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tlìiro'ng'yêu 

T Où-c Cbúa Trò'i ihircrng-yêu thê-gian, đin nòi dê l>ên 

Con mgt cùa Ngèi^ hSu CIÌO tie ai tin Con ãy kbông bi bw met me 

R ir C cânh chién-lranh khb'c- U?t mà 

hang van ngu-òi phâi bo mang ô* chien-

trirírng vd-i vô-s5 tài^aân bi hu--hao, nhiSu 

ngu-òi hoang-mangjngh í -ngò tLfhSi : Có that 

Bi rc Chúa T r ò i thu-trng-yêu the-gian hay 

không ? 

MÒ'Í đây, báo DECISION s í tháng 7, 1967 

có đ'é-cí}p đen vâ'n-đ'ê này, Răt lay làm dê 

mà tin rang Đú-c Chúa tríri diíTig nên thê-

gian, cai-tri the gian, gifr gin thê-gian, song 

ră t lay làm khó mà tin rSng Bũ-c Chúa T r ò i 

thU'O'ng-yêu thê-gian, 

Mgt Lrong nhírng lỳ-đo là khi cbúng ta 

so-sánh vu-tr;^ bao-la vđ-i đia-căa ră t nho 
nhu- hpt buí nãy. Nhieu ngu-M hoài-nghi 

cho rang không the tin môt Đú-c Chúa T r ò i 

cao-cá, cai-guán toàn vu-tri^ lai chăm-sóc 

đên đìa-câu cùa chúng ta, cũng nhir không 

the tin m$t oag thqr m$G laí châm sóc 

đên tù-ng mùĩ đinh ông dung trong mpt 

tòa nhà vĩ-đaĩ. 

Tb$t chúng ta không chSi du'p'c r^ng 

đta-cáu nay là r á l nhô to YÙÌ T B - I T U . V Ì , 

đ i r ò u g k i n h cúa m^t t rò i l à . 1 1 0 iSn dài 

hon điròng kinh cúa đja-cìu, vã m^t trot có 

1,300000 lân ló-n hon đìa*câA. Nhtrng nên 

đem mat t rò i mà so T Ó - 1 C & C thlda-thS khác 

thi m^t t rò i chi l à m$t cbăm nbo nhtr m$t 
h$t cat. Có ngôi sao m i đtròng klnh đen 

240 trì^n d$m, hoãc nói each dS hièu hem 

là 25 trí^u mat t r ò i cúa chúng ta đăy chĩ 

bSng mpt ngôi sao đó. Nhung thãi-dtrong 

h^-thSng cúa chúng ta chĩ là m$t trong vÕ 

so thái-dira-ng h^-thong ò răi-rác trong 
khoàng không. The thì v i l - t ry thfit Idn-lao 

vô cùng. 

Nhu'ng Kinh-tbánh chép r S n g : 

«Con mat cúa Đtíc Giô-hõ-va soi-xét 

khâp thê-gian đ$ng giúp tire cho k e n à o có 

long thành đãì vó'i Ngài 9 . 

(II Sú- 1 6 : 9) 

a Thìên-sir cúa Đirc Giê-hô-va đong l^i 

chung quanh nhùng ke kinh SQ- Ngài v à g i ă ì -

ctru h9)>, 

(Tbl 34 : 7) 
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« Ngircri ta há ch^^ng ban nam con chim sè 

giá hai đông tien sao ? Nhu-ng Dire Chúa 

Tríri không quên môt con nào het. Dãu đên 

tóc trên đĩiu các ngiroi cũng đã đêm ra roi > 

( tu 12 : 6. 7) 

Nhir vây Birc Chúa Trcri không nhfrng 

thiro-ng-yêu cà thê-gian mà còn thirtrng-yêu 

tù-ng cá-nhân, không nhfrng thuo-ng-yêu 

loài ngirìrí mà còn thiro'ng-yêu đeii loài vat 

nhir mQt con chim sê, 

* MOt ly-do Khác là nêu Đfrc Chúa Trài 

thu-o-ng-yêu thê-^gian thì tai sao có đau-kho 

bao-trùm khap no-i? Tai Ăn-đ? hang nam 

có 3,000 ngu-ìri hi thú dfr xé thây, 20.000 

ngiròí chêt vì rín đ§c can, 1,500.000 ngirò'i 

chet vì binh do côn-trùng đem dên. Tai 

Tmng-hoa hang nam có 40 phãn tram con tre 

chêt vì đói rét triró'c khi đirp-c mpt tuoi. 

Tai Nga trong cugc cách-mang may nam 

triró-C đây Lenin đă sáthai 1,750.000 ngu-ò'i 

và đe cho 18.000,000 ngu-ò'i khác chêt đói. 

