^lhlìm 

S À l - C Ò N S A I - Í ; Ò N 

An-lênh miên-to 
Vu so : 7í)ò« lì. L, 

ÒO DTK 

Lhùny iói Syayrn-hny-Đ(ìn, Ìhv-Thììm (phony nhirt) tòa Str-lliilnì Sni-yán : 

Chiêu ho-sa Còny-to-uièa i<:hàny vò-danh hi trny-to vr tói sanydoat ; 

Chiên án-iênh ìliòny-tri cna claìny tói ngày và quyêl-to án-
lènh-trany cùa óny liiènLỳ s&-tai nyày 2i-10-l!)r}6 ; 

Tù Ihir nhút 

Chieu chi Óng Lê-văn-Thái là Ilm-Trmnig Ilòi Tin-Lành Vietnam 

nhàn cò cuoc dictr dai quy-mò lir Bâc váo iVa/n sau hiêp-dinh Gcnèvc, Cy-

han tê-tro di-cir càc nhà thà Tin-Lánh Jrên the-giói (World Council of 

Churches division of íntrrc/mrch aid and service lo refugees) tai Geneve có 

lany líiòt món qua fyJHH) dò-la My cho dong-bào Viêf-Nani ; so bac do giao cho 

Muc-str ií, / V Laze Muc sir tuyên-ny, nhà tlió Tin Lành l^hàp ÌT Yièl-nam 
% r 

qua Ong Jeffrey, Mnc-str Ciia-nd-dqi là nyirâl da làm trnny-yian d? quyên 

môn lien do Iìv Gia-nà-dqi dc chtnjen cho Óny Lè-vãa-Thái lá llòi-1 rtrony 

IIói-Thành Tin-Lánh Viêl-Nam ; 

Chiêti chi mót nliòm nymri cò dao khòng dtrnr thia lien nên ganh-

/ / , cò viêt tlur qna Geneve hòi hoĩíc tim-kiem car nhà chirc-sãc tqi Sài-yóri 

Cíjt-văn, rói saa chót lô-cào Óny Lê-van Thai dn hien thn mòn tirn dò 

dàny lê vr pliãn ho diroc hutrny ; 

Chiên rhi xét rn diên imy răl vóhj ; tiên giàj> cùa hòĩ náy cho hòi khác 

trên the-giài, vièr phán- phòi là do hói nhàn-lanh dinh-doqt vài str thòa-

liiuán rùa nyuài Hìrìg, chó khòng phái do ràc cà-nhân dong-dan^ 

Chiên clii các óng De Luzc, Jeffrey dru ra Lhai Iriróc lòa là nwr 

vièc dru làiìt hop - Ihúc ; cã den óng Dunìarlheray là dai - diên hói-

lhánh (Conscil occnmèniqne des éylises) phăi vr niròc trirrrc nyáy Sn-dinh ra 

khai tai ban phòng CH/ÍÍ/ viêt thor de tqi qnà-qmjêt Lê-văn-Thái bi vn-cào ; 



Tff thũ" nhi 

Chieu Chi nhir vây xél khóng du lôi-chirng và sny-dinh rang tai 

Sài-gòn Chry-lòn, lrong vóng nam Í956 vôdanh dd sang-doat cíia Hói Tin-

Lành Vièt-Nam m(ìt so tmc 1fíO,000^ ; nghì nên miên-to vó-danh vc ítii sang-

doftt nag ; 

Doi các le hy ; 

Tuyèn cáo : 

Miin-tÕ vÕ-danh ve toi sang - doat cua Hói-Thánh Tin-Lành Viêt-

Nam mòt so tmc IGiLOOO^ vă ra linh lon^tru hô-scr vn ntìg tqi phòng 

Luc-su Tòa sa-th(ìm so-tai. 

Làm tai Sài gòn, ngày ^0 tháng 10 1). L. iyr>fĩ 

Dir-Thăm 
Kỳ ten : NguyOn-huy-Bau 

Sao y ban chánh 
Sòi-gùn, ngày 7 tháng Cièng D. L, 1957 

Chánh Luc-sir 
• ¥ 

Kỳ ten : không rõ {đóng dau) 

Phê y 

Sài-gòn, ngày 7 tháng (iièng O. L. l{)r>7 
T. M. Biên-Lỳ 

Phó Biên-lv 
Kỳ ten : líhòng rò (đóng đãu) 

Chieu chi xél ky vii nãy Ià mòl vu Iranh-yiành ánh-hirtjny uà cJurc^vì 

lrong nhà Ihà, lai-diing chinh-tri cua mòl nhòm ngiròi muon nnron tag 

Taa-an de loai-trir nhung dqo-hun ducrng tai chúc ; 
I 

Chieu chi chính ccr-quan bò tifn ra tro-giúp cnng da dông^g viêc 

dira lien cho Ông Lê-vàn-Thài và vc cácli xu-diing dò-la trên (xem 

tho cna World Council of Churches ngàg ̂ 27-6-1936 ciia Õng Vh. Van Bvgnui, 

Secretary Countries Outside Europe, gai cho Ông De Lnze, trong có câu : 

((Let me assure gou that we enlirelg agree with you giving the funds to 

Mr. Lê ran- íhái, and not only that bat we approve the use that is made of 

the funds » ; 



THAN-THE CUA TIN-BO 
/ Cô-rìn-íó 6 : 9-20 : 3 : 16, 17 

Nhung ngirò'i iin-kínli các lôn-giáo 
trong Ihê'gian, phăn nhicu chú-lrong vè 
Ijnh h ô n , chò ni;1y ai biêt chú-trong đên 
tlián-thc^ 1 Vi vày ncn cõ ngiròi kliac-khÔ 
thàn-thê. thà 111-chi ĩĩn niính noi cùng-

còc thàm-so'n, Còn đao Chúa lliì cliàng 
the, Vi su ciru-cbuôc cua Đúc Chùa 
Jesus Ià tron-ven, Ngàí không cúu niVa, 
bo nu'a ; he Ngài đa ci'ru linh-hòn thi 
cúng cũu luôn thàn-thê, bòi ca bai đèu 
líèn-lac niEit-thiêt vò'i nhau, nbu lòũ cùa 
Sir-đò Giáng cău-nguycn cho ông Gai-út: 
<t Hòi kc răt yêu-dău, tôi cáu-ngu> êu 
cho anh đuoc thanli-vuong lrong nioí 
SIT, và đuo'c khoê-nianb phàn xác anb 
cùng nhu đá đuoc tlianh viro-ng vê pliăn 
l in i i -bòn anb vày, *> The mói bièt ; 

T h ã n - t h e cúa t í n - đ o là q u í ^ t r o n g 

\'\, <i Đã (ìivoc chuòc bang giá răt 
cao » , mà giá đó kiiòng do noi loàí 
nguòi, bò i có chép rang ; « Ciá cliuóc 
mang song ho that mac qua. ngu-õí 
kbòng the làm điroc đén dòi-đóí 1 » 
(Thi 4\) : 8-9). Lai cùng khòng phãi bòi 
vàng b ^ c . cháu ngoc ; nhirng hoi chinh 
mang song và huyet báu cũa Con Búc 
^;húa Trò'i, Búc Chua Jésus phàn ; « Con 
ngirõ-i da dcn khòng phăi dê ngU'ò-i la 
bàu viêc minh song dê mình bău viêc 
nguó'i la, và pliò mang sóng mình làm 
gia chuôc nliieu ngirò'i. » Thánh Phi-e-ro' 
uiinh-chúng : *t Cliang phăi boi vât bay 
iiu-uát, nbir l)ac hoac vàng, m à anh e m 
đã dircrc cliuòc khôi su an ò không ra 
clii cùa l()-lièn truyen lai cho minh, bèn 
là bòi huyét báu cùa Bang Christ, 
tluòng nliu huyét cua Cbiên Con không 
lũĩ khóng vit, dà dinh săn triró'c buoi 
sáng-thê. và hiên ra lrong cuò'i các thòí-
kv vi cò- anh e m . » Thánh Phao lò cùng 
ngo lòi tàm-liuyêt vói các TrirÒJig-lào 
iloi-lbánh E-phè-só ; « Anh e m bay gifl' 
lay mình và luôn că bay mà Búc Tbánh-
linh dà lap anh e m làm kê co isoc , đê 
chàn Hôi-thánh cùa Birc Chúa Trói , mà 
Ngài da mua bang chính huyel mình, » 
Xcin đò thi l)iéL lliàn-thê cùa tin-đò là 

qui lam ! Hoi anb em yêu-dSu ! « V í 
chirng anh em đa duoc chuôc bang giá 
rat cao ròi, Vay, hay lay thàn-the minb 
mà làm sang danh Đúc Chúa Tròi , » 
The thì : 

T h â n - t h e cúo t m - đ o là 

thuQc vè C h ú a 

Ngài đa mua chuôc cbúng ta, cho-
nên thân-thê cua chúng ta biên có, 
kbòng ihuòc vè chúng ta nija, nhirng. 
thuôc vè Ngàh Vày, chúng ta khòng có 
quyên su'-dung thàn-thê minh theo y 
mình muòn, nhung pbăi đê Birc Chúa 
Tròi sir-dung nó tbco y Ngài muòn. Cho 
nên bat-cu- làm viêc gì chúng ta phàí 
suy-xêt và cău-nguyen. xem viêc đó có 
ícli-loi và đcp long Cbúa khòng ; néu 
ich-Ioí và đc|i long Chúa thì làm, bang, 
cbăng lhi lhòi. Hay nghe lò'i làm cbú'ng 
cua PhaO'lô : « Moi su lôi có phép iàm, 
nbirng cháng phăi moi sir đèu có ich, 
moi sir tòi có phèp làm, nhung chàng đê 
sir gì bál-phuc điro-c tôi, » Nlur vây 
chùng la phâi biêl qui-trong than-tlie 
minh và kbòng nèn đira nó đén noi tôi-
lôi, bòi cbùng la hoàn-toàn thuôc v è 
Chúa. Nào nhúng Ihé lhòi : 

T h â n - t h è c ũ a t ĩ n - đ o la i là 

ch i - the cua C h ú a 

Bay Ià mòt lê that qui-báu mà môi 
con-cái Chúa can pbăi biét, vì sir tirong-
quan giúa Chúa và chùng ta vò-cùng 
sàu-nhiêm. Bô'i cá đó nèn Phao lô dung 
lò'i răn-day rat nghièm-ngbí : « Anh cm 
bá chàng biél thàn-lbê mình là chi-the 
cùa Bang Christ sao ? Vày lhi mình có 
nèn lay chi-lbê cua Bang Chrisl mà làm 

thành chi-lhê cua điém-đĩ chàng ? Búc 
Chúa Trò'i nào lur vây t Anh em hà 
cháng tiiét nguó'i [làokêl-bíêp vó'i đìêm-
dĩ till trò' ncji mòt xác vó'i nó sao ? Vì 
có cliêp rang : Hai ngirò-i se dòng nên 
mot thit. C a n ai kêt-híêp vòi Chùa lhi 
tró' nèn môt lành tbièng-lièng cùng Ngài. 



Yãy nên chung ta « là than cua Đang 
Chrisl và lã chí-lhê cùa than » . nêu đê 
chi-th? vãp-pham chac cái than phâi 
đau'đcrn, mà cái than đau-đãn thi thiêl-
hai cho chúng ta hiet duò-ng nào ! 
Nguyen Chúa giúp chúng ta biêt giu-
Ihãn-lhè mình đe làm vinh-hiên đanh 
Chúa, Qui hon níra : 

Thân^thè cùa t i n - d o là đèn- thcr 

cúa C h ú a 

Cam O'n ChÚEi, Ngài đa cúu-chuòc 
'̂húng ta, tái-tao chúng la trô' nen ngirò'i 

niòi, biên thàn-thê hcn-niat cùa chúng 
iy ra đcn-thò' cùa Ngài, và Ngài muon 
iuíui luòn ngir tai đò. Phuòx-hanli thay I 
Mà đã là đen-thó cùa fiúc Chúa Trò i lhi 
can phăi thánh-sach. Chúng ta nèn nhò' 
lòi khuycn cùa Thánh Phí-c-ro'i Nhirng 
nhu Bíĩng goi anh cm là thánh, thì anh 
íni cíing phâi thánh Irong moi cách an-o" 
mình, bo'i có ehèp rang : « Hày nên 
lliãnh. vì ta lã thánh » . Hò'i anh em yen-
dilu I Vây mòi ngu'ò'i Irong chúng ta hay 
j;eni-\ct long mình đa thánh-sach chu'a ? 
Kêu da, Ihì tot lam, còn nhtr chu'a. hay 
niau-mau cat ra đêu chi khòng đep ỳ 
Chúa, đê Ngài ngu vào cai-tri đòi ta, 
bSng chfing, thi nguy-hiêm cho ta lăni 1 

Hãy nghe lòi cânh-cáo cùa Thánh Phao-
lò ; Anh em há chang biêt mình lã đèn-
thó- cùa Búc Chúa Trò i , và Thánh-Linh 
cùa Birc Chúa Tròi Ò' trong anh eni sao? 
Ví có ai phá-hùy đen-lhò' cùa Búe Chúa 
Trói Ehi Búc Chúa Tròi se phá-hùy hn, 
vì đèn-lhò cùa Búc Chúa Tròí là ihánh, 
nià chính anh em là đèn-thò. » Nguyen 
(Miúa giúp chúng ta biêt ; « Gifr than 
minh cho thánh-sach và tòn-trong, chang 
han giò' sa vào tinh-duc luòng-1 uong 
nlur ngirò'i ngoaí đao, là kc khòng nhìn 
hìêt Bò'c Chúa. Trò i . » Ròi day Búc Chúa 
Jêsus sê tái-làm tìêp-riróc chúng ta và 
hiên-hòa Ibàn-thê cùa chúng ta giong 
nhir thàn-thê vinh-hien eùa Ngài, lot-
đej) hiêt bao I 

The thi thàn-lhê cùa tín-dò là qui-
trong, là Ihuóc ve Chúa, là chî t̂he cùa 
Chúa, là dèn-thò cùa Chúa và Ià thánh. 
« Vày, anh em hnííc an hoac uong, bay 
là làni su' chi khác, hay vi sir vinh-hièn 
Búc Chúa Trò'i uià làm. Nguyen xin Búc 
Chúa Trò^i bình-an khiên auh em nên 
thánh tron-ven, và nguyèn-xin tàm-thăn, 
linh-hòn và thàn-the cùa anh em, dèu 
duoc gíiĩ ven, không cho trách điroe, 
khí Búc Chúa Jêsus-Christ chúng ta dên-» 

— Muc-sir Liru-van-Muo. 

H A Y Đ O X G T Â M - CHÍ CVA B A N G CHRIST 

(Tiêp theo trang 5 ) 

Jigàni-ngùi birò'c vào thàm mô ; day là 
mò Cdáo-sT FREB JACKSON, cV My, òng 
mòi eu'òí vo" Ihì đuo-c Hòi Truyèn-giáo 
đira đên đày đê hau viec Chúa. Òng 
rang bang long đi mòl niinh đê gia-
í[uyên sè đên sau. Nhúng nam đó quàn 
Nhirt xàni-<*hiêni lăn xuong phia nam. 
fiiáo-sT Jackson cõn đù lhi giò' dê rút vè 
My. Nhung òng nhút-đinh o lai vòi tin-
đÒ hân-xú Quàn Nlurt đà hat òng và 
trói nng qui xuòng nhu mot ngiròi cãu-
nguyên ròi chéni đău, O' inòt hèn là hai 
mo cùa Òng bà ANBREW SANBE và mò 
eni David, nhirng ngirò'i năy cíing cò đù 
ro'-hôi tro' vè Mv đê khÒí bi Nhirt bat, 
nhung ho cung quyet o lai vói còng-vièc 
Chúa, và phăi hi giêl each thé-thâm. 
Còn day là mò cùa JOHN WICLFINGER 

ban Ihân-thiêt cùa tôi, đíĩng hoc niôt 
trirò'ng, ir găn phòng nhau òng răt 
thòng-minh Ba hău viêc Chúa nhièu và 
đU'O'C kêt-quâ lòn. Ông răt điroc tin-đíì 
vêu-mên. Khi Nhu't đên bo muon giău 
Ông mòt no'í đê khni hi Nhirt hat. 
Nhung òng hôi ho rang ; Nêu Nhirt hòi 
thì ho Irâ lò'i the nào ? Tín-đõ nòi ; 
khòng biêt. Òng cho nlur vây là nòi dni 
và ông khóng bang long đê nguò'i tín-đíì 
phâi nói doi hău òng đuoc snng, Vì vay, 
sau ông cúng hi Nhirt bat và ehiu chêt 
cáeh anh-dũng vi danh Chúa- Và đây 
nù'a Ià mò cũa nguòi thiV nam ông 
ERNEST PRESSWOOB. Tòi cfing quen-
thuõc ông hà này lam. Òng khòng pliăi 
chêt vì Nhu't giêt, chĩ bi bat giam-giír 



^ CHIJNG THirC QUYÊN CHUA ^ 

C H Ú A Đ Ã C Ú U M A N G l Ô I V À Đ Ô l Ĩ . Ò N G T Ô I . 

« Tôi het h'ĩĩig càni-ta Đirc Ciè-hò-va 
to ra các công-viec la lung cùa Ngài. » 
Thì 9 : 1 . 

Đã trai qua thòi-gĩan hien-co vĩ 
nan chiên-tranh mà tòi là môt quân-
nhàn, đã hao phen vào sinh ra tir và 
(ùng tùng-trai ];1m canh gian-nguy the 
mà hòm nav lôi van đuo-c hinh-vên 
nguyèn-ven, ííy cùng nhò' hòi Hang đã 
ciru tôí là « Hue Gjè • h ô - va van 
quàn vây. » 

Tôi thành-thât viêl lên đày it dòng 
íí chũng-thuc quyèu (̂ húa » de loàn-thê 
con-cái Cliúa gan xa duoc đòng cúng tòi 
ngo'i-khcn quyèn-nàng Ngài, 

Nam 1954 tôi lòng-sir a môt đcn-vi 
Khinhquàn đuo'C du cuôc hành-quân 
Atlanle ò- Irung phă iK Khai-hành ngày 
14-19r)4 đên dóng quàn lai Cúng-So-n 
thuoc phía tày-hac, each tĩnh - thành 
Han-mè-lhuôl 180 km. Sau m ò t tràn 
giao-cóng áC ' l iè t vào ngày 2-6-54, vi sue 
it the có, lói đành phâi tut xuòng mót 
mc suòi đe ĩĩn minh, Giùa lúc tuyêt-vong 
Ihì Chúa to ra quyèn -phép Ngài, mac 
*hlu đieh đa hao-vày tir phia, đên đòi 
idmng lung kiêm tùng hui ràm, và d à m 
trén ngU'ó'i tói mà ehúng cfing không hay 
hiêt. riĩàt ta on C-húa « Ngài giau lói 
kín-dào qua, » Tòi van nam yen ò- do, 
ehò-đyi đên ĩ f i giú múi nglie liêng phi-
ccr san giĩíc dên tiêp-eùu, dòi honi noi 
mat Iran lhi tói càng lo-so' cho sò'-phân 
néu chàng may... Song ta o'n Cluìa môt 
Ian nùa, Chùa đà che-cliò" lòi đuoc 
bình-yèn. HaJè-lu-gia I 

Alàì đên mat IrcVi lan mói ngirng 

liêng no. lhi co'n nura đên, . Tói cúng 
nhò' corn nura này mà Ihoàt điroe vòrg 
vây, tôí còn dan theo tôi sáu nguòi ban 
dòng cânh nùa, the là chúng tôí sĩ lp hát-
đàu vào mót enôc nuio-liiem..-

L e n - l ò i rung dèm mà đi, su đi that 
Ià hoang-mang, vi khóng mòt ai hiêt 
đu'ómg-lò'i nào d e di câ, hon nùa Iròi 
dèm ngua hàn tíiy không thãy. Rôi đén 
ngày cùng nlur dèm, ngày nay sang ngày 
no, lôi suoi trèo non. vãt-vã suot bay 
ngày đu'òng không an không ngu. đi đén 
ngày thù bay thì mòi nguòi ehùng tói 
dèu kièt sue, không tài nào đi them 
điro'C môt khoang đuòng nùa. Trong 
lúe đô - cùng l i J c - kiet thì truc>c mat 
chùng tòi hiên ra niót loan quàn vò-
trang do Phãp chĩ-huy kèo đên hao-vày 
ehúng tôi, cò l e chúng lôi bi linh nghi 
là V.C... Sau khi viên ehĩdniy đutrc nghe 
tôi kê-chuyên thì ông ăy tiep - nhan 
chúng tôi vè dôn k e hôn goi là « Posle 
Col - Pananier » . Chúng tôi nhò' đòn 
này làm tram liên-lac đua chúng tôi vè 
ngay Ban-mè-lhuôl. The Jà chúng tôí 
dugc thoát nan tù chõ su;̂ 'l chêt bao lan 
đen su hinh-an. Bên ngày lI-fi-54, chúng 
lôi đugc lènh vè Nam và tù đó ăy dên 
nay gia-dinh chúng tòi van dugx binh-
yên luôn. 

Kinh thua qui òng bà anh chi con-
c á í Chúa. Ba nam vè truó-c tõi là kc 
yêu-duoí nhút Irong Hói-Thánh bôi 
nhùng làn-lieh tôi lói còn hàm ô- long. 
Tù ngày đugc on Chúa đén nay tòi 
mói biét àn-nàn, bòi nhó- àn-điên c ù a 
Hang Christ mà chinh minh tòi và gia-
đinh đèu du'ue Chùa đÒi lòiĩg. 

Chúng lòi đông « nggi-khen Chna là 
H u e Chúa Trói eũa Y-so-raên vì Ngài 
đa doài thàm và thi-hành sir eùu-chuóc 
cho dàn Ngài đe chiêu sang cho k ê ngôi 
trong tói-lãnu và úìiíri hóng str chét, 
cũng dua chon chúng tòi vào đuõng 
lìinh an. u ( L u 1 : 6H, 79) A - n i e n t 

— Tha-kij Tntn-uan-Meo. 



CHÃU-&ÓC 
Bièiì-han s o 2 cùa Han Tri-su- flòi-

thánli Châu-đóc nlióui lai lai tir that 
dnng ly Hin- tru-a ngày 25 tháng 12 nam 
íííárt, (iu'ói ( |uycTi chù - loa cù:i òng 
Truyen-dao Phim-yan-Mien. Hièn-di (MI 
ró rác òng thu'-ky Trăn-ni inb-To\ tn-hòa 
Huyníi - Luán, Nghi - vièn Nguyen <dii-
Tãm. Nguvèn-thánh • Kĩnh, Ngò -hù 'u-Duy, 
\k iìĩnlj-van-Rò. 

Ò n g ehù-toa mòi òng tu-hòa eiìu-
nguyèn xong, líc do han Tri-sir lán-lir<rl 
íhuycl-li ' inli eòng-tr'ang cùa ting bà Chù-
i o M , tir Idii Chúa sai òng ])à dên Hòi-
thánh Cl>áu-dò'e tó-i n a y . cliúng tòi nhán 
Ihíy òng l)à cò on Cliúa riìt n l i i c L i , vì 
do inà Chna d a d o iJÍiiró'c xuong Irèn 
moi g i a - d i n h cùa anh em l i n - d ò và Ilôi-
thánh ca hai p h i r o ^ n g - d i c n vê hinh-lhirc 

lan tinh-thăn. Cãni-ta c n Chúa. 

TtV ehò khòng 
Cluìa cho eò inòt 

nhà Ihò- dáng g i á 
láOŨUOíOO, Mua 
s:un ílò can dung 
Irong nhá Chúa 
dĩing 2[),í)()fls00 và 
Ihi-ilò chánh-thirc 
diroc 77 ngU'ò'i, 
songirò'i mó'i eau-
íiguyèn trong ríàm 
ici\ ngirò-j (V trong 
khám đu'ò'ng) luvn 

400 nguo'i. so tiên 
hán sách diro-c 
:i84ã.̂ )IO. Sòngir'ò-i 
nghe dao ('íiúa 
trong tính điro'C 
18,447* ngiròi. So 
lien lìòi - thánh " 
<ĩàng bat-thirò'ng 
đirgc 20,n45c?'UU, 
so dàng váo n g à n -

quĩ cung lu'0"ng 
là 48. 981 $ UO. 

<'ò nbà thó^ nav 

Tong-còng so thu trong nam vira qua 
duo'C fìíìX*̂ 0,=íOO. xual cung lu'omg, dàng 
Hìa-hat, chi-phi vice Hòi-lhánh tãt ea là 
í)4.911-1-̂ 00, so' tiên cón dir h.ii euô"i nam líì5fí 
là 4,722p00. Ila-lè-lu-gia ICáni o-n Chúa. 

Ban Tri-sir chúng tòi lay làm ta o'li 
Chúa vò cúng. ncn nay ehúng tòi dung v 
và bieu - quyêt hiĩt dãu Ináng gièng 
du'O'ng-Iieh nam lílò? sc cung lu'trng cho 
òng bà chù-toa cùa chúng tòi và các con 
eíia òng bà mòi Iháng là 4,íll)OS00. hău 
eho Ur nay òng bà chù-toa cùa chúng tòi 
khói phai ban long lo vè mat vãl-chat 
nú'a, de òng hà đirgc chút yèn-ùi và eir 
manh tiên Irèn I'on dirò'ng chirc-vu. 

Moi viêc xong hòi 12 giò- rirò-i trua 

ngày 25-12-50, Hòi-thánh tliòng-quá và 

trình lé[i Ĩ5an Tri-Sir Nam-hat thuôc 
Hòi^lhánh Tin- lành'Vĩê l -Nanu 

jVay hìèii'bâ/f 

— Hart Trĩ-Str iitutg kij lèn. 

Hòi-thánh Chán-dnv Nò-ên 1956 
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TIM St»]ỳM© 
B I E N - H Ò A . -

Ông bà Trăn-văn-Kiéu, Nghi-viên FI-
T. Biên-hòa, đa làm h' lliành-hôn clio 
đich-tôn là Thay Nguycn-văn-Ty Tho'-kỳ 

T, lìiênliòa cimg cò Lê-thj-Mỳ, thir-
ni> cua ông bà Lê vàn-Tàn. Ihuòc-vién 
II. T, Bìên-hòa. 

Tòi xin thành-lhàl chia vui cùng 
Thăy cò Ngnycn-vàn-Ty. duoc on gày-
dung gia-đinh lòl-đcp, vinh-hien danh 
Chúa. 

— Mnc-su- Thùí-uun-Nghĩa 

Thai} Co Nijuijcn^vnn-Tij Tìnr-kij Hói^ 
Bicn-lìòu, IÃ thành-hòn mjàij 

H T. S Ó C - S Ă I 

Òng hà Nguyên-vàn-Khiêrn tr Sóc-sai 
(Kién-Hòa) dà lain le tlumli-hòn cho 
tnròngnam là càu Ngiiycn-vàn-Khuong 
cung cô VÒ-thí-Bây, thú-nú cùa òng hà 
Vò-vàn-Tăn vào ngày 18-1 2-l95fi l^i Ur-
gìa do õng Muc-su Chi-hôi hành-lê. 

Lê thành-hôn cùa câu Flu^nh-van-
Hân, tru ò'ng - nam óng bà Iluỳnh-vàn-
llành đep duyên cùng cô Huỳnh-thi-
Tién, llu'r-nu eũa óng bà Hu<nh-vân-

Le thành-hôn cũa câu Huỳnh-vĩnh-
Sanh, con mòt eũa ông bà Ghãp-sir 
Huỳnh-van - Giào, dep duyên eùng cô 
Nguyên-lhi-Thành, thú--nu" cũa ông bà 
Nguyên-văn-Thicn. 

Lè thành-hôn cùa càu Ngnyen-văn-
Nhi, truòng-nam cũa óng hà Nguycn-
vàn-Thinh, sánh duyên cùng có Vô-thí-
Phuó'c, thú"-nú cùa òng bà Võ-vàn-Nhi. 

Câ ba đòi lúa đeu là thuòc-viên Hôi-
Thành Sóc-sai. Flôn lc cú-hànli cùng 

môt buòi sang Chúa-
nhut 13-1- U)r>7 lai 
Giâng - duó'ng Ti;i-
lành Sôc-sài (Kiên-
Hóa) do óng Muc-su 
Nguyen - hú"u - Khanh 
chu-toa và hành-ló 

, cách long-trong, 

Thay mat Hói-
Thành chúng tòi chia 

vui cùng cac qui hai 
ho, cău Chùa ban 
om du-dàt Irèn các 
đôi Vff-chòng mó'i. 

— Ban Tri-sir, 

H.T, Õ - M Õ N -

Câu Nguyen -
van - No, thú - nam 
cũa óng bà Nguyên-
vàn-Cho, Chi»|i - sir 
I L T . , đep duyên vói 
Cò Bùi - thi - Nam, 

Ihnnh Tin-lành 
TA-1-56 

Ihir-nu'cna òng hà lUii-vàn-Thoai, thuôc-
viên H. T, Hôn-lè eÙ-hành tai nhà-th(V H, 
T. Ò-mòn vào íì gió sang ngày 9-l2-r)(rdc> 
ông Muc-su Nguycn-thãi-Diro'ng hànhlè. 

Càu Phan-vàn-íUiinh, thanh-niên fí. 

T. Ò-niôn, Ihiì-nam cúa óng hà Phan-

vàn-Giòi, sánh duyên cúng cò Cao-lhi-

Mãn, trirò-ng-nù cũa óng bà Cao-vàn-Bai, 

Nghi-vièn H T. Nho-n-ái. Hôn-le cũ--

hành tai nhà thò' ò-món vào H giò- sang 

ngày 31-12-5fì do óng Muc-su Nguyen-

thái-Duong liànhlu. 
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T H U - B O N . -

Can ÍMiMn-nunh-Àn, li'tríVng-NĨIUÍ i-ùa 

hit fjuíì phu I'lian-Hiin, llinòí'-viòn H. T 
Thanhípiií, fli;p iluyín rung rò Vò-lJir-
Nàrg, llnVriT òng Vò Qiiy<-n. Ilinòr 
vièn T. Thii H Ò I K 

Hon le tlíí rn-li;inli Ini (iiinig-diròrig 

Thu-híin vào sang ngày 20-1 ^-òíi. 

'i\n xin tràiĩ'lrnng nuVng hai h o và 
rl iũr dòi ban rung lur'Vng Iràrti nam 

Uro'i-ílr]) lrong o'n Chúa Jòsus-CiirisI, 

— Tnujvn-dtio Tii-Kè' 

năn hào xin vó hVí t l iànli- lhnr (hue 
nurntí rnng VÌÌV CJUÍ hni Iio, và càu ÍJia 
'I'írÀi han <rn dir-dàt Iron (*àc qui ifòì-
lian dc Ihành Ià]) nliu-ĩig gia-dình mói 
íh;p tòng (^luìa và vhili-hicn <larih Ngãi. 

- T, K. B. 

T, B. C 9 -

Xin tràn-trong nhac (jui Tru'òng-hari 
clnrn^-diio rác Ilòi - Ihánh nJiò thi hà nh 
theo 111o-so 2 c j a TM.K.Đ. là cuoi tliáng 
lĩA năy g'ri Ur khai BK N H Ú T i AM CÂ-
N(;UYÌ>TI!):i7 cho tòh Iiat cam o-n. 

— M.S, Plianvìin-lliún, fín-uang. 

Gì&i'l hièu Sàch M&i 
Man I>áo mòi nhàn dirn-c nifU <(uyrn 

>àrh CdAl N íd l ÌA TllCr T Í N L A - M A do 
tihà hi Tin-lành ó- so \(\\) dirò'ng <̂ ò Bac 
Sai gòn xn fit-hán. Siich day 'M\) tr;ing, 
Idiíi l)áng fjuyèn Kinh-Thiinh 'i'àn-irò'<\ 
ílìííy lot và in dep Sách năy dí» Cu 
rí̂ iiycn Bòc-hnc và là cò I lòi -Tru'òn*f 
írião-sT ! ) . Olsen soan rãt còng - pliu 
i|FÍ nhicu kiníi - nghicni lrong khi Cii 
il;iy Irong rrnòng Kinh - Ihíinh nhicu 
N:NII ; giài-nghìn rat rí)ng-I'ài và sàu 
ahinn, Ciá mni crnvcn I'l 2íìsn0. TIKV 

lnru-p!iicu î iVi mua ^àch xin gt'Vì 

den òng Quan-iy líT Ciáo-sĩ B.M. M O r C K 
Nhà In Tin-lành sn HĩO. dtròrig Cò lìác 

iV Sài gòn. Ban IKIO xin thàníi-íhàt cam-

la, và gitVi-lhicu cùng lat că con-cái 
rùa Chúa, 

~ T, K. n. 

Môt KÚ^ Nguyen M&i 
|->U'0'r tin hai òng Muc-sir rung d:jp 

mòl chuyen máy-l)ay ngày '2\)/\ M virívt 
VA hièn ngfiài dc <)u hor : Oiĩg Muc-su-
IMiam-xuàn-T in Mii tj ua Phi - luàt - tân dê 
hoc vê khoa N(iÒN-N(ĨL"-HOC lai nhà 
Triròng ò dao Mindanao cách ManiHc *i 
lieng ru'òi dòn;í-hò dì njáv l):iy, íSaig<IN-

Mĩínillc mài í ticng dòrig-lu> dĩ máy-l»;i> L 
Man-kv hoc năv kê că dì thàm mav Hòi-
thánh gòm ÍÌÒ vài ha lliiing thòi, OngM-u--
sir 1-êdioàng-Phii líu qna My, then Ìn>r 
khoa Thá n-Iioc lai Hoc-dir òng Nyack Maíi-
kvkliòa hoc náv do nam hav hori Dooíi 
Cliúa. hai òííg dà mò- rní)l ky-rĩguyèn mò'i 
lrong jihuc-vi^i nhà (-húa. Hăn háo xin 
thành-lhàl (duic-mùng h;ii Ong. và hang 
càu-nguyên xi JI Cln'ja han o'li clu* hai 
òng chòng Ihành tài dê khi ìvó- ve gnp 
phăn xày - dirng Í M U I G - v i ê c (^hùa gru'a 
nuò-c nlià mòl cách nuVi, — T. K, J Ì , 

T l x J ìUÒX 

Anh Nguyen-Bieu. .17 tuòj, I rn-rh'ĩ 
('hi hòi Bai-aiĩ dà ngu yen trong Cluia 
dêm 21)-1 -líJ')? tap Il()i - an íQua [ig - JKMU | 

lrong luc anh di cliòa hênlu Nhò- Chùa 
I hi - hài anli du oc chò" vê í^hãn-so'n Ià' 
í|ijê-lnrívng cua anh, 

Cc án-táng da <'n-hành ngày 22-ĩ-'>7, 
Anh (|ua dòi dê lai mòl vo- và hai con 
tho' ! 'I'êìi xĩn thav mat rho tnàn-111c 

^ 

IIòi-Thánh Bai-an rò may hVi phàn-uu 
rung lang-qu\ én, cău xin chinh í^hùa 
dcn nil in chi ( ÙJiií hai cliáu Irong !úc 
dau-thirírng. — .l/fír-x/r ì.c-ianDnrnj 

Ong l Iò - l ĩ(YÌ, nguòi lin-th) mù 
lĩang. dà vc vò-i Chiia ngày ir>l-pjr>(;, 
Tan^dr dà civ - liãnh tai rdià riêi.g n- línng, 
hall lict í'àc <'íui-<';n (^húa ò Mùi-íjé drí 

lèn D;r ĩr và ui D N I L rácĩi Inug-h-nng. 

— Tniiì'i-iìilqo S(jiìijt íì-liviìì-An 

Ban líàn xin rò In [ tlrành-lliuc phàn-
uu cnng các tan^-íjii\ rn , ran \ìn C,ha 
Tú-Ai han on an-in trong lũr rat dnii-
dóii năv. — T. K. lì. 
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N G U Y E N - T R I - P H U - O N G 

BAX T H A X H - X I L N 

Kinli Ihuíí qui ru qui nng l)à anh chi 
cm trong Danh (Lúu-Clnia Jèsus-Christ. 
Mot nam tpia Cliúa đa linn phirnx Irèn 
cJiúng tni each dòi-đào nliĩít là víĩ mùa 
giáng-sanh lOfjíi. Be cInVng-tò mòt pliàn 
trong VÀV o'li ày chúng lòi tir gíò-i-thièu 
đày là nK>l han hât « bòn giorig » cúa 
H.T .N. Nguyen - tri Phun^ng đa Ihãnh-

lap vòi nhieu cò-gang cua càc ban-vién, 
Sií ung-hi) cùa càc vj àn-nhàn, sir tiêp. 
irfr cùa Hòi-thành và nhăl là sir huò'ug-
dàncùa òng Truyèn-đao Nguycn-son-Hà. 