Đí-nhi thê-chiên vfra qua, nho'n-loai ván-

minh đâ đira hang doàn ngu-òi ra chiên-

trirò-ng đê tàn-sát Ian nliau. Qua các sir-

ki^n đó, chúng ta có the tin Đirc Chúa 

Trò-i thu-OTig-yêu thê-gian hay không ? - C6 ! 

Nhfrng noi đau-kho vfra kè trên không 

do Đfrc Chúa Trò'i tao ra cho loài ngu-ò'i, 

song do loài ngu'ò'i tu'tao ra cho mình. 

Loài ngu-ò'i Ià loài có tir-do, hq có khâ-náng 

và tir-cách đê chgn cách nào minh muÓn song 

và đién gi mình muon làm, Ngu'ò'i không phái 

là mOt bg may cùng không phăi là môt hinh 
'ngm, nhu-ng là mgt nhân-vât. Và hg that là 

ngiròi khi nào hg có tir-do. Do đó, hp có 

quyen phuc-str Dire Chúa Tròi hoăc tfr-chÔí 

Ngài, hg có quyen vâng-lò-i Ngàí hoăc chÔng 

trâ Ngài, hg có quyên thiro^ng-yêu Ngài ho^c 

oán-ghét Ngài, Nhfrng noi đau-kho mà loàí 

ngiròi đà và đaug phái chiu là do loài 

ngtròi đã tir chon c!io mình cáì so-phân 

đõ. 

Tuy-nhiên, Dirc Chúa Tròi không đê măc 
loài ngu-òi phâi chiu cái sb-phân đó, vì 

Ngài thu-o-ng yêu hg^ không mutín cho 

môt nguòi nào hi đau-kho, chêt mat, mà 

muon mgi ngu 'ò i đeu án-nan đe dirg'c 

cfru^ráí. Ngài th;rtrng-yêu đèn nòi không 

tiêc chĩnh Con minh, nhu-ng vì chúng ta 

hêt th iy mà phó Con ăy cho. 

Chúng ta sè tìm thăy su- thu-OTig-yêu 
cùa Đfrc Chúa Tròi ò- đâu ? — Hny đên 

Bêt-Iê-hem, Tai đây chúng ta sè thãy 

tinh thu-o-ng cùa Đfrc Chúa Trò i đu-g-c 

the hien qua mgt Con trè bgc bang 

khan, nam trong máng cõ cùa chuông bò. 

Đó Ià hiên^thân cùa Đfrc Chúa Tròi toàn-

nàng toàn-ái là chù tê cùa Vù-trií. Vì 

thircng-yêu thê-gian, Ngài dã tfr-bô ngôi 

t ròi giáng the đè tìm và cfru chúng ta. 

Hãy đi xa ho-n nfra, đêu t?n đôí Gô-gô-tha. 

Tai đây chúng la sê thăy Con đgcsanh cua 

Đfrc Chúa Tròi vì tgi chúng ta phái chiu 

nbijc-hình trên thap-tir-giá. Đau đôi mão gai, 

tay chan đinh đóng, lirng mang lan đòn, 

qua tìm tan-vò, nòi đau-đòn cùa Ngài v ì 

chúng ta không sao do liròng dirg'c. Đó là 

vì Ngài thiro'ng-yêu chúng ta. 

Ngu-òi ta thuât r?íng trong nhfrng ngày 

cuoi-cùng cùa Martin Lather, ông mac bjnh 

đau đáu răt năng, Có ngu-òi thúc-giiic ông 

nên dung mgt thfr thuoc răt đât tiên đê 

đu-trc đò đau, Luther mĩm ciròi đáp la i : 

« Không. toa thuoc tot nhiH cho b§nh đau 

đãu, đau tim cùa lôi ià Đfrc Chúa Trò i 

thiro'ng-yêu the-gian đên noi đã ban Con 

mgt cùa Ngài, hău cho he aí tin Con ãy 

không hi hu- mat mà dirg'c sir song đòi 

đòi 

Chúng ta đang song lrong mgt the-gìòì, 

m$t xfr^so*, môt khung-cânh dê làm cho đau 

í1ãu nhfrc óc; tísn long nát da thĩ cùng chĩ 

có m§t toa than-duvc là : a Đfrc Chúa Tròi 

thiro'ug-yêu thê-gian » , 

T H Á N H - K r N H 
nguyê t san 
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Giám 

N G A Y xira eó môt ông vua thò'ng-tri moi nu'ó'e, moi dân-tôc-
Trìêu-đình cíia n g i r M cao sang long lay; trên ban nguò'i khõng thiêu 

môt thúc an quy giá. Cã lãu dài lúc nào ánh sang cũng ru-C'rõ-, nhu'ng tiêng 
nhac, tiêng eu'ò'i, tiêng hoan-ea không ngó't vang ra ngoăi. Có nhfrng tãng may 
ló'p ló'p vây quanh làu đàì, that huy hoàng tuyêt diêu. Ai dí qua eũng hay 
dírng Iai chiêm ngiro'ng hiSi lãu, ao iró'c đuo'C biêt ví vua xây dirng nên kiên 
true la ky này, Nhirng châng môt ai eo thS lai găn. 