Chúng tòi nèu lên day vài hang 
dàng lòi ngoi-khen Cliúa và kinh chúc 
qui f̂ u òng hà anh chi em làn liiríVng 
mòt n:ìm mòi day phiròc-hfmh, A-men I 

Thay niiif cho loan Ban, Trirany-ban 
Thnnh niên : Ngnyên-hrrn-Bàn 

Ban hát nlmn yiony f> cua Ban Thanh~NÌrn Nyuyên-tri-Phirorny 

BÒI M ă í CAXG IIO'X 

íTicp iheo tiany 7J 

bon làn hn'n ehn nhung ngU'òi mà ngirò'i 
cu cùa òng đã hini thièl-liai- To day 
trô" di< Xa-ehè In -bày long kinh CJuia 
yêu ngu'ò'i chàng jdiai lò-i nòi snòng 
bèn là hĩing vice d n n g tièn-hac ròng-
ràí trnng cnng vice nur-mang đao Chúa. 
Chúa không bai-buòc nhirng su- song 
móì bai - l>uní' Xa-ehè biêl lir lo làm 
bon-phan minh nhir mnl tn- ngay cnn 
Ihào trong nhà Chúa, 

Chũa dà phò niang snng Ngàì dè 
nru chúng la thi Ngài cùng cò quyèn 

đòi-hòi sir en'-gíĩng cùa cliũng ta dò'i 
vói còng-vièc c ú U ' g i ú p đõng-loyi dòng 
hào. Ih)i-tliành da lo phan hrírng-tluic 
Ihuòc-i inh cho c h ú n g ta cát̂ li chu-toàn 

thi Cling en quyèn d ò i - iiôì cluing la 

làni mòt chiêri-sĩ Irung-kiên nhir mnt 
chi-lliè l iènhic vói than, chàng he cò 
chi-Ihè nào lia ra than-lliè mà song 
niòl niình diroc. Neu cliúng ta muon 
Chúa ^íiúj) cho đăy-dù đò'i snng tir -
ky ena m i n h mà chang hièl lo giú|> 
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MAY V A N THO* 

Lên Buàng 

Tran-tliK phen mìij nin van-virrrnt), 
Chen vai ta qiujèl lien lén tìinrncj. 
lìao dttnh Cù-U'Cháa cunt/ nhân- loai, 
Gieo giong Tin-lánh khap bÕn phiriyntj. 

Dqm trirìrmj dan btrùc mac phong-ha, 
hài Chùa (á gircrm thang ác-tà. 
Bia da muón niiàn « ten » guì dn-, 
Thành ngãn tram van lu quán ma. 

Bèn long trung tin chi hicn-ngang, 
Ngugen Chna giúp ta tien vTrng-vang, 
Guf/nì thánh cam tag luón qngcl chiên. 
•Don thiêng vũng dg mãi binh an. 

Trông cò- Chùa phat tiên song song, 
Cá-U'VÓt hon ai dam <íiíra dòng. 
Qnét sach cÕi-tHf loài gut dfr. 
Khai-hoán ta hát khác lÀnh-còng. 

B T. 

— r . K. r , Đà^nang 

Tìm Chiên Lac 

Clio bac vr dâg bao rèt-nnròl, 
Xiĩinì thiêng mira gió phãphàng thòi, 
Bao chiên liru-lac trong dong viuig, 
Tinjêt dai sirang chan ngCjp bni d&i ! 

Lac loi dircrng me dang troí btr&c, 
Lăm moi muông sói dáng thirang òi 1 
Goi đán tiêng hát trong suang lanh. 
Ran cã mir tròng bong tuyêt-ntri.,. 

Chang mái rem thira che gió bíic, 
Không norj sirai am liet trài dóng. 
Btr&c diràng liru-lgc than cò-guanh, 
Mà bong hoáng-hòn xunng lanh-lùng ! 

Lá ke-chan bag dau xót da, 
Là dán chiên Chna phài Ibirtyng-tám 
Ngugen cùug Cha Thánh ban them si'rc, 

Gáy, trmmg cam tag chòi biràc tâm^ 

Chôi hnàc lam bao chiên lac nuít, 
tìem ur ran ÍU Cháa chàinong, 
\'êt thirang daa-kho Cha rán-rit, 
Chièn lar Ur day dn-n-c bê^bong^ 

Gió l)ac in dàg bao rctmnàL 
Viràn fh/'cntf mira gió plm-pháng Ihòi. 
Lá mjirai chien-íã trong yan-gúr, 
Thãng bai dùc-tín Cháa thang roL 

Hãi ban dóng-lao mau chòi h/rár, 
Chãng du'àng thă-lhách qv.gel xãnff pha, 
Man hnng nhuôm tham trên dri So, 
Thirang-khó dành riíiig cl:ú! phàn ta ! 

— N g u y e n -
Long-Mỳ 

- T u à n 
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f ÍIo(*-sinli TnríVng Kinh-Thánh ! » 
Nam liêng ay là mòl ilanh-hìcni d(;p-fl? 
và eni-itin Jjiêl hao f Là mòt khúc 
nliac ngiín reo lên nĩòl àm-điêu vùa diu-
dàng vira oaí-húng, Ihòainan cho l inh-

hòn tòi hiêl ha<ì I Và cfing là mòt hòi 
cliuòng can i)liài diroe vangdòí khap 
bon plìirong tròi I 

Bay lòi xin |>liép đè-eàp dên hai vĩín-
dìĩ quan-tiè thuòc vào hai giai-doan cùa 
nam tiêng ãy : 

L — Lãm the nào đe đntrc mang-
danh là mot h<>c-Hanh Truóng Kinh-
Thánh ? 

- Du-gc mang cáĩ danh-hiêu ăy 
VíVi de nià làm gì ? 

Cò ban thanh-niên quan-niêm rat 
làni-Uiuòng vc nam tiêng ay- Hg cho 
rang mnò[i trò- nên mói iigc-sanh Truóng 
Kinh-'J'hành thi rãl de : mien lo sao^cho 
có dú diêu-kiên vê hinh-Un'rc Iheo sir to-
chúc và lo tiên - hae lhi eò the đcn 
Truóng Kinh-Thánh trong niól khóa hgc, 
ròi kh i trò' vè se đug-c ai năy đeu tang 
flio minh cài danli-hitMi ãy. Vàng, nêu có 
Jiyii iiào tuòng Ihê eiìng diroc vày. Vi 
nép hyn có dú điêu-kiêu de dí đúng su 
ttí-chúc tin chj có the thói, Nhung nêu 
han chin suy-nghĩ sàu hon chúl núa thì 

hyn sè Ihãy rÒ rang ; neu có nòi chùng 
do thói lliì clii dirírc có cài vÒ bên 
ngoài, eliiV ehira eó cái giá-tri t l iucsu 
va dày-dú cùa eái <lanh-xirng ãy. Sir 
that no khórĩg qua dê - dàng và tăm-
thiróng nhu- the đàu. Nêu muòn trò-
nên tugt hoe-sinh Truóng Kinh-Thánh 
ta c:ìn ]>liăi suy-nghĩ đên nhfrng dicu-

kìên can-tliiêt horn nfra, Chiíc ban se 
đàt dãu hòi : đièu-kiên gi căn-thíêl ho'n 
núa ? — Thì đày tói xin cày o'n Chúa 
nià đáp theo su túng-trăí cúa lói. 

1.— Piiâí lang fai nghe rÒ tiêng Chùa 
ggi. Phăi xin Chúa eho mình có laĩ 
Ihiêng-liêng đê phàn-hiêt đugc tiêng 
Chùkì và liêng cũa :các-thit. 

2 , — Phăi có long Ihèm-khàl lói Chúa 
« nhu con nai cái thém-khát khc nuó'c, » 

3,— Phăi có tàm-linh « Quyêt song 
cho Chúa » , dàng tăt-sanh eho Ngài de 
làm mòt tinh-binh, phăi tù-chòi minh 
vác Ihâp-tir-già minh mà theo Chna và 
cung phăí coi nhúng su-nghiêp danh-
vgng gi mình đà có nhu là su lò vày. 
Chĩ « lìhàn hiêl Chríst-Jé-sus, Chúa mjnh^ 
là í]Ui tót-hu'c, y> 

4 . — Còn khí la da lang tai nghe rr> 
tiêng (;húa goi ròi thì đũng cliòng-cu và 
đùng l)àn V(rí thiĩ và huyêt. Cúng phăi 
eó dúc-tin lùn và nhò- Chúa mà vug't 
qua nhùng inV-ngai eùa gia-dinh, cùa 
hnh'càm, dung dc viêe đói vãn-vuong. 
s<mg cù manh lien Irên con đutVng hep, 
— ì^ò là uliùng đieu-kiên can-lhjêl dê 
khiên ta trò" nen mòt hgc-sinh Truúng 
Kinh-Thánh. 

Và day, khi la dà trò- nèn mòt hgc-
sinh Tr[ró'[ig Kínli-Tliánii ròi, ta sè làm 
gj ? That là mòt càu hòi to ta l và vò-
eúng íiuan-liê. Khòng pliăi có đirgc cái 
danli-liièu ãy đe du'ox nguói ta goi mình 
nghe clio « kêu » \à eho oai, hoac dê 
cho nguóí ta tùn-trgng và kinh-nê, cúng 
khòng phăí dê mà khoe-khoang vò-i ai-
Sa-dĩ đug-c nguóí la tón-lrgng và men-
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riuióng nĩinli c l K i n g ph:ii Ixri su" rirò'ni-

r:i ciia h ì n h - l l u r c , cùng chfing ]>hâi boi 

mòi hict-danh d c j i - d e nàn, mà h e n ÌUYÌ 

n \ N H - f ) ( ) N ( ĩ x ú n g - d ã [ j g di dòi vó i cái 

(l;jrdi-liicu ciía mình, Cung líhòng phái dí-

íhro'c làm mòt « Truycn-Da(> » nói l ieng, 

và k e do sè lá juòt tí Muc-sir » trú'-danh. 

Song kin dà m a n g íianh ìì\ mòt hoc-sanh 

TrntVng Kinh-Thánh thi chinh no dòi-" 

hòi noù ta nhCing gi dc làm sáng-ló cái 

d a n h đep a y hău đem them vinh-hiên vê 
í'ho Chúa. Ta phái \an-<hing hêl ìdiá-

nàng Chúa cho la, đem câ sir h g c - h i ê t 

vè (Miúa no-i Tru'àng r a mà àp-dung vào 

hai viêc : a ) t ìm-kiêm nhu-ng linh-hòn 

hncdô'ì mà dãt vê nhà (^ .húa. Hang ngày 

nhíí'ng tiêng kèu đau-lhiro'ng vã tuyôt-

vong cùa hiet hao linh-hòn dau-khò 

q n a n - q u a i t r o n g tò i - lòi , t r o n g tay ma-

t|uĩ, dang chò'-dgi n h f r n g ai dà « H(>C 

BIKT VÌ-: T Ĩ N H YHU - THU^O'NÍ. CUA 

CHÚA » hay mau di í|uăng giáy ciru-
,s;inh cho ho. Ta khòng the thòa-màn 

\m eái danh-híêu dep-đc ay hang each 

chĩ ngòi t h a n - n h i è n và vò-tu đe mac 

cho I)ao nldèu n g i r ò ' i di vào còi chêt 
d ò á - d ò ' i . h) Cày-dung d ò i Ihugc-linli 
ciìa các ban Tlianli-nièn và eác Ihièu-
n h í . Ta dá h o c h ic l t h e n á o « c h ó ' d ê ai 
khình-dê luòi tre cùa mình, nhung hay 

b'íy l ò ' i nòi, n e t làm, s i r thu'O'ng-yêu, đú-e-

tin và s i r thanh-sach mà làm g i ro -ng-

máu (^ho nhù-ng kè tin » thì ta phái 
giúp-dò- nhau, g á y - d i r n g nhau de < - ù n g 

ItVn lèn trong Chúa. Ta hày to ra tir-
cách và h a n h - k i ê m the nào eho xirng-
dáng là mòt hoc-sinh Tr i ròng Kinh-
Thành dên dòi tì hoac an, hoàc uô'ng 
hoac lám s i r chi kluìe, hay vì vinh-
hien Đirc Chúa Trod mà làm ca. » Nói 
C h u n g mòt hVi là : « SONG CHO CHÚA » 
vò-luân lá hoàn-eanh nào và dia-vi nào, 

+ - # 

Cò quan - niêni vê mòt hoc - sinh 
Tru-ò'ng Kinh-Thánh nlur Irên, Iheo y t ò i 
t h ì mó'i xirng - dáng làm mòt hoc-sinh 
Truò'ng Kinh - 'i'hánh vá khòng uóng 
còng h o e - t à p cũa minh và còng day-dò 
cùa giáo-su' cíing nhir không phu s i r 
ùng-hò cũa các Hòi-thánh váy..-

— Thanh-Dièu 

T I N - T i r C T R i r a N G K I N H - T H Á N H 
(^ám o-n Hire Chúa T r ò i đa dòng-

càng cùng « Ban chuyên lo cău-nguyên 
cho viêc Truyen-g iáo » cùa clinng tòi tai 

Truòng Kinh-thánh trong bon tliáng vira 
í|ua. Chúng tòi xin tliànli-ltiát cam o'n 

c|ui tòi-tò' và toàn-the con-cái Cliúa xa 

^àn dà cău-nguyén nhieu 
cho « B X . L . C , N . C . V / r . ( ; . » 
Uú nhà tru-ò-ng trong niVa 
nièn-khóa i^òi nèn điro'C 
aJiièu kêt-í |uá vu i -vè , cùng 

flirne dn - pliăn náng-đò ' 
càc dăy-tò' Chúa dang hău 
^ièe Ngài trèn eác mien 
nì-ng-núi giù-a d ò n g - b à o 
thieu- so, Nhò^ eác buòi 
nhóni dàc-hiêl cfo ehúng 

lòi tô-cliirc, cúng so tiên 
(long hang tháng cùa anh 
ihj cm lioc - sinh, nên 
chúng tòi dá gò-i giúp cho 
cáng-víèc Truyên-gíáo lai 
!^:i-Ngòi d i rge 300*00, 
íiani O'n (^húa. 

thugng ban nièn-khóa Ĩ!15íì-lí)à7 da man 
nhièm.kv, và t iêp theo loàn-thê hoc-sanh 
chúng tòi đà háu-eiV mòt Ban Tri-su-
unVi đe lo liêp-tuc viêc cău-lhay eho 
v ice Truyen-giáo trong nira khóa-hoe 
cũa -niên-khóa 105fí-19ò7 năy. 

Hòm nay Han Tri-sir 
cÍK^ H, C. L. U N , C . V , T . G , 

Ban Tri- su- cùa Ban chuijèu to cau-ntjaijen vièc 
Trmjcn-giáo. T. K. T.' 

(CĐÌ iiêp trang 21) 
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T H a C O - L O S E 
(Tiêp iheo) 

Mijcsir QVOC-FOC-WO bicn-tn'r 

Chúng la khòng oò the dir-phăn vè 
sty đau khò eúa Oãng (Chrisl Irong str 
ehu^c lòi , nhirng eliung ta có tliè đir-
phSn vè sir kho - nan cna Ngíii, hang 
rhang vay thì ehúng ta làni sao nià 

flí đíing chiu kho vòi Ngài » điroc ? iRÔ 
S : 17) Su khti-nan uià tin đò phài chiu 
hày giò' là kliãc han vòi sir đ-iu-khn cua 

!>ang Christ đà chiu khi chuòe lòi. Cho 
nèn klii cliúng ta đòng chiu kho vòi 
Ngài chĩ Ià đóng chiu trong su kho-nan 
cùa Ngài nià thòi. Ngài vòi chúng la 
đòng trai í|iia su kluVnan, nhung cài 
tành-cách cùa sir kho-nan lhi <ò khác 
nhau ; eúng nliu sir đau cùa cái đãu vòí 
sir đau cùa chi-llie tuy có khàc nhau. 
nlurng đău vòi chi-lhE đèu đòng chiu 
đau vay. Song sir đau-kho cùa cài <lau no 
cò cho đyc-hiéc hoi vay sir chiu kho cũa 

rhì-lliè khòng nhirlđinh là giong nlur 
cũa cái đău Ve sir ch iu đĩiu-khò đè 
chuòe lòi cúa f)ãng ChrisC tin-đò 19 không 
có Ihè đir-phăn và hat-chuòc, và hòi đó 
mà đong chiu kho vòi Ngài và đòng 
công vói Ngài. Do đó, tín-đõ điroc hoc-
tap các hài hoc, và cò su cnng-hièn 
rãt lón chô ll()i-thánli cùa Ngài. 

The thì sir khS-nan mà Bang Christ 
đa tùng-tríìi, đ ó i vói tin-đo cò ich-loi gi 
và giáO'huan gi ? Có lain, vi 0ãng (Christ 
đã tírng chiu qua moi sir hoan-nan và 
đau-khô khi ó Ihê-gian cho nên Ngài có 
the câm-thirong day hăo và Ihèm sue 
cho nhung tín-đò o trong sir hoannan, 
hău cbo ho điro'c khuycn-kliícli và yên-
ùi. Khi Bang Christ cliiu khíínan Irong 
Ihê'gian Ihì da bày-tô năngluc và an-
đi?n cùa Thành-Linh, « đău Ngài là Con 
cííng đă lioc-làp vàng-phiic hói nliijng 
nôi khô mà Ngàí phăi chiu. Vi- cliinh 
mình Ngài đĩĩ chin kJin trnng khi hi 
íãm-dò, nên có lliè ciVu-gĩũp nhung kc 
bí láui-dó vày » ( l i e f) ; ; 2 : líSj. Ngài 

da tirng nêm múi k h ô cùa sir đóí-kliàt 
và cùa dòi ngirò'i cô-d<rn, Ngài cùng 
muon cò sir dong tình cùa nguói khác. 
(Ma 2i) : 3íi). Thàn-the cùa Ngài da long 
chiu mni su dau-kluĩ, long Ngài ila tùng 
bunn-rău đên cn-hô [jliai chèl, Ngài đà 
lung hi phò vào lay kc t h ù , và í|uyèn-
hinh cùa su tni-lam (Lu 22 : 5:1), Ngài đa 
lirng " hVn liêng klinc than luòn luv mà 
dàng hVi càu-nguyèn iiài-\ín cho Dãng 
cò the i-iru niình khôi chêt, và vi long 
kinl isg cùa Ngài nôn dune đù nghe J> 
(He Tl : 7 ) . Trnng khi chiu khô, Ngài d à 
In ra nhièu dirc-tành can-dep. nhir là 
nlian-nai. nhu-mì, hièn-lành van van,,-, 
de h.i gu'ong sang cho lín-đô, A Ngài có 
the Ihe-luong kè iiguniuòi và lăm-lac *> 
Ngài có tì cái hro'i cùa i^girò'i đay-dn.., 
biêl dung lot nói nàngđó kc mêUmôi » 
(He f) : 2 ; fìs. ÍÍO ; 2), Ay đó là nhfrng 
đièu ich trong str khô-n:in cùa Ngài đè 
lai cho tín-đô vày Dang Christ da tnV 
nèn Ihàn-thit đ ê đam-đirong sir hinh-
phat vè tòi cùa nhàn-loai, t h i Ngài da 
pliăi chin su doàn-phal <'òng-nghra cùa 
Due ('húa TrÓM, dnng thn-i, Ngài cung 
da tírng-trai nhièu sir huôn-rău. hoan-
n^n ô- Ihc-gian dè laí cho lin dn eãĩ 
giro-ng niãu và sir an ùi vò cùng lón-lao. 
Tinh - than chju khô cùa Dang (^Jirist 
chfíng nliúng d à cămđông càc t í n - d ô 

dimng Ihòi vó'i Ngài mà Ihôi, lai eón 
bô'i sir gh i chép cùa Kinh - thánli mà 
cam d ò í T g ca nhfrng lin - do Irong cãc 
đ ò i sau n u i i . (]ho nên sir klin-nan cùa 
Dãng (Jirisl da đè lai eài ií̂ h chn cluing 
ta, ãy là khien cho ehúng la k h i ir Irong 
con hoan-nan đ à có Ihè roi Iheo díĩu 
clurn cùa Ngàh laí có Ihe nhàn điro'C sir 
yèn-ùi và sir íh')ng-linti eùa Ngãi nii'a. 

í'hãi:g phai là n-tVì r.-ing sir khn-n^n 
cùa iíãng Christ có dièu khuyêl-liám g ì . 
C a n phái niuV cluing ia lui-iJap tíãu, và 



Njíài đã tírng chiu het moi sir khft-nan 
và đâc-tháng có thira. klióng cón có 
kliuyct-hám gi ca. nhu'ng vì sir cõng-
liien bĩíng cách chiu khô nhir the còn 
chira làni hêl, lrong khi cliua két-licii sir 
lUiô-nan tai thé-gian. Búc Chna Trói 
còn can f̂ hăi có si/ cong-bién bang cách 
chiu khô cua tín-đò đe bú-đitp phăn còn 
thiên trong sir phnc-sir năy mà lhòi, 
Còn nhu phan cliiu đau khô đê cliuòc-
tòi, thì Bang Chrisl đa tírng đàng chinh 
niinh <í chĩ mòl lăn y> thi đã làm xong su-
cúu-chuòc đó'ì-đò-i ròi, tuyêl-đòi khòng 
ciìn phăi có su lap lai hoac sir cò'ng-hién 

khác đê bù-đăp vào đó nfía. NInrng 
mà vc phăn i)hnc-sir (hău viêc) hiìng 
cách chiu khô o Ihê-gian thì mõi mot 
tín-đô đău phăi dir - phăn vói Bang 
Christ cho dén chirng nào là sir khô-nan 
siĩU cùng mà Búc Chíia Trò-i đà dir-đinh, 
Lhi Ngài can j)hăi nhò- sir chiu kho cũa 
các con-cái Ngài đê làm cho Iron moi 
sii c5ng;hiên. Cho nên sir chiu khô cua 
Pliao-lò day là dê biì đap vào su cõng-

hiên hí^ng cách phucsir còn chu-a bet. 
Sir chiu kiiÔ cíia moí mòt tin-đò đeu c ó 
cái tâc-dimg năy că. 

Boi vàv khi t i n đ ô chiu hoan-nan vì 
• u i f f 

đyo tliì kê là dojig còng vó'i Bang Christ. 
Chúng la mang ách cbung vó'i Ngài, ãy 
là công'tác vT-đai và vinhdiêu du^ô-ng 
nào I Sir khô-nan cua Ngài túng chiu 
khi cr thc-gií-n, nay cbúng ta cíing phăi 
chiu, thì chúng ta xúng-đáng làm đíèu 
mà Ngài dã làm, tuy chúng ta không 
điroc tr'on-vcn nbir Ngài, song thuc ra 
chúng (a hièp mòt vói Ngài, Chúngla 
nhò- huyel báu cũa Ngài mà đirtrc sir tha 
lôi, và (Y truóc mat Búc Chúa Tròi 
đu'O-r kê là cóng-nghTa và tbánb-kbiêt, 
thi cluing ta hoàn-toàn giòng nbu Bang 
Christ ; cho nèn trong viec ))hiing-sir. 
chúng ta cíing đircyc đep long Búc Chúa 
Trò'i nhu' viêc plujng-sir cũa Bang Christ 
vày (Êpb. 5 : 2 ; II CÔ 2 ; 15), 

{Còn liep) 

T I \ - T U C T R T O N G K I N I l - T I I A N n 

(Tiep iheo 

Duòi sir chũ-toa cũa òng Bòc-hoc 
Mycsu Òng-Văn-Huyên, và có Gíáosir 
Myc-su" Vfi-văn-Cu" dir, vào ngày 5-1-1907 
toàn-thè hoc-sinh nam-nir đa bău-cir 
bang phiêu kin. Kêt-quă y Chúa duo-c 
lò ra nbu- sau : 

Tru'ò'ng-ban : Nguyôn-van-Phãn 
Tho-kỳ : Nguyên-khac-Nhân 
Tu-hòa ; Nguyên^thi-Băy 
Phái-viên : Huỳnli-flii Thanh-Loan 

Nguyen-long-Ciiáp, 

Toàn-lhê Ban Tri-sir mó'i dòng dàng 
l<>i ngo-i-khcn Chna và xin qui tòi-lò-
cùng nhir loàn-thê con-cáÌ Chúc} cir cau-
nguyên cho Ban chúng lói, ngò-hau 
chũng lòi có the làm Iron nhiêm-vu mà 
Ouia dà giao - plió, Cúng xin <[uí-vi 
Truyên-giáo gò-í vc ciio chung lòi nliÚJig 
tin-túc, văn-đe càu-nguyèn eùng tai-lieii 
rò can đè giáp chúng tòi lliéni plum 
nóng-năy lrong su cău-thay. 

Xin qui óng bà trong toàn-thê Hóí-
lliánh hiêp-chung cùng chúng tôi moi 

trang 19) 

buôi tòi thú bay vào lúc 7 giò' đê cău-
nguyêu đac-bíet cbo viêc Truyên-giáo.. 
Chũng lòi xin thành-thât căm-ta, 

— Hai Ban TH-sit B C.L.C.N,C.V.T.G. 

G Ó P P H À N B Ó N G Ó C . ~ 
Phirtrtig - danh quyên - Iro' Tru-ong 

Kinh-thãnh : II. T. M^-lòc (VTnli-Iong) 
250(1. Cll I.K. Slcbbins UOOOđ. H.T. QtuVi-
So-n liĩũd. Ông liii Nguyên-xuiui-Mỳ 800(1. 
H. T. Que-so-n 350đ. II. T. Bainn (BM 

Bong lOOđ. Ô.B. Miic-sir tri-.sir Trăn-Míii 
50đ. Bã Dion ;m. và b;i Ilòa nOđ.) Ò. B. 
Võ-ngoc-Kj'- f)0O(t. II. T. Sóc-tráng (iOOd. 

H. T. Ò-niòii r)00tt. Ò. B. ©ăng-đình-Cn-
hiêu (]uã ho(!-s:inh vè Tet Nguyèn-đĩui 
Ãni-iich MOđ. Nguyôn-YĨin-Chò-lOOiĩ. H. 
T. H()i-ini .ĨOOđ. H. T. Ba-càng 160đ. H. T. 
Thànhlg i 2l0đ. víi Ò. B. Truyì^n-đíio ].{•-
ngoc-Hir<rng iì50(í. (Tinh đ(̂ n ng:iy 2r)-ĩ-
líir)7), Toàn-lhê nlià Triròng xin Uiànìi-
thàt ghi crn các qui Ong bà hâo-tăm. 

— Bun GiáO'Viên 



\rfv^--'^,;íV:-.-^,/. ^,,í•V;.•'^^ r u f . N G U Y E N - O U Ã N 

e O Â N Q U Â N THANH 

N g i r à i K a p a u k u a T â n G h l - n ê no l 

l o a n g i é t T r u y e n * i f a o , t â n -

p h đ t r u * s a H9] t r u y e n -

g l ó o or O b a n o 

Giáo-sĩ Chrislnian Ià Tòng 1ha-k\' 
HOi Iruycn - giáo ò̂  í^òrg-n::ni À đaiig 
Ihăm-viêng rông-viêc Chúa ^ Tán Chi
ne. Òng ró gò î dìôn-tín háo-ráo cuôc 
noí-Ioan cúa nguói Kapauku, Duyên-
flo cuôc noi-loan này chĩ vì heo ho chêt 
dich mà hg ngiii là vi T in lành đem tai-
hga ãy đên cho ho. Ngày (i/ l l /5fi hg 
noi loan xòng vào try so- Hôí truyen-
giáo ÍV 01)ano giêt òng Truyèn-đao, vg-
ông và hai nguói con cua haí vi Muc-su 
khac. Hg cúng ha sát haí nguói eănh-
sát canh-giú chiêc phí-co* cúa Hòi các 
giáo-sĩ dúng đê đi truyèn-giáo. 

Tãt că nhà cùa và nhà truóng eùng 
làu hay dèu bi tàn-phã. Hg đòi-phà 
nhà cù"a eòn làu hay thi ho dung búa 
đâp be, Nú' GiàO 'SĨ Stinger mat hêl că 
4ò-đac, Giào-sĩ Ulrich đugc hô táng 
đên thàm trii-sò, tãl că cáe Giáo-sT dèu 
tam-trú bình-yên ò* thành-pho Enarotsli, 

Vây chùng la khá nhó- tliành-|íhô 
năy cùng dàn ehúng ô- Obano mà khan-
đăo hău CJuìa sónj là); lai còng-viêc 
Ngài ò' day. Xin Ngài lò (juyèn-nàng 
Ngài dê ciru nguòi Kapauku. 

K h ã o - c o - h o c chLrng-thy-c K í n h - t h ó n h 

Vào niũa ha nam lĩìrjO, bay nhà khăo-
cô hoc Irú-danh duói su huó-ng-dàn cùa 
môt giào-su dà tìm ra đirgc phia vàeh-
tiròng thành tli^bê-ôn (Ga ha-òn) {Gió 
10 : 12; H Sa 3 : 30. . . ) cùng nhúng đÒn-
luy thành năy mà Kinh Cuu-uóc có nói 
dên. Tin năy đug-c Vien Khăo-co 
hgc-đuàng Pannsylvanía loan-báo. 

M o t r i r ò n g h o c 

Nhóm tín-đò Tin-lành thuóc phài 
Lutheran a Nhât vùa nuVi Hòi Trnyèn-
gíáo Han-mach là môl Hói Iruyèn-giào 
ló-n dã Iruvèn-giáo ô- Trung-đóng, Bài-
loan v .v , . hiep-lác vó'i hg dê miV truò-ng 
hoc. Hôi Truyèn-giáo vái nhóm tin đt'i 
nãy mò" triróng <y tai đăo Shikoku dân-
sò ehĩ có IS.OOO nguúi thói. Hói thánh 
ehúng ta không nên mòi-mêt eău-nguyên 
Chúa eho có phuang-tién đê mô-them 
nhièu truóng hgc hău đào-Iuyên con 
em, gieo rile fiao Chúa đem laí nhièu 
két-quă vê-vang, 

T í n - đ o M y d â n g b o o n h i ê u m $ t n a m 

Theo so Ihong-kê tin-đò My dang 
eho Hôi Ihánh nam vùa qua nhièu hon 
nam nào câ trong lieh-sú Hôí-lhánh, So 
tièn dàng lên đên 1.842.592.260 My kim. 
Theo lò'í nguài ta nóí thi nhu vay là 
tièn dàng nam nay hon các nam tru*rc 
đén 11%. 

Nhìn lai còng viêc Chúa ò' xir-scV 
chúngta đang ir trong Ihòi-kỳ xây-dirng 
vã mÒ'-mang. Chúng ta cau Chúa giúp-
đò' moi con-cài Ngài hiêt dàng eúa cóng 
lo viêc Nhà Ngài, 

B à c - s ĩ E. C. B l o k e c õ n g - k í c h « P h á i 

B à i - x í c h trí-thú-c » 

Bác-sĩ C. lìhike ò- Pliiladelphia 
líícti-liêl eòiig-kíeh phài « Bài-xich Tr i -
thúc » hay ff phăn tri-lhirc » Bác-sĩ là 
Hòi - tru ang các Hói - Thánh National 
Council dă-kich phài chù-tinro-ng rríng 
Hói-Ihành khóng can tri-lhi're, Bàc-sĩ 
nói vi the nên Hói-thánh yêu-duói, và 
khòng mff-mang hành -Iruáng, Bác-sĩ 
khuyen Hòi-thàiih nên lo đàoluyên mòt 
Ihê-hè mói eó Irí - tíure, khòn-ngoan, 
Ihông-thái dê phuc-vy Chùa. 

(Coi Mép ll M i i g 37) 



TANG CÁC BAN THANH - NTÊN 

Ham Coi Chiéu - Bong 

Phim đã het, đèn lien hàt sang, Tni 
tiiing-lioàng ti'o' lai vó-i thirc-te, Chà, 
|)him hay qua, mê-ly tot hue. Hon hai 
tiêng đóng hò Lòi niè-niêt nhìn lèn màn-
anh vòi cruìi-tiríVng mình đang đóng mót 
Vui trong truyen, Nhíĩ'ng ngu-òì đi eoi 
đà chen-lăn nhau ra vc vó'i sir tièn-đu-a 
cúa àm-nhac. Tói cíing l)i Iio day Ian lan 

đên cu-a hVn, Hóm nay là thir may 
nliĩ ? Co phai Ià ngày lô khóng ? Sao 
(long ngiròi ta qná vày ? À, phài ròi, 
tiòni nay là Chúa-nhât, Bong càn-goc mà 
lói đà hoc thuòc long hièn ra trong tri 
tòi : ft Chó- bò qua sir nhóm lai nhu' may 
kc quen làni , , , và hay nhó' ngày yên-
nghĩ díing làm ncn ngày thánh. , . » Ròi 
mòl ỳ nghĩ kbó chiu \àm-cbiêni long 
lòi, « Lái níja vê nbà ta phai đi ngang 
^iang-điró-ng. Khòng khèo ta lai gap may 

l);ui đi ihò'-phuo'ng Chúa vê. I.àm sao 
Iră hVi cho suòng khi ho hòi ta nhĩ ? » 
Tôi vùa đi vira suy-nghĩ kê chong-trâ 
nlurng càu bat lói cua ban, Càng nghĩ 
lòi rang đàm ghét cái cbi Thúy có tàt 
li:iy cat-van ăy nhùt, Hò chi thay lói 
v^ng huòi nhóm nào là chi ta vòn-va Iiòi 
lliărn, nàn Ià : « Chi đau bay sao mà 
kliông thãy chi đi nhòm ? Chi mac hoc 
b-M thi !ia ? Có chuyên chi buòn long 
khòng ? Tóí có the giúp-dò^ chi kliòng ? 
Sao trònjj chi huòn the ?, , . » và chi 
!:ii kliuyèn-hyn tram ehuyèn. 

Hòng mòt ban lay dat lèn vai làm tòi 
gi:U n:ìy niinh, tói ngang đau lèn nhìn, 
l.ai cài chi n:ì\', Hò hue làm sao, cú lúc 
năo ta ninòji tránh thì the nào cùng gap, 
Ctivm đói mat buòn-buòn ííy tói khòng 
ira đircrc và cùng khòng ai u'a nií'a , . , 
Thíy tói im - ]§ng chi Thúy lèn tiêng 
Irirò'c : 

— Chào chi, chi suy-nghĩ gi mà mat 
đâm-đàm the kia ? Chi di dàu vc vày ? 
Sao không thãy cbi đi nhóm ? Hay tòi 
nghĩ có sai đâu I 

Tòi khóng có can-đani nhin tháng 
đói U K i t soi-mói cua chi Thúy. Chi la 
nhìn tôi tú- dau chí chàn duó'ng nhir đê 
đoán xem tòi cr đàu viĩ l o i ghèl cái 
kiêu nhìn ãy lam. Tòi lang nhìn chó 
khác và cau may tră lòi còc-lòc : 

^ fí Tòi đi đàu mac tòi. can gì rhi 

hòi. » Ròi tói rao huó'C hò mac chi ta 

tìin-níiăn nhin theo. 

vê đên nhà lói vào buòng nam ngay, 
châng buôn thay áo quan bay đi an trira. 
Tòi nam on Iai các viêc đĩi xay ra lù' 
sang hóm nay. Đú'c T h á n h - L i n h cáo-
irácb trong long khiên lôi cam lhay 
đó'i thuôc linh minh sa-sút tir làu nay, 
nhãt là tù khi lôi ham coi chiêu hóng. 
Nhung phim lang-man trèn man anh đa 
cò ănlj-lurò-ng xau lrong tàm-hòn lôi, 
khién lôi ham-niè coi chieu hóng lion 
là lòi Chúa, ho-n là đì nhòm ngày Cluia-
nhat. Tói au-siiu, chèp mièng thò- dài,.. 
Ve sau trôi giong vo vo làm lói Ihiu-
thĩu ngíi.,, 

Mòt lát sau tòi Ihãv mình đang buòc 
Irèn con duòng khá hep. 'lYong giày lái 
lòi đcn triró'C mòt cái cira mò- ròng, Tó-
mò lòi birò^í- vào xem Con đuò-ng c\v 
kèo (lài lrong hóng lòi hV-mã. Tòi ci'r 
tièn UVi tai nghe vàng-vang mòt dieu 
nhac du-duo'ng chajjg bicl tù dàu dcn. 
Mòt lát sau tôi đcn mgt nô i có ánh-sáng 
cliói-lòa, Xa xa mót lí có mòt ánh-sàng 
rirc-rô' sang láng hon níra. Oãng ngòi 



24 TlIÁNH-KlNH BÂO 

BÀI H O C SUÓT CÀ KINH-THÀNH 
[TIEP THEO) 

Miic-sir QUOC FOC^WO biên-dich 

BÀI IIQC THi;' IV 

L Ê - V I K Ỳ 

ChS- chia khóa ; Thãnh-sach (trong 
sách có dên 44 chfr thánh-sacli) 

Can chìa-khóa : « Boi v<Vi [n, các 
ngiro'ì liày nên-tliánh, vi ta, Birc íĩié-hô-
va là thành ; ta da pliân-re các nguoi 
vói càc dàn, đe càc nguoi thuôc ve ta » 
(Lê 20 : 26). 