Môt mùa dòng giá lanh, nguò'i tho' may cùa vua vào hoãng eung, mang 
theo nhu'ng máu áo mó-i nhêít. hãnh dién ve eông-trlnh cũa mình. Anh đã dung 
nhu'ng ehâ't lieu that tinh-xâo. dêt nhu'ng tâ'm áo đep nhêít thiên ha- Nhùng 
tàm áo long lánh nhu- vàng. 

Nhu'ng nhà vua khòng víra y, Ngu-ò-i truyen lênh cho ânh tho* may lui 
ra. Ngirò*i quyêt-đjnh tir may l^Y nhũng tà'm áo. • 

Không aì hVêu y dinh cùa Hoàng đê. 

Cù'a vào hoãng eung dóng lai và khóa kin. 

Mâ'y tuàn lè trôi qua, bên trong phòng vua, nghe có tiêng khung ciVi chay 

Tríeu đình chò* do-i xem nhu'ng têím áo vua dêt, aí cũng nghĩ rang 
moi đòĩ mat châc phâi ehóì lòa vi nhírng tâ'm áo đó, 

Sau cùng ngày chò* đo*i đã i&i. 

N h ù n g cánh cù'a bât mô* và nhà vua Men ra. IVIol nguò'i vă nhát là anh 
'tho* m a y bò" ngõ' kinh hoàng. 

Hoàng-đê mac môt tâ'm áo tám t h u ò n g nhâ't, rê tiên và thô so* nhăt mà 
khòng môt vi dê vuo'ng nào mac. 

Nguò'i có quyên đòi hôi nhùng thix' vái đep nhâ't, nhirng nguò'i đã ehon 
tâ'm áo eùa môt gã hành khâ't. 

NgU'ò'i òn-tÔn nóí ; « Ta sê đi xutíng thung lung diró*! k i a . » 

M. D. (His 62) 

A. dich 
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Ban Trj-sir Tong-Lìên Hôi 

Kinh gái : 

Q u ĩ Muc-SLf Truyên-Đgo và Ban Trj-si/ 

Cùng toàn the Tín-hOu 

H O I ' T H Á N H TIN^LÀNH V I E T N A M 

Kmh thwB Anh Chj Em than min^-

TUlg'ià thăm^thoăt, le ky-niêm Cúu-Chúa giáng-sinh và Nam M ó i lgi 
dên vó'i chúng ta . M$ t lân ní>a^ Ban Trj-sy T&ng Liên-hOí xín tran t rpng 
kinh góí dên anh chj em là i chàO'thSm nông-nhí$t t rong danh Cúu-Chúa và 
lò'í cău chúc chân-thành mOt lè Gíáng^sinh vui^u-crí cùng mQt Nam Mó'i 
Hgnh-phúc. 

V u i ' t i r o ' i và hgnh'phúc châc phâi do Cóu-Chúa chúng ta mang dên iù 
trèrU Vĩ t^i t ran-gian tõi-lSm^ tOi-lõi nây làm g ! có vur-tu-o^i và hgnh-phúc. V§y 
chúng ta hSy noi gtro'ng mgc-dông và bác-sT t im kiêm Chúa v ó i mOt l inh-thSn 
ySu-thiro-ng^ khìêm-nhuòng và tín-c$y cho den chú'ng chúng ta gap Ngài và 
tôn - thò Ngàĩ. 

Muôn du'p'c vu i ' tua l và hgnh-phúc su6t nam, trân t rpng yêu-câu toàn 
the anh chj em vui long h i rông-úng mOt ngày câu-nguyên dăc-biêt là ngày 10 tháng 
1 nam 196S. Aĩ dup'c Ihúc^giyc kiêng an, cũng nên kiêng an. Các vSn-dê cău-

, nguyen dãc-biêl nhu sau : 

1 . Sy thành' lâp và dieu-hành các t r u ó n g Trung Tieu-hoc cùa các Ch i -
hOi và t r u à n g Cao