Ten sách : Sách nay ghi-chép đia-
vi và honphan cùa ngirói L e v i , cùng 
là chirc-vii ho trong viêc thó-phirong 
<V hôiniac (đèn Tam) nòn dăt ten là 
L e v i k<'[ 

Trirtfit} : Là Ông Mòi-se (đã tháy 
trong bài lioc thír nhirl), 

Mucdìch : Môi-se đà ghicl icp luòng-
tan vè luál-phájj, díeu-lê, nghi-le, cách 
dàng cùa lê vè cuôc thó^phirong Bire 
Chũa Trò'i cùa đàn Y-sc-ra-cn, cùng là 
cách sanh-hoat h.̂ ng ngày cùa ho do Birc 
Chúa Tròi khăí-thi, Trong đòng trang 
chu-, đèu vàng ra mùi Ihoni cùa Bang 
Christ. Mòi Ihír cùa-lê, mòi thír nghi-
thirc, mòi hang y-phuc, niòì niõt kv Ic 
đa chép trong sách đèn cò miêu-la môt 
phan vinh - m i eùa Bang Christ cã. 
Nbii-ng chi-liêt vè sir íhò'-phircrng, tuy Ià 
chi bày-đàt cho ngu'óĩ Y-so'-ra-ên thòi, 
nhirng lai lim ra u- trong đó, cò nhièn 
chô là hinh-bòng vè tín-đô làm the nào 
nhò Bang Christ mà đi đên triròc mat 
Bú-c Cbúa T r ò i . Tin-túc lòn trong L e v i 
Kỳ là Birc Chúa T r ò i yêu-cau (đòi) su 
thănb-sach, lôi - nhân neu không nhò^ 
huyét cùa con sính-lê lhi không Ihc đên 
gàn Ngãi điroc. 

So-sánh ; Vè chú-c-vu thãy tê-I?, bay 
so vó'i He 4 ; 1416 ; 7 : 27-28 ; : 5, 

— v è sir đòi hõi Lhành-sach, hay so 
vó'i 1 Phi 1 : 14-16. 

Cirung-yêu : 

í'~ Sir đàng lê-tê. 1 :-7 ; 

2. 

3 . 

Thăy tê-le. 8 :-10 : 
Sir thãnh-s^ch trong đòi song 

bang ngày. 11 :-22 : 

4 _ Càc kv le. 23 : 

5 , _ Nhirng luàt - le thông - thiròng. 
24 :-27 ; 

Chú-lhich : 

1 , - S i r d ã n g t e l e (1 : 7 

Luat-lê dàng t e l l da phàn-biêt ghi-
chép Irong hai ehu:ong 6 và 7- Nam (5) 
thir tê-lê nay chia làm hai (2) am loai : 
tire là tê-lê cò mùi Ihom và tê-lê không 
mùi thom. Tc-lô cò mùi thmn bao-
quát : l ê ' l ê thiêu, tê le chay, tê-le hinh-
an (thù-àh) đeu có ám-chĩ ríing Birc 
Chúa Tròí duyêt-nap (Ciirist làm cùa-le-
Tín-dô đuoc dên gan Đúc Chúa Tròi , 
chang nhiĩng là vì đa có Christ chiu tòi 
the cbo, lai còn diroc nhò- Ngài đcni giá-
tri và nghĩa han cho ho nfra. Vè điêm 
năy chúng ta tìm thay ô" trong các tê-lê 
cò tnùi tlio'in. Còn vè tê le khòng múi 
tho'm thi bao-quát : lê-lê chuôc-tôi và 
tê-lê chuQc su mil c lôi ; đèu ám-cliĩ 
rang còng-lao chuòe lòi cùa Bang Christ 
là Ngài dàni-đu-ong su đoán-phal eông-
nglua cùa Búc ('húa T i ò i ô- Irên cày 
lliàp-tir iiià chiu chêt the cho lòi-nhcn, 
mang lay nhfrng chò không điroc đep 
long Birc CJiúa Tròi cùa loi-nhon, hàu 
cho tòi-nhon điroc Ngài duyêt - nap. 
(Kph 1:6) 

2 . - T h a y té - le (8 :-10 : ) 

Thay te-lê không phai tir mình lap 
nên, hèn là do Môi se thãy mal Búc 
Chúa Tròí mà tan-pliong. Thày te-lê 
chí dàng thàn-thè cho Clnia dung thôi, 
vè mat ngirò'i thì dàng le-lê, vè mat Đúc 
Chúa Trò i lhi Ngài phong-lap. Đô an. 



i^o b;)n, rõng'Iác và nhuiig chĩ-liõl vc 
(hVi sÍEili-hnat đcu h'l do DiVc Chúa Trò i 
cJiĩdinli cho ca, ho phài l)ict rièng ra 
liliòi nluìng nguòi, chuyèn-lo giao-Uiòng 
vài líúc (-húa Trò'i, 

Vu Na-djìp và A-hi hu Irong chuòng 
Ilur nuròi, to ra sir khòng lini cău y c h ĩ 
rfia l>úc" í;iiúa Tròi là cò ngu\ hicni the 
nào, Tlu-o lòi chn-tliích cùa 'I^íín-sT CJ. 
Scofiehl tin ay hi ; « Sir thò-- phtrong 
tlico í rièng hinli nlur <'ò vc khòn-ngoan 
và kliiciu-nhU'íVng ( Còi 2 : 2 3 ) , là hinh-
I)óng vc nhung kc (h'lng phuong-idiáp 
\ac-thil mà thò- One Cliúa Tròi vày. » 

3t- Sir t h á n h - s o c h t rong đ à i s o n g 
h a n g n g ã y ( I I : 1 2 : ) 

Chuo-ng ĩfì trong phììn năy da niicu-
tà rill lĩ-iuí vê nhrrng clu-ticl tc - nghi 
trong ngày lc < huõc-tòi, là ([uan - trong 
kuii. vi ĩíy là dir-hicu vc cònglan chuòc-
lòí cùa Bang Christ each Ur(Vng - lĩur 
Tlico hVĩ chú Ihích cùa Tan s ĩ C.J. Sco-
Viclfi vê dò'i sò'ng Ihànli-kluêt eùa ngu'ò'i 
Y-sff-ra-èn thi ông cò nòi rang ; « Nhùng 
liiãldc vc sir ãn-uóngeho ngiròi Y-sir-ra-
cn ílày. <"fM cò y-nghĩa vê vè-sinh thòí 
vi niró'C Y.s(V-ra èii là mòt niròc thco 
lliăn - quyên, í'àe thc-Ic nià Bi'rc (Jiúa 
Trò'i qui đính <"ho ho, le dirung-nhièn là 
líliĩlí I ròng 'Coi dên ca hai phirong dien 
rtói ton giáo và đò'í xíi-hòi, ncu cùng 
đcin tir chíì' ra mà \uyèn-tac rang là 
lúnli-hòng vê gi vc gi, thì ãv là eiro'ng-
Kiai vê I Cô 10 : M l và lie 0 ; 2:Ì - 2 4 
v^y, ft 

Trnng doan ( phăn ) nãy cò nhiêu 
luàt lè lì-niĩ tliál là làm dir-hiêu ( hình-
l>óng ] vc ledhàt trong Tán-iróe, ví-du 
nlur binh phirng là dir-hicu lòi lòi, eòn 
car ehi-tiêl vê sir làni sach hinh phung 
là dij-bicu tòi-nh(vn đirrrc ciru 

4 * - C á c k ỳ lê (23 ; ) 

Birng lanlòn ngày Sahát trong 3 
ràu dău vói các kv lè. lìav kv le trong-
llií han-hí) cho ngirói Y su-ra-èn day, 
Iriiyên cho loan - quóe mòi nam pli'd 
vâng giu, Chúng la hó'i sir lham-khào 
VíVi Tàn-iríV<'. cò the xcni lhay hay kv lc 
trong Miê đò chinh íã dir-hicu vc Ihũ-lir 
ciia lich-sù- Tán-uóe : 

(1) Le Virod í [ i ia ícàii T)) Di.r-hieu 
Dang Christ là chêt the đê chuòc lòi 
chúng la. A V Ì (Christ là ton sinh le Viro't-
qua cùa chúng la bì giêl I'òi » ( I Cò 
r> ; 7). 

( 2 ) Lo bánh khòng nu*n (cáu fi) .— 
Dir-hicu nliirng ngiròi dirtvc cúu chuôc 
phài cò hành'VÌ lhánh-sa<di IriV-khir lõi-
ac ft Men » trnng Kirih-Tliánli là lu'(rng-
tru'ng lòi-lóì (1 t;ò ò ; S), 

(8) I-í dàng lúa đău niùa (càu 10,1U 
— Dir-biêu Bang <3hríst soiíg lai làiii lrái 
dău mùa cho sir song lai cùa lin-dó. (I Co 
15 : 2 ; Ì ) . 

Ngù-luăn (call L^-17) — Bir-
Thánh - Linh gi-^ng - làm (Sir hiêu Birc 

2 : 1-;Ì), 

Lè tbòi-kên (eáu 2;i-25) — Bir-
bí^u khi Bang Christ láì-làni sc có tap-
hop nhung nguòi Y-so-raèn Igì lăn nùa 
{fham-khao Ma 21 : -ÌO-ai). 

(fi) Lè ngày chuòc lòi (cãu 2(i 28) ^ 
Bir-hicu tironglai toàn <Iàn Y-so'-rn-èn 
sè thò'nghô'i và Irírlai cùng Chúa(Tham-
khâo ĩìò 11 : 20-27), 

(7) Lê Lêu-tyni (càu 33-35) — Bit-
hiêu sir vinh-hiên lirong-lai cùa dan Y-
sccii-on. 

5.— Nhũ-ng luâ t - le t h â n g - t h t r à n g 

(24 : • 27} 

Sau kill dán Y-so->ra-èn dã chiêni 
dirge dãt hira ban ròL can i)hăi cò các 
dicu-lè, ([ui-chê, líVi ràn-bào, lòi cănh-
eáo cho ho, trong đoan (phăiií năy đêii 
eó ghi chép rò-ràng. 

Càtt hoi : 

L „ Ban dà doe (jua ca sách Lè-vi Ky 
chua ? 

2 — Ilĩiy thuàt Iai cirong - ycu cùa 
sách nav ? 

; L — Nam thú- Ic-lc có ten Ihê nào ? 
4 . — Nhfrng tc-Iè ãy dir-bicu ve ai ? 
ó,— Nhũ-iig eon sinli - lê phâí đua 

cho ai ? 
fj^— Thăytêde-ea cùa chúng la Jà ai ? 
7,— Ai dà idiong-la)) thììy tê-lc ? 
8.— Binh pliung dir-hicu cài gí ? 
0— Ihir lay mòt lèn Irong cáe kỳ 

lè mã ló ra y-ngliTa nú Irong Tàn-iró-c 
10. — Trong xir nià Birc Chúa Trò-i 

hira ban cho dàn Y-so'-ra-èn nhũng 
luàt-ld gi ? (Cón nu'a) 
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nam <3âm, CWláa 
Các eni ngac-nhìdn h1ni Ihì phăi ? 

Mà không ng;ic-rihicn sao đncrc. vì kia. 
ngoài Iròi rmra đà nhe ro'i, khí lanh có 
pliăn giăni bcVt. lYong vu-òn gió xuàn 
nhe dĩiy cànli nmi, ngãl-nguò'ng đó đày 
may hóng hoa đào vùa he n \ \ . Xa xa 
nura Xuàn là-lutVt hny ve tren nhiĩng 
mái nlià đnni-ãm và nang Xuàn ehot 
hung qua ke lá nhu ành-sàng chieu ĩai 
tir nhung tãm long cua các Ire đuo-ng 
to*. Mòt mùa đóng tàn-ta đa chàng rút-
luí đãy là gi ? Làm gi eó Xuàn hòn mũa ? 
Pbăì, càc ern ngo-ngãc eó iy vì làm gì 
có Xuàn híĩn mùa khí loài ngirò'i cú" 
song mai ò- tràn-gian ô-troc năy I 

Bò'i vay, ei'r mòi lăn nam het Tet tíVÍ 
là nguúi ta ciV pliàp-pliòng lo-so- Xuàn 
đi. Do đó nguói ta bay ra làm tièc'tùng, 
nhièu Ihũ tièu-khiên, vì SÍT rang, ngày 
kia, ngoài trúi cày thông van xanli, trang 
thì đcp, mùa Xuàn dên nhir khúc nhac 
v é O ' V o n , mà trong nhà thì minh đa nam 
tàn thàng Inn. 

The nen, Têt đên là nguòi ta nam 
ngay co'-hói vni chcri ; ngu-òí hVn thi 
ngoài su trang-hoàng nhà eua và sam 
nhiĩng thirc-|)h;ìm cfi-lè, ngiróí la laí 
còn tìm dip dem su dung so tièn dành-
dym suot nam vào viee dành l)ac, dánh 
chén đê khí hai tay phùi sach, ru</u say 
túy-Iùy thì đành,. - vo-, đánh con, Còn 
các eni, tuy có v è v ò - t u ho'n. song cnng 
khòng bò qua eo-'hoi chung-dièn bărdi-
bao dê khoe-khoang v<Ví haí ihó và dê di 
chúc Têt, múng luoi v , v . , , IIo di líèn 
ngày lien dèm và quên an quên uòng vi 
ban rang : « Cho'i Xnàn keo hêt Xuàn đi. 
cái già xòng - xóc no Ihì Iheo sau. » 
Nhung rôi, Xuàn vAn hêt, Têt van qua 
v à cái già xòng-xôc dên nlur thiròng, 

Nhung ò' nuúc ta và càc nutrc vân-
juinh đòí vò'i eái già mòi lúe Xuàn ve 

Têt dên còn có đao-nghĩa, nguòi già clu 
sg có mót nòi là phăi thêni Irên vai mót 
tuòi nùa Ihói chir nhúng dàn-lòc lae-hau 
đô'i vòi ngiròí già nhu đói vúi Ehù-vàt 
vày. Nèn <V nai ãy mòi lăn Têt đêri 
nguói già rãl sg. Hg SÍ/ VÍ thèm tuoi, 
Ihêm tuòi thì them già, loà càng già 
lhi eàng nguy, 

Nguúi ta hao r;^ng ò' nhúng vùng 
biên Mien Nam Á-đông, mòi khí Bong 
mó'i dên nguó-i ta giêt nguóí già đi đè 
đãt cho nguói tre Ó- vui đói. Mòl du-
khàch kía khi đên Phi-chàu gyp mòl òng 
già nghe òng bão rang : a Thua ông làm 
phúc cho tôí it thuòc nhuôm tóc, nêu 
khòng, chúng thãy lóc bac, cluing se 
giét tôi. • Lai ò' mien hoang-vu ng eó 
tyc he Te l đên, trong nhà eó ông già bà 
că thì con cháu bat Irêo lên cây dùa ròi 
đirng ducVì rung, Nêu cón bám đu<rc 
vào cây thì eò quyèn sò'ng. bang rùí rút 
xuong thì sâ tròi đa đinh, eon cháu se 
trói ghi đem chém t ( ) ! tàn-nliãn qua 
các eui nhĩ ? Thi ra, eái múa nên Uur, 
mùa luo'i-dcp cùa loài nguói van khóng 
dep tí nào. Có đep chàng là khi loài 
nguói líhòng còn song trong lòi-lòi nfra, 
và khi Bũc Chúa Trói lap nirúe hòa-
binh trèn đãl năy. 

Có lê các em tuòng rang eò buòn 
ehăng là nhung nguòi lũn luftí, chũ tre 
con nhu các em thì Xuàn dên lai Ihêm 
Xuân, Nhung càc cm 01 I Xuàn càng 
them mài thi cíing đcn hêt Xuàn, rói 
các em rung khóng iTiUih khòi cài luàt 
thiên-dien, và các em sè thãy Xuàn đén 
không ban đa vui. 

Vây làm the nào dê dirge huò^ng vui 
Xuàn ? Kirih'Thánh chép rang ; « Ngàí 
sê đánh thé-gian bang cái gây cùa miêng 
Ngài, và lay ho-i tha nai móí mã giêt ke 

(Coi tiep trang 37) 
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• PHU-NU' DIKN 

Ngu'ài Me Cũa Mi - Ca 

(y vào thò'j-fti.it văn-niinh. khoa-hoc 
moì ngày niôí phát-lriên manli. Băn-
tánh tir-nhiên ciia con ngirò'i là ira-
rliuòrig sir inòi-iiic. Càng mò'i-mc con 
íií̂ irò-í càng cam thãy khoái-trá. Gifra 
h'rc íy mà em đí ngiro-c thò-i-gían đem 
ai nhfrng vièc cu-kỳ cùa mò! lluVi xua 

chàng han nhu cliuyên e: Nguòì me cùa 
Mí-ca da chêp o (^ác. 17:ft đè ròi hàn-tãn 
at kliòng kliòi cò mòt dòi chi hĩu mòi 
kliinh-nhao vì cho Ià cm đà qua ]:^ic-liãu 
(ìliíí khgng quy chì t Nhung thong-thă, 
chí em ta hày nghe hVi cùa nguòi xua 
fl on cò' nhi tri tàn » Càng xciuxét lai 
nhírng viêc cii-kỳ tlii ta càng duoc them 
kinh-nghíêm mà càng diroc thèm kình-
M^hiêni tat-nhicn càng them niói-me. 
Cung vì the nên eni miron chuyen 
if ngirn-i me cùa Mi-ea » năj- đè làm đè-
lài cho chi em ta suy-ngliT. 

Síĩ ià, tai mien rung núì cùa nirõc 
Vsa-ra-ên xira kia có mòt gia-đình von 
tlipo dao truyèn-llinng eùa tn-liên ho là 
rtyo tluV-lay Birc (Jiũa Trò'i theo luât-
)háp cùa Mòi se. Gia-đình gôm có hai 

vtr ehông và mòt ngirò'i con trai ten là 
Mica. Mòt ngày kìa, nguòi chông bíĩl-
linnli íjua dòi . Tuy - nhiên Mica và 
n̂ firòi nie h;ing ngày song niòl đó'i sò'ng 
Ihíiiih-nhàn vì gia-đinh ho von thuòc vè 
hàn̂  khà-gia. (Cliang hièu vi lê gi Mí-ca 
mòl ngày no dà an cap cùa nie mình 
íiiòf Sí'ĩ bac khà lòn là « iiiuòi mòl tram 
mièng bac Ngnòi mc tirc-tò'i. giàn-
ilTr rôi chui lay chnì đè, chùi đên nòi 
Mi ca con bà chiu kliòng nôi gian khòng 
{tiio'c. dành deiirsõ bac ãy trà lyi cho 
iiir, hy-ung nie cùa Mí-ca an-nàn hò'i-
lií"'c vè viêc sai-lăui giira đòi me con. laí 
run cao giong nhàn danh Clnia chúc 
phmVc cho con. Rôì ([uyêl-đinli dúng so 
h'AC nay due tu<yng cho con. Mí-ca tuy 

không chiu nhung vsau hôi g i â n g - co 
dành nbuòng phàn lhang cho me. The 
là mòl pho-tirong dupe dirng lên và 
Cling vi pho-luong này mà g i a -đ ìnb ho 
và mot so nguò'i Y-so-ra-ên khàc v ă p -
pham càng Ihôni, 

Quy chì a. càng đoc càng suy-nghĩ 
vè eiiuyên nay em c à n g lanh-hói đuoc 

quy-háu nhãt là khi 
suyngli ĩ đên « nguòí nie cùa Mica , » 

Bô'i « xe tru'òc đà đÔ xe sau nên 
tránh » nên eni viel lèn đày nhirng đièu 
mà cm đa nhân duoc hàu mong ãn-
tircrng vào tàm-khàni cùa em niòt lăn 
níra cùng gòp phàn muôn mot vò'i quỳ 
chi Irên đài xà3'-di;rng, 

I , — L o n g t f n - k i n h n õ n g - c a n 

Me cùa Mica là nguòi đàn bà có-
long lin-kinh nòngcan, Chĩ mòt viêc 
này c.ung đù bày-ln long tin-kinh nông-
can cùa bà. Nòi each Ihàng-llian, mc 
cùa Mi'Ca Ià nguò-i cò c< dao dòng » cIuV 
khòng cò Chúa, Vì sao ? Vì nguòi cò 
Chúa là ngirò-i « phâi h ò cáeh an net ô* 
ngày truóc, Ihoàt lot ngtròi cii là ngirói 
bj hu-hnng b o i tu-(Kic do dành mà phai 
làni nên mòi trong tàm-chi mình và m^c 
lay ngirò'i mò'i t ú c là ngirò'i da đirfrc 
đirng nen giong nhir I^irc Chúa Trò-i 
trong sir còng-bình và siy Ihánh-sach cua 
lê that )) Kph 4 : 22-24. Trái lai mc c ù a 

Mi^ca van còn <ísông theo ttr-duc xáe-lhil 
minh làm tron eáe sir hani-mê cùa xác-
Ihil và y-tirò-ng mình » . Bà đa qua hVÍ 
nguvènrùa con, lai còn dáni nhàn danh 
Birc Chúa Trò-i cao-cà mà chúc phirò-c 
c h o eon mình trong lúc mình đang vãp-
pliani. Thai ra nguòi eó long tin-kinh 
sàu-nliièni chàng b a o giò- giong nhu bà, 
nghĩa là h o biêt phàn-hiêt phăi, quay. 



thánh. phàm, chan, giiĩ. Ho đa tliân-
Irong lirng hVi nói, dirò^ng nhtr ho đa 
thuòc làu câu cách-ngòn Pháp : ct Truãc 
khi nòi hay uon Itròi bay lãn » và 
không bao giò' quên lòi nghiêm-huan 
cùa Kinh-lhánh : « He lain lòú, vi-pharu 
nào cò thiêu ; nhirng ai cam gifr luiêng 
iiiinh là khòn-ngoan.» Và « Bao cùa ngiròi 
ngay-tliáng ay Ià lia-bò su ác ; ai canb-
gíCr tánli - net minh gifr lay linh - hòn 
minh » Chàm 10 ; 19, 16 ; 17. Me cùa 
Mi ca Ihì kliòng the, hà da chiic phuóc 
cbo con minh mòt cách doi-trà, vò-lìnli 
khinh-lòn phiró-c - hanh và quyên-nãng 
cua Birc Chú'<\ Tró i . Bà cíjng rhang hiêt 
rang mình làm đicu đò là pliam đên 
đicu-ran thir ttr cùa f>iVc Chúa Trod 
if ngiroi chó- lay Danh Giê-hô-va fìirc 
Chúa Trói ngiroi nià làm cho-i vi Đú'C 
Giê-hò-va chàng cam bang vò lói kê nào 
lay J)anh Ngàì má làm choi, » Xuíít 20 : 7 
Quỳ chi a, Ie nào « bó'i cái Itrõi chúng 
ta khen-ngod Chúa, Cha cbúng ta, và 
cíĩng bòi no chúng la rùa-sa loài nguòi, 
là loài tao theo hinh-ănb BiVc Chúa Trò'i. 
Đông môt ló miêng mà ra că sir khen-
ngoi và rna-să 1 phăi khòng quy chi 1 
That long tin-kính cùa ngirói me Mica 
<juá nóng-can, nên noi the I 

2. - V l$c l â m g i ã - d o l 

Tù mót long tin-kính nóng-can đà 
phãt-sanh mgt viêc Iàm gia-doi. Me cua 
Mi-ca là nguòi da có viêc lànĩ giă-dòi 
truòc mat Chúa, vl sau khi Mica trâ lai 
so bac cho mc mình thì bà húanguyên 
rang : « Tòi biêt bac nay rièng ra cho 
Birc Giê-iiò-va » , nhung rôi lai tiep : 
« đe làm cho con trai tòi mòt cái tugng 
ch^m Tôi hiêl bac nãy rièng ra 

cho Birc Giô-bó 'Va,» Lò"i ãyhácbăng phăi 
môt lò'i búa-nguyen vôi Chúa u ? Ba 
húa-nguyèn roi lai giú lai đe Iàm turong 
cham cho con mìnli I Bà hira-nguyên ròi 
lai giir lai đe làiu thòa long mình ay há 
không phái là mot viêc làm g iâdo í sao ? 
Em đà suy-nghĩ : phàiu vât gì hay điêu 
nào mà minh đa húa-nguyên dàng cbo 
Chna lhi thuòc quyèn Ngài sù-'dyng ta 
châng nên lap muu kíêm kê dê kéo lai 
hay Ià đc làm theo y rièng mình, Vi dãu 
so bac nãy mà me cùa Mi-ca có tbành-

tâm Ibât-ỳ dâng cho Bùc Chúa Tròi đi 
nu'a thì chira hàn điroc Bĩrc Chúa Tròi 
vui long nhâm lay vì so ])ac nãy Ià so 
bac vó pliúc điĩ ra tù mgt gia-đình \õ-
phúc 1 Lòi cùa Vua Ba-vit xua chiìng 
cbùng to dièu ay u ? CÍ Vì Chúa khòng 
ua-thich cùa lê, bang vày tòi chac da 
dàng Cùa^Ic thièu cùng khòng ctcp long 
Cbúa. » Mòt ngtrò'i pham tôi mà thành-
thàt muòn dàng cùa le Ihièu cho Bùc 
Cbúa Trò'i, mã Ngài còn khòng dep long 
thay phirong cbi so l)ac cũa me Mi ca ! 
Phăi cbi thay vì viec làm nãy đây, me 
cùa Mi-ca da thành-thât ăn-nàn tòi vòi 
Chúa thì đcp long Chúa biêt bao, vi 
« Cùa-le đep long Bùc Chúa Tròi ãy là 
tám-tbãn đau-thuong » Thi f)! : 17 Than 
òi ! me cùa Mi-ca đa gìă-doi càng tbêm 
dòi-gia * Bên đày em líên-ltríVng mgt 
thuc«sir mà em đà chùng-kiên. (Tbirc-sir 
nãy may thay vai chù-đõng khòng phăi 
là mót trong vòng chí em la mà là Ihuòc 
vè nam g i ó i ) . Ay Ià mót gia-đình lín-dò 
kia, nhàn ngày ng, ngirò'i chong lanh 
đtrgc mcjl so' tien Iruy-cãp, Ngirói va 
bèn ban vòi chòng : Làu nay mình đa 
cãu-nguyen nhiêu xin Chúa cho mình 
sóm lành điroc so lièn nãy thì nay Chúa 
đâ ban cho mòt cách may-man Bay gió-
minh bay dàng cho Chúa niôt pbăn nào 
đê to long biêt on cũa Chúa. Nguòi 
chòng đòng ỳ. Haí ngày sau ti> cùa tiêm 
vê ngirói chòng đtra ra m^t cãi kèn hoa-
Ihinh (Harmonica) và bão vcr : T Í Ù mua 
cái kèn nãy cho con lap thoì và niÒi khi 
đên nhà Ihò- nó thoi nhúng bài thánh-ca 
tbi cung dù ròi ! Quy chi nghĩ sao ? 

3.— A n h ' h i r a n g x â u - x a 

Có nguòi nói ; ctGieo môt tir-tuò-ng gat 
mòl viêc làm, gieo môt viêc Iàm gal mòt 
hâu-quă JJ. Mi-ca đa điro'c un-đúc trong 
gia-đinh cùa kê có long tin-kính nóng-
can, đã chiu ânh - hirò-ng xãu-xa cua 
ngirói me gíă-đò'í. dù ehĩ mõt lãn nãy 
song em đoán-đinh Ià trăju ngàn Iãn van 
nhu nhau. Nói the khòng phăi là em dã 
có Ihành-kiên be ai lot là tòì hoàn-toàn 
mà ai xãu IA xãu đáo-đ? đâu Van biêt 
rang : cc Mia sâu có dot » song trong 
chuyên nãy thì em quyêt Ini-lãni nãy là 
tai me cùa Mi-ca, Anh-hiròng xãu-xa cùa 
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nĩíuíVi Tilt* đíĩ Urrig Iioi tùng l ù c gieo-
r;if VHO long cna Mi-ca, và nay Mi-ca đa 
lina ra nu)l đù'a con vò-ngliì, là líí tói-
loi xãu-xa- Xliir vày quỳ clií cùng đùng 
rÍKí c m lã (juà hinh-virc Mi-ca nià <1ii lói 
cli(T ngirò'i nic, Km ciing van bicl só'-tiĩ 
vò chuyen lòi-thòí năy trong gia-đình ho 
à do Mi-ca gày ncn nliu-ng quj' chí òi. 

\êl cho ky ngliT cho cùng Hiì (jaă « Ran 
nào sàu ãy. » Tir-nhícn cò khòi thi biet 
lit Ci\ 1 ir a, c ó h a u - í [ u a I c dĩ-nhièn c ó 
Cíin-nguyèn. M i c a an ci'ip so' hac cùa 
NIC minh, Mi-ca that là đira con vè)-
n̂ ĥi, h't kc đáng (rach, song cm nghĩ ; 
ngirò'i dáng I T C I C I I luvn că phai là ngirò'i 
an; cfia Mi-ca, vi n C n i \ lur tai nu; » • 
Ljcli-sir Hòi-thánh há khòng ch'í cho <di i 
uní la lhãy rò-ràng rang con-cái ncn, hir, 
pliàn lòn dcu ih* clia mc niá nhãt là 
ngiròi Iàm mc ir ? Hày xem Lò-ii và 
O'-nil lá l)à ngoai và mc cùa Ti-mò-lhè íà 
nginVi Ihc nào ? Kinh-thánh chop rang : 

Nhò- r .ò-i l \à CT-nil nià T i - m ò l h è khòng 
nhù-ng trò- thành ngirói có lác-pliong 
đao-diVc, mà còn 1 à ngirò'i giang Tin-
lành dác-lirc. Trái lai Rè-bè-ca Ihì khác 
ilàn. hó'i Iĩè-l)è-ca mà Gia-cò'j) I n y thành 
n g L r ò ' J (pií-cjuyèt, đà hao p h i M i lùa anh 
gat cha dò'i cáu. 

Thira c|U> chì, nho'n lành-hòi dinrí* 
nhicu sir day-dò qui-báu trong cliuyèn 
« Ngirò-j mc cùa Mi-ca » năv mà cm 
quyét mòt hai, long dan long riing : hay 
ti'ánh xa tãm long tin-kinh nòng-can kia 
đi dc khòng lao nèn nhfrng vièc lám 
g"ă-í!ói tru'ò'C mat DiVc Chiia Trò'i hău 
ínnng k l u n i g gìc<i-r:u' ánh-hiriVng xãn-\a 
trèn con-cai và gia - dìnli cùa cm, vì 
Kínli - lliánh day rang : w ('luV he dni 
minli ; MiVc Chúa Tròá khòng chiu khinh-
de dàu ; vi ai gieo giong ehi l^i gat 
giíĩng ãy » , cón í|uỳ chi thì sao ? 

— S y o C ' T n t i 

HÒI MÓ"I CÀNG IIO'X 

(Tiep thco Irtin^ 1 1 

ich CIH) ngU'òi khác thi eó kliác chi 
Iji sàu-iiiot Irong xà - hòi Ihuòc - linh. 
(ill áng la nèn nhó' I'áng, sir vui-buon 

liĩn thoi, ton-vong cùa Hòi-thánh Chúa 
là Irách-nhicm ó- no'i ctiúng ta. Cluing 
l;i cháng nèn ich-ky má klur-khir Iri^ng 
vàng vát-chat thap-hèn, iăn mình khi 
Háidhánh mnon nluV, lánii mìit klii Hòi-
tiiànli cò can den minh, tròn trách -
rihinii khi Hòi-thánh eó can mìnli giúp 

Vit'l'. 
r 

tiliúng la dà hoc (] ua vc dò-i iiuVi 
cfiii l*ha<i - Lò, sir song mó-i cùa Xa -

cliè, \in Chũa cho long miidi diro-c hàn-
híìim nòn-na mà dói gòi noi girong -
ciìii ca'* Ihánh ãv. Ho đe lai cho chúng 
tH mòt dí-sán hVn-lao đirãn^ kia, chúng 
til jihííi nluV CLhúa giúp-dò- de dat dên 

ehò loàn-lhàng mà gày-dirng mòt săn 
nghiei* nlnr ho. 

'I'ù khi loài ngiròi jiham tòi thì 
su- dóì-lá]) dà eó trong thê-gian nhu-
sang vó'i tói, Dáu rang li'ong hang 
mòn-đó có ngU'ò'i hy-sinh làn-tyy nhir 
Phao - Lò thi cùng cò ngiròi ich - ky 
hai nhán nlnr Ciu-da Ich-ea-ri-òl, Ong 
ta thco (-húa ho'n ba nam, nghe lò'i 
Chúa giăng flay, thãy phép la CJiúa dà 
làm nlur ánh-sang soi vào hang sàu, 
mà long hang van eòn day sir tò'i-làm 
hiem-luH* ; nlur mira tuòn trèn đã nià 
mat dá van I r i r - t r a . 

Xin chúng la lánh xa Ciu-đa Ich-
ca-ri -ól mà dòng-còng vòi Phao - Lò 
và Xa-cliè de cùng lo vice (illnia. Amen I 

I IÃY HAM-MKX CÁC SC Ò" 'I lU-^X TlUVl, 

Đ l ' X G ÍIAM - MKN CAC SU' O" m'Ùi B A T 
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. T A I S A O K H Õ N G L À M N G U Õ r i 

C O N G Ă T C U A C H Ú A Ò B Ã U ? 

T á c - g i à ; Gído-sT Margueri te LoFthus 8-15 — West 130 Street Hawthorne Coliíornía 

«Yá Ngàí phán rung ho : Hag theo ta, ta se ìchi^n càc ngirai 

tra nên tay dành litùi nguài,)) (Mácl ; 17) 

1) Đieu nĩiy là chu"(vug-trìn]i cua 
©frc Chúa Trò'i, (H Ti 2 '• 2). 

2) i^ièu năy du-lrú vè thò-i-già\ 
{ts 58 ; 10-12). 

3) Bièu năy dir tinli cho eoi dòi 
díVi. (1 Tê 2 : 10-20), 

Hay xin Rang Chrisl dúng ehúng 
ta hòni' nay dê làni chúng và c ú u v õ t 
tòi-nhàn. Xin eác b^n hay gach nhũng 
càu năy Irong Kinh-thãnh eác ban. Và 
<\ chò Iròng Irén và euÒí nhúng càu 
Kinh - thánh ãy, ban ghi nhú ng càu 
Kinh-thánh khác có luang-quan dèn câu 
Kinh-thánh ãy-

Xidii I 
Gia 1 : 21b 

Vi anh em da đuoc tái-sanh, chàng 
phai bflri giò'ng hay hir-nàl nhirng bò î 
giong chang luiy hu-nát, là bò-i Ló i 
tìirc Chúa Tròi , là Lòi van song và 
còn lyi đúi đòi (1 Phi 1 : 2:\). 

ívpli 2 : 2 

I 
©úc Chúa Tròì cúu chúng fa bòi i òi 

N g à ì . Chúng to duoc cúu bci dúc-tĩn 
v ò Lòì Ngàì kién-tao nên dúc-tin vôy, 

1) Gia 1 : 21b ; 2) I Plii 1 : 2;̂  ; 
3) Eph 2 ; 8 ; 4) La 10 : 17-

Ban hãy dung mòl vài eàu hny lãt 
câ đê gíúp nguói mó'i tin (.húa biêt 
vè môi điem cúa đia-vi ho, 

n 
N é u chúng ta đirac CLTU thì chúng 

to nhàn-biét chúng to truòc l à n g u o i hir-
mõt. 

\ ) I'S. Õ3 : fiti ; 2) Ê s . (Ì4 : fi : 3) I.a 

3 ; 2y, 23. 

Ill 

N g u ò i đirgc &ú-c Chúa Tròi ciru-ròi 

In nguò i biét mình h u - m â t . 

1) I.u lĩ) : 10 ; 2) Ma 0 : 1 2 . 13 ; 
3) I.a 4 : 5 

IV 

0 Ú C Chúc Tròí cúu tôi-nhôn bòi Đ á n g 
Christ. 

1) Gi. 3 ; U; ; 2) La T) ; 8. ! ) ; 3) (ii. M : 
fi ; IT i 2 : 5. 

V 

Tôi-nhon phâi làm g5 ? 

1) Phăí có \ ' - muòn đuoc ciru-ròí 
(Khâi 22 ; 17b) ^ 

2) Phăi đén vó-i BăngChrist (Gi. 6:37) 
,^) Phăi mò- long minh ra (Khiu :ì:20) 

4J Phăí tièp ruóc Búc Chúa Jêsus-
Christ (Gi 1 ; 12), 

f:hiTng-đao-nhân nên giúp ngiròi mói 
tin Chúa càu-ngnyên đan-thành giao-
phó đó-í mình eho Chúa. 

VI 

B-úc Chúa Jêsus sê thi-thõ đièy gi 
sou đó ? 

1) Ngàí tiêp-nhàn chúng ta (Gí, 1 ; t 2 ) . 

2) Ngài ngu vào long ehúng ta 
(Khăí 3 : 20). 

3) Ngài llia-lhiV lôi-loi và rCra sgch 
chúng ta ((ú. 1 : 7.9 ; Es. 1 : U j 

Ngài ban cho chúng ta sir song dôũ-
đòi (Khai ;Ì : 20 ; 1 Gi, 5 : 11). 
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Tĩĩt cà nhííng đièu nììy lAp vCrng 
ivùn I-ò'i Đirc CJuia Trò'i cbó' kliòng 
phâi tren sir cam - biét cua chúng ia 
(làu- Chú-ng-đan-nhân liay giúp ngirò-i 
uiòi àn-nàn cam cn Cliúa vè nhíì-ng dièu 
minh đa nhân đuoc. 

VII 

Ngòi dung quyèn - phép Ngàì gìn-
giũ" kè iin Ngòi . 

I ) Ci . 10 : 20 ; 2) Ilè 7 ; 2r> ; 
Phi 1 : í) ; 4) IITi 1 : 12 ; Ciu '24 

Jíày giò- cluVng-dan-nhàn bay cliàn-
nuòi nguòi luò-i lin Chúa và ch"i-ehìn 
JigUíVi ghi nhfing càu Kinh-lhánh trong 
li;ii nay ò- Kình-thánh ngu-ò i ãy và 
kluiycn-giuc ngu'òi liày đi ra lãm chirng 
tiru Ivc khá(\ 

VII I 

&\è{j gì đâ xày ro trong tói-nhon ? 
Bùc Chúc Tròí do cài-tân moĩ su Ioì : 

1) Ngnò'i nuVi Cò (II Ti : 17), 
2) Sir vui-nurng niò-i-juè fKs íil : IU) 
;i) Sir song nuVi (Cn, 5 :24) 
4) Long yèu-thuong mòi (Gi,n;;!4,35) 

I X 

Lòm the nào đè con dò trong Đáng 
Christ nòy trò nên nguòì lón, có sue 

mgnh tráng-kien vè phòn thuóc-iinh dé 
ích'laì cho Đúc Chúa Tròi ? 

1) Nguó-i ãy phài hò"-hãp thirirng-
xuycn (túc càu n^uy^.i) (I ri Ti : 17). 

2) Nguò'i ãy phai an - ngon (phài 
an nuòt Lò'i Chúa) ( I Phi 2 : 2), 

3) Nguói ãy phai yên-nghĩ flrong 
Chrisl). (Ma 11 : 2S ; Thi ;i7 : fi, 7) 

4) Ngirò'i ãy phài van-đông (biet 
vàng lò-i Chúa) (La fi : ) . 

Xin c/nì-ij : «kètì , «g i an -p l i o» , bay 
« dãng minh w vã « vàng hVi a 

X 

Kcl'fjiiâ là gì ? 

1) Vui-mú[ig ( I Tê 5 : líi ; Thì 126). 

2) Làmchúug(LaU):9. tO; M^ 10:32), 

;Ì) Chia-xc vò-i nhung nguòi khác 
(II Cô y :6-15; ICô U : 7-14 ; Mal A : S-10). 

4) Đi ra chinh-phuc tòi-nhan (Cia 
r> ; 20 ; í̂ a 12 : 3) . 

— Dich-giã: Miic-sir Phnm-xunn-Tin, 
Dran, 

Kfi - nirin Ilòi - dong Tong-lien-liut 
lân tlur 33 nhom tqi Gia-dinh ttr ngàg 
27-57-9-/;y5.'> 

HÃY B O N G TÀM - CHÍ ( ÙA Đ Â X G CHRIST 

<TiEp theo t iang 11) 

(ho den ngày chíen-tranh ket-íicu. Hòa-
liinh Iro lai, Hôi mòi ông bà vè nghĩ 
nhirng òng bã ciV ò- l^i mà nói ríiug : 
I ryi qua nam nam tín-đo khòng đuoc 
Diãm-vieng, công-viêc Chúa hi hò-bè. 
Nín ông bà pliài o- lai đ? t i e p l y e ; rõi 
íloc theo bò' song òng bà mn- C U Ò Í " hành-
liinli. í^unc di l:n gap nguy vì thuyèn 
cliìni, nlurng cung đugc Ihoát nan ; Ùng 
líii hi ycu-súc vi nhfrng nam lao-lv nên 
nay bà Uiòng còn đu sire, phài cho bà 
Vl* nghí tru'ò'c. Ong van ò- ìii\ mòl mình 
rói líii đi thàm nua cho đen noi hj đĩiu 
linng, s;iu hai ngày Ihì qua dò-i, Tòí suy-
iighì càc ông bà nay không hi huóc phài 
ív hii noi này đc phài chiu clict dau-
llurong nlur vày. Nhung chĩ vi ho có 
làm-chi cúa CHRIST-JÊSUS, ho bang 

long chet đe tín-đo ô- Borneo đirgc 
sô'ng. Trong bong tÒi, tôi nhìn xcm nam 
ngôi mò cua các ban tôi, long tòi rung-
dòng triróc tàm-chí cúa ho, tliàt ho đ^ 
không cham vè minh. nhung cham vê 
ngiròi khàc. Ho đà cò đông làm-chi nhu 
(-hi'ist-Jêsus, Vì the ngày ri:iy tai Borneo 
đà cò 122 Chi.hói và 17,000 ngu'ói chiu 
phêp báp'lèm, Nhfrng tin-đo ãy dang 
vang tieng ngoi-khen Chúa vè sir hí-sínli 
ciia Nam Ví Anh-húng thièng liêng ãy 

Nguyen Chúa cho chúng la het thay 
o- đày đcu cò dòng láni-chí nlur (-hrist-
Jêsus. A'lneri I 

Trugen-giáo KIEV -TO\N 

biên-íhuàí 



Bâi diròi day dâ dime phàt-fbanh do 

mat nhnn-vién « Bài Phàt-Thanh Nha-

Trany » da dèn Ihãm viên. Ta trn Chúa 

còng-^viêc Cinile xà-hòi cùa Hoi-Thánh 

TìnAành Viêt-Nam (ai Cô-nhi-vĩên Tin-

Lành vang-dói khap đó day. Nliiía dn^ 

khách da dèn vieny - thăm. qnan-sát 
nhihi nhà tìr-ĩhién khuycn-khích, nny-hó 

và diít nhira tin-fntrny tot-dep & mri tvr-
qttan tir-thièn nìiy. Vay xin yiòi-thiên 

vái ban doc thãn-men bài dirái day, và 

xin Qui Hòi-Thánh cnng nhir qui nhn tir-

thĩ&n nhò den doán trè tai day. thiet-tha 

cãn-nguyên nhihi cho. twírng-lai các em 

dmrc sang-lang vinh-hien cho danh Cú-u-

Chúa Jêsus-Christ, Đa-ta^ 

— Ban Giám-tìoc. 

N H U N G Đ Ú A TRÊ M O C Ô I 

vSau nnrni iiãni cliinh-chiên, mòl sfĩ 
các Irè em, hi xa cha, lìa me. song bor-
vtr. thiêu'tbon cã tinh-lbiio'ng, Nbirng 
fĩĩra trè mò-côi năy diro'C các Cònbi-
vièn nban san-sóc. nuòi-duòng lhal 
Ià chu đáo. 

Hôm nay mòi qui-vi tbínb-giâ đi xem 
môt Cô-nhi-viên trong tĩnb Khánh-Hòa, 

Chiêc xe may dău bòng-hôc chò- òng 
ban nbiêp ánh và (ôi, cò viro-t nbirng 
làn giò thôi ngutrc Irò lai khá manh, 
qua cău HàRá, Iháp Bà rôi re vào mòt 
con duòng đãt thang tap, lõi truòc 
phòng Òng Giám-Bòc. 

Tir đuòng qtiSc-lô so I chgy dài lói 
bai bi^n HònXhòng trên môtkboânhđãt 
hon bay van thiróc vuông^ co so- nuòi 
tre năy bat đău xày-dirng tír tháng \ì 



nam 1953 cho ló'i tháng U nam đó thì 
lioàn-thãnh, 

Ngiró-j sáng-Iâp ra Cô-nhi-viên năy 
là M M C - S I T Lê-ván-Thái, theo sn irng-
tJiuân cũa Hoi-Thãnh Tin-lành Viêt-Nam. 
f)ng dung gìa-tãi cíia niót Gião sT đe 
Ihiêt-Iâp ra còng-cuôc CLru-lé Xà-hôi, 
sau khi đi sang thàm các to-chú-c nuôi 
ire tai Hóng-Kòng và Phi4uât-Tàn. 

Nam muo'i tu* đú-a tre că trai lan gái, 
pliăn ló-n cha me đeu hi chêt vi nan 
clúen-lranh ó- Quăng-Nam, Quãng-Ngãi, 
tíã-lat, đang vui-đùa dirói nhũng lùm 
cãy. Tãt câ đeu reo cu-óá, cho'i that hòn-
nliién trong mòl tinh-thuong hao - la 
ròng-rài, tri> mòt em nhó ti-teo chù-ng 

4 tuôí ngirong - nghin ngò- - ngáng. 
Tilling ' thinh Irong chiec áo sa - mi 
trárjg và chiêc quan xooc xanh vê mat 
cm buôn-thiu, nlurng hàn lay eùa Ong 
Tliái đang vuot nhe trèn nió" tóc to', xoa 
tliu nhirng nòi nhó'-nhung, đau-kho cùa 
lira tuôî  tho^-ngáy. Tòi hói ra mói biêt 
íí chú linh mói năy mói tn- Quăjig-Nam 
vào. mòt đira con hoang có hai dòng 
máu cũa thòi chính-chiên viVa qua, 

Ba ba nam roi, tír ngày thành-lâp 
tíri nay, nhò- dù nuòi-diró'ng eíiu-dáo 
ncn các cm be hay an ehóng lò'n lãl câ 

đèu khoê-manh hông-hào, và điiac an 
uong đièu-đô và đăy-dù, Ngoài nhirng 
bùa an chính-thiVc, các em nhtr không 
đu'O'c an vat, qua hánh làni-nhàm, cò 
hai cho sú'c-khoê rat nhieu. 

Thjt và các mòn an cãn-lhiêt mua 
ô' cha Nha-trang chô- vê ; bu5i chièu 
dón mua cá ngay tai chô vù-a tirai víra 
rê, rau viró^n đù thir tu- tay các em 
trông và chăm-sóc lay, hò nuòi cã pbí 
ngay canh phòng so 4 cùa cãc em, môi 
lliáng da đugc an mòt lăn, nghe đàu các 
cô các câu thích xai món cá phi oni 1 

Nhíjng khi trái nâng tro- tròi, đĩí 
san có thăy cò Ihuóc, mòi tuăn vào ngày 
tlur nam, mói cm lai đu'O-c khám sú'c-
khoê, Bòi khi cò em mac phăi bênh 
hay lay thi lãp-túc đirtvc đua tó-i chô 
nam riêng và có nguòi sán-sóc điìc-biet. 

Chúng tôi tò'i vào dip các cò cáe chú 
đang sù-a-soan cho ngày le Nò-eii sap tói, 
Chiêc sán-khãu làm ngay trong phòng 
choi ròng-rài, nhieu cái đèn dũ cáe kiêu 
đang làm dô'-dang, hoa giãy chàng kháp 
moi no'i. Giò biên nlie-nhãng lirói nhe 
trên mái tòc xanh, ma '̂ chuc cái dău 
đang gãt-gù theo nhip bài ca tiiói trè 
vang-ilòi mòl sirc-song mói trong níèni 
thu-o-ng ròng-rài bao-la. 

Cnc em hoan-nghênh O . / í . Pham Ngo và Thâg cô Ngmjcn-văn^Ciia 
dã dáng cái niág bam niràc 
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P H l / O N G - D A N H Q U Y Ê N - T R O Q U Ỳ C Ô - N H I - V I E N 

H p l - T H Á N H T I N - L À N H V I E T N A M TAI N H A - T R A N G 

H p l - t h á n h N h a - t r a n g 
dug NgLiy?n-víiri-H;ii 
òng Nj^iiyf-n-IMiaii 
It/i Võ-Té 

lOOđ.OO 
lODđ 0(1 
loort.do 

H ^ i - t h á n h P h a n - r í 

Hôi-Thỳnh Phan-Iìi (tiín hop) 130(t.00 
Òng 'I'ruyfii-đao nũi-Khirrrng 70(t.00 

H 9 t - t h á n h B a n - m ê - t h u 9 t 
f\ I . è - x u í U ĩ - V ; i n ( q u ã N'õ-èn) l.OOIIđ.OO 
n n g Lè • s 11JÌ n - V:ì ti 2 00 fl. 1 lO 
Òng Vr.-vMn-Năm n̂ilcJ.OO 
H n a Xaiivèn-l.iro-ng iTìOđ on 
H.T. lìiiii-juè-Tliuòl (tiiĩn hop) ;;20(1.0a 

H 9 Ì - i h á n h 0 à - l a t 

Ông Mi,ic-sif niiy-Ciu-li-Lam 7.00nrt.00 
Òng- MIH--SU- Diiy-cách-Làm LlJOOđ.OO 

H p l - t h á n h P h ú - x u f i n 
II .T. I'lui-Xiiàii (tièn hop) 

H $ i - t h ã n h Thù-đú-c 

lìà Hăng-dinh-Nain 
H.T. Ihri-fhic 

C d - n h l - v l ^ n T I n - l â n h 
Tu-n hop 
Tièn hop 
Tiên liõj) 
Tièn liòp 
Ũy-lìan Ciru-tê Tin-Lành 
M r s liazfl Crehans 

H p i - t h á n h 0 à - n ã n g 

ông Trări hrrii-Tri 
Bà Boàri-dir Khiro'ng 

Cò fioãn-thi Thièn-llu'on;; 
Cò íioàn-Lhi Bach-Lièii 

1 20(1.00 

ĨOOít.Oo 
4l)0(t.0O 

IlOít.OO 
20(1 00 

4Hi<I.OO 
I! Itr. 00 

r»2.r)00(i.oo 
1;Ì(1.68 

200ct.OO 
200cl,OI) 
lOOrí.UO 
400fí.00 

H 9 l - t h á n h G l o - đ j n h 

Òng Ngi i j ' cn -KUi in -My 

òng Phan-v:ìn-IUiàn 

H 9 i - t h á n h V ĩ n h - l o n g 

Ril Vò-thj-Chin 
.\ n - d a n h 
H T, Vĩiih-long 

Ngiiyr'n-tlii-'l';ini 

40O(t.l)O 
fíOOd.Oll 

va l';ni 

iOOd.OO 
K2(J.50 

2?(l.:.o 

H ô i - t h á n h S à l - g ò n 

On\í Viì-(li'rC'-'J"r;ing 
lìà IliivnIi-llii-CJi! 

r>n()»i.oo 
200 d. 

H p i - t h ã n h N g u y ê n - t r i - p h i r a n g 

lìà N'guyOn-lhĩ-Ngoc 
Òng Viì-đt'rr-Tho 
T.LĨ. Viì-diVc-Nghièni 
Cu Miic-sir Biii-tu'-l)(i 

• • ¥ 

Òng Ph;in-Tăn 
O.'t'.l). Nguyen-s(yn-Mã 
Thay I'iian-lrăn-Hao 
H T. Nguyi'n lri-1'laro'ng 
H.T. Nguy?ii-tri-Fliirirng 
(^ij Lè-thi-Phung 

200d.llO 
rxlOd.Ol) 
lOOiI.OO 
200d.0l) 
200d.0ft 
200đ.0(J 
;soO(i.ou 
lOOd.OO 
í ĩ 2d.00 
lOOd.OO 

H 9 l - t h á n h D a i - a n 
Òng Nguyín-Khòi 200d.00 

6 Í N H - C H Á N H . - So T. K. B. tháng 
I2HIDÍÌ. 

lìã Miic-sir Chung-lthàin-Lòc 200(t.u0 
Cher ĩíhòng phâi lOOd.OO. 

Noi Miu- C. N. V. thông-cáo : 

Hièn nay đã đuroc I I i-ni, (̂ hò- kliòng 
pliâi 1 ern. 

Tínli dên nyày 7.1.57. 

Tràn-trong cãm-ta rác nhã hao-li'mi 

— lìan (ìinrn-Đõf 

• 

T R Á I C Ũ A T H Á N H - L I N H . Ă Y L À L O N G N H a N - T L T 

• • 1 " 
É 

MM frfr • - • iHv « É » _4-ri4f w n 
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T O A G I A N G T I N - L A N H 

Con Birang G'àĩ - Thoát 

tliò'i-dai nào. no'i sàn • lliàni cùa long 
ngiròi đcii cam lliãy mòt su' Irong-tiăì, 
khn-khan và đau-buòn. 

Ilct !!iăy đcu hieu i-ang cănh son 
liiũn- tai trèn Iran -1 lie kliòng i)hăi Ià 
ranh song Uncli-đáng cùa con nguòi-
(;iio nên khòng có hoàn(*ănh nào, đja-vi 
n:io if ò đuò"i mat trò'i » làm thòa long 
njiSnuVi đtroc. 

Su hieu-híêt ãv đtMii lai cho loài 
niíiró'í nliíj'ng y-ngliĩ lim-tòi mót đja-vi 
nnVi-inê, l i r -đo, hanh-phiU và tol-đep 
htrn. 

Môt Su nguó'i, dira theo hinh-thú'c, 
rày súx' mình de căi-tliièn nim'ng hãt^ 
còng, hãl-nghĩa cùa xa-hòi, 

Mòl so nguó'i khàc dem tãt că khă-
niuĩg [ihimg-sir cho y -ho t \ khoa-hoc đ e 

111 nng ìàni nhe hot nòi đau-khò hoac 
drni lai cho dòi nguòi nhung phuong-
lirn song dôdàng hon. 

Nhung có [)liăi chàng nhàn-loai đã 
Um diroc sir thòa long và hanh-phúc 
lrong thè-gió'i đu'g-c mènlt'<lanli l à « V à n -
iiiinli J> hièn-tai ? Thuc - lê Ira hri rang : 

khóng lain rlju hó't diroc nòi dau-
íliu'ivng nià li'ái l̂ ii vãn-minh vàt-chãl ãy 
(ià deni lai cho lĩho 'n-loai nhù'ng tai-nan 
kianig-khicp lurn, gic ' t-chòc nhicu hon, 
víl linh-thàn hi khùng-hoăng nhicu tio'n. 

Mòt so nguó'i khác nfra, (diú-trong vè 
tínu-linli, đà cò vuo-n mình ièn Irèn tãl 
Cĩi nhúnjí cuòc só'ng cua vàl-dnc, bíèĩ 
hiui ra vói nhiVng y-nghĩ cho là Iran-
li,K-;giani minh vàu nìiúng chòn thàm u, 
C'iìín-giìĩ- lãm - l r i và chiu bao nhièu khí5-
khiic lie tim con điró-ng chí-lhiên bãu 

Jnoiig gíăi-thdàt minh và dira-dat nhàn-
h^ii î a khói cái « be kho » trăn-the. 
NliU'jig sau nhùng cJiuói ngãy lìm-kicm. 

lu-Iuyen, hêt thăy cũng d à í i h bò tay 
trong cóng-lè : Sanh, lĩinh, Lao, T Ù ; 
khòng ai có the tir giăi-thoál mình, chiV 
chira luàn dên vàn-đe giăi-lhoát ngirò-ì 
khác. 

Sir that - bai ãy có jjhái cháng vì 
iigu'ó'i ta khòng biêt đicii lành. bay 
khòng đircrc gtáo-bóa mòl each đãy-đu 
ve nhung phiro'ng-phá]> thircdiiôn nhu-ng 

đieu tòt-dep ? Khòng phăi. trái Iai 1ù-
luo'ng-tàm con ngirò^i, nên giao-diic cùa 
gia-đinh, luàn-lỳ ò- chòn hoc-đuông, 
luăl-pháp cùa các xabòi và dên nhTrng 
gĩáo-ly cùa các tòn-giáo đeu đa nói rãt 
nhiiĩu vê dieu lành. và day rãt nhièu vc 
nliù'[ig phirongcách đè đal dcn bâc Iron 
lành, Nhung sau nhfrng kinh-nghíèní, 
niiàn-loai dà lìian rang: « Tha i , chiuig 
có ngirò'i cóng-hình ò* trèn dãl làm đièu 
thièn, mà không ho pham lói. » 

Tìiè' 111ì con dirò'ng giai-thoát clio 
nho-n-loai là gi ? 

Theo Kinh-thánli, Oirc Chúa Tròi đà 
hiêt truó'C cănh luyèl-vong ãy nèn đa 
íkr- hi cho nluni-loai mòl cnn duó'im 
giăi-tlioát : Cách đày gan baí niiroi the-
ky. vào mót đèm đóng d a y gíá-Ianh, laì 
Ihànii Hêt-lè-heni, xú Giu-dè, con mòl 
cùa Ngài là Jèsus đà giãng-sanii trong 
mang CO ehuòng chièn đè làm plui-phí 
nlui'cãii cán-thiêt ci'ia nhàn-loai. 

Dire Chũa Jèsus, Con mót cùa f)úc 
Chũa Tròi , d à dcn lrong Ibê-gian khòng 
j)hAi đc làm mót nhà nió-pliam day dò'i 
làm lành lành cùíig khòng jihăĩ tít 

gày rìèn mót jíhong-lrão căi-cách binli-
Ihiic xà -hni, 

Nhirng, Ngài dà dcn " Hang î jt 
nhung vet thuo'ng cho kc vó- long 
tt Tim và ciru nhrrng kè bi hir-niãt >», 
G Kèu-goi kè có tòi » vá hi-sinh chinh 



mang song Ngài đé làm con điròng giai-
thoál clio nbân-Ioai. ' 

Ngài kèu - goi moi ngiròi Irên đãt 
rang ; « Hoi nhírng kc met-môi và gánh-
nang, Itày đên cùng ta, la sê cho các 
ngiro'i điroc yên-nghĩ, y> 

Khi fí Ngài Ihãy nhfing đám đân 
đòng, thì đòng iòng thuong-xòl vì hp 
cùng-kh5n, và tan-lac nhir chiên kliòng 
có kè chan. » Ngài hen « Bi khap các 
thành, các làng. đay-dò trong các nhà 
hôi, giang Tin-lành cua nirõc Birc Chúa 
Trò'i và chira lành càc thir tât-hình >Í 

Trong khi thi-hành chirc-vii, hãt-luân 
hang ngirò'i nào đen cùng Ngài thì thày 
đêu nhàn đirgc noi Ngài sir đay-dô, 
nâng-đò', yên-ui và thi>a-lòng, Nhũ-ng kè 
cô-qua dà đuoc Ngài lau rào giòng chàu, 
ngirò'i tòi-lòi diroc Ngài rông long Iha-
Ihij, kè oni-đau, fjinh-hoan điroc Ngài 
chfra lành, ngiròi đòi-khàt đu-oc Ngài 
sân-sócnuòi-nãng. 

Sau nhíĩ'ng nam rao-giãng Tin-lành 
ve su* yêu-thuong cua Birc Chua Tròi 
và làm tron sú-mang cua Ngài là «sir 
ban c h o » , Ngài đa Ihirc-hành tuyêt-
điêm cua sú-inang ay hni sir hi-sinh 
mang báu cua Ngài Irên thâp-tir-giá vi 
tôi-lòi cù'd loài ngirò'i, Lò'i nòi cuòi-
cùng Clia Ngài trên thâp-tu là :( Moi sir 
đã diroc t ron» ròi Ngàí guc đau mà 
trút linh-hòn. 

The lire, văn-minh, hpc-thire, triét-
ìỳ đa đành hó lay truó-c nhírng vêt-
tliiro'ng sau-nao trong tàm-hòn nhàn-loai; 
và trên sân-khãu nam chàu ngày càng 
xuãt-híên nhírng tan-kich bi-ai, nhfing 
lóp luông khiing-kliiep, khiên cho long 
ngirói càng tê-tái, nào-nùng, 

Nhirng tù khi Birc Chúa Jèsus đên 
thê-gian. iiiò cho loài ngirò'i môt con 
điróng giài-thoál đên nay đa đeni lai 
biêt ban bien-cài la-lùng cho ihe-giò-i. 
Chinh Ngài là Irung-tàm cua lich-str, là 
đông-lu'c manh-niê cúa nhu-ng còrig-cuòc 
bác-ái, nhàn-đao. nhíìng eai-cácli íiiru-
íeh cua xà-hõi và đa nàng cao trinh-đó 
tri-thirc cũa con ngiròi. 

Biêl bao cuôc đòi hj thãl-hai, truy-
lac huòng Iheo thú vui hèn-lhãp đa 
duo'C Ngài nâng-đõ\ tay-sach làui-hòn 

và đem lên đên hâc vĩ-nhàn đai-thánli-

Biêl hao nguò'i đà hi xà-hôi duòng-
bô, đã đu'O'c Ngài tiê|ì-nlian, và Ngãi 
bang long kêt ban vói nhu'Eig ngiriri 
khòng cò ban. 

Biêl bao giti-đình hi tan-nát, da 
điro'C Ngài hàn-gân tinh-yêu và gày hií 
cănh hanh-phúc, 

lìiet bao xa-hôi điêu-tàn. suy-bai đa 
điro-c Ngài biên-đoi bò-i tình-yêu cúa 
Ngài Ihirc-hiôn trong nhfrng đò'i sò'ng 
la-lùng cua nhfrng kè lin-nhàn Ngài, 

Biêl bao nhièu nguói đã nhân điroí-
su- thÒa-nian trong Ngài mà bang long 
cliiu giêt hang Urò'i giro'ui, chiu Ihú dfr 
can-xê, chiu thiêu-đòC chiu tú-lòi liru-
day chó không chiu tir-hô Ngàí. 

Biêt hao nhiêu ngirói đành bô đia-
ví cao-sang, sir - nghièp rirc-ro tình 
quyên-luy ên cua gia-dinh, cam song 
trong cành nguy-nan, nghèo-khiì, cò-
đon dè dua-dat nhung linh-hòn luân-
lac tra lai cúng Ngàí, 

Biêt bao nhiêu nguòí vui long nhàn 
tiêng chê-bĩii, chuò-í-rúa cua tràn-lhê 
dè quyêt đeni linh yêu-!hiro"ng cua Ngài 
gíeo-r<4c vào tàm-hòn cua nhàn-loai, 

Nhung con ngiròi ^y, nhiing xa-hói 
ãy là nhung kỳ-quan đè minh chirng cho 
moí ngirói biêl rang, chĩ có Búc Chúa 
Jèsu5* Con Bôc-sanh cũa Birc Chúa Tròi 
mò'i đem iai str thòa man cho long nguòi, 
mò'i là điròng giai - thoát nhàn • loai 
khôi gãnh nang cùa tôi-lôi, mói có 
quyèn că i tao dòi sí?ng con ngiròi và 
dira nguòí đên chon hanh-phúc that. 

Vày, hai aí cam tliăy áp-lirc cua tôí-
khíên. quyèn-thê cùa vât-đuc điro'ng đè 
nãng trèn minh, g ió đây xin ban đirng 
cay sire riêng minh nu'a, dirng phi thi-
giò- tim-kiêm, nhung bay den quy truóc 
Hài-nlií Jêsus đà sanli tai thành Bêl-Iê-

+ 

hem xua. Ban bay dàng tàm-hòn mìnli 
cho Ngài, Ban sê nhân noi Ngãi mòt 
nguòn an-ùi, môt su Ihôa long và mòt 
quyèn-phép đè tay sach tòi-lòi và mòt 
ngày gàn đày, khi Ngài tró lai, ban se 
hòn - hô' birò'C vào cănh hanh - phúc 
đò'i đò'h 

— Miic-sir Tràii'lrqny-Thuc 



GQĨ L Ò X ( ; BAN T R K 

(Tiép theo traog 23) 

irèn ngôi Iai có \ V iiiìit im-sĩiu. NgÀi nyoi 
ini-laiig niur ]jlio-tirtvng. duy m a t Ngàí 
Irà nòn IÌUOJÍ-IJM lurn Iheo môi luró'c 
ciiân rua tòj, Míit Ngài daiii-đăra nhìn 
lôi rJurii-chan s i r hicn-lir, sir d:ui-đ(Vti, s i r 
Iràfh iiu")c. Tòi nluV lai nhfi-ii^ sir y e u -
diiiji ríiii ininli, Tũj l i o i - r o i VÙI g : i i i i cĩau 
xiKmg lòii-̂  đ i i y sí/ .hai, hô-llu-n. ( A I O Ì -

cùng kliòiiy Hiê chju-đirng du'u-r mla 
tòi [jliu |>Inic truiVc n g ù i 'I'lM khóc-
lóc, iliíc (Iti că s i r đ a t i - l h i r o ' i i g Uiong-hni 
nài-xin uwi lliii-llnV. Bong m ô t ban tay 
ÌMÙÌ laíili I'ò- víicj trán t ò i . Tòi choãiig 
mat thih d a y . Lai chí Thúy l ú c nay. 

Chi niiiii cutVĩ hui : « Bì nhóm khôĩig 
biv d i i ? San chi khóc đén irò't goi vày ? 
Túi vù-a biróc víio đày ru c h i đi nhà 
llitr.tt Tòi ngac-n l i ièn nJiì n Tliúy, Sao 
Thúy khòng ginn minh nliĩ ? Tlmy có vc 
ũen-lír-lãiii sao. Tói xin lòi ^Thiiy rôi 
cam - đòng thuât h.ii 'ibũy nghe giac 
cliiém-bao vũa qua và nhung vìêc t ô i 
đã làai làu nay, cùng sir àn-nàu Ihíĩng-

lioi cua t ò i . lioi chúng lóì qui GÔI hèn 
jjiiraiig cììu-nguyêri. TÕI dàng lói càu-
iìw Chùii ilia ,sir vi p h a i i i vira t j u a và 
long trong luVa vói CA\ÙÍ\ sè kliòng bao 
giò tái pb̂ jin nùa, Tòi hira sc trung tin 
lliò' Cluìa clio đcu chcl. Tiep llieo, Tliũy 
tâu-Nia Cliihi g i ú p - í i o - cho că hai chúng 
16Ì biêt sung (Icp l Ò M g Ngàí. 

Long nhe-nhàng v u i v ê nhir đòí chim 
cluing tòi dat lay nhau đi nhóm Ban 
Thanh-niòn lai giăng-điróng.—í/o/íí/LfV/ĩ 

I ÍANG GHK TWK EM 

(Tiep theo trang 26) 

Í \ I \ Sir cóng-ngliĩa sc làm day thai Urng 
Ngùi, sir tliành-tín sc làni dfiy rang liông. 
ììfĩy giò- niuông sói se <V vói chièn con, 
heo nam vói do con ; bó con, sir-tir con 
Yói bò nuòi map cũng cluing mót cbn, 
nuit điVa con tre sc íÌ;U cbúng no đi, . , 
Tre con đuirng bú sc choi kê CÌ ran ho -
uìang, tre con thòi bũ si-thó tay vào bang 
ran luc. No chang Tim hai, cbang gict 
ai Irong că nòi Ibànb cua la ; vi Ihe-
gian sè đãy-day sir h icul i ié l Bi'rc Gìò-
bó-va.,. » ( i s . U : 4 íl) . 

Thai, cbĩ líbi nào tbc-gian đay-day 
sir b i eu -h i e l OiVc ( ĩ ic-hò-va, khi ãy, 
nbàn-loai mó'i tàn buo-ng Xuân bon juùa, 
Xuàii \ó'lan vày, 

Nào, các cnj và lòi hày ccí-gang vào 
tbienlbành litrÒ-ng Xuàn hrít-diel đi . . . 
Cbúa Jt-sus plKin rang : « Ke nào tbang. 
ta se cJio ngói vói ta tren ngòi la . . . Can 
nbũ-ng ke hcn-nhàt. KV cbãiig lin, kc Ibò-
lhan-lirong, pban cùa cbúng hó OR trong 
hó cò lira và diem cliáy biVng-birng. . , o 
tKbăi :i ; 2 ; La 21 : S ) . 

— DnìKhirang 

D O A X Q U Á X T l l Á X Ĩ I 

I T i í p theo I r a n g 2 1 ) 

U XÚ vănininh ticnlien nià cung ró 
hang ngirói chn Iru'O'ng kỳ-cue nhir the 
kialCó le phái ay I'hù-trtro'ng J i h i r Ibe vi 
thăv lín-dô Iri-lliirc thì bó (^búa và pbá-
khiiãy H ò i - l h á n h ; ncn ho hire niìnli mà 
ciiiMlao hí-lliú'c Itiòi, Chir neu con-cái 
Chúa có tri-1 hoc, khòn-ngon n, tliòng-
Ihái mà hiet dímg tri-tbirc, sir kbòn-
ngnun cuíí minh de pli^c vu Cluia thi 
phuíVc và i[iiy biet bao, Còn Iheo lò'í 
BáC'SĨ Bhikc khuven [lòi-lhájib lo đão-
luyên mòt [Iie-bê nióì kbòn-ngonn, Irí-
Ihírc llii ílòi-lliánii la nghí Ibe nào ? 
Chúiig la liiìy ''aii • \in Chúa giúp-đir 
kill goi nhicu thanh-nien lliit^u-nn- Iri-
Ihirc trong llỳi-lljiuib nbà bíel dàng 

đicu mình có cho Chúa đe làm vinb-
hi'cji Danh Xgài. 

H 9 Ì - đ o n g Thu-omg-du 

Nam nay Mòi-tJjánb Thirong-tiu ó-
eao-nguyòn Trung-phăn kbóng cò llói-
đông Lién-Phài. Các Oiáo-sT và Truyen-
giáo Vièl-nam hiep vó'i llòi-lliánh tbirang-
du tô'Cbirc nhirng Ilòi-dung kliu-vire Ó-
Pleiku, lìan'mò-tbuòU Djring và Bà-lat 
Irong tbáng ba. Vày xin quy lói-ló- con-
cái eúa Cbúa nhò- den càc Ilòi-dóng mà 
cau-nguyèn, khan-dao cho. hau nbon 
llói-dóng ruìy H^)i-thànli tbirt/ng-du và 
că Doàn Tí uyèn giào Vièl-nam và ngoai-
quoc ô" cao-nguyèn đirox" j)!iãn-hirng. 
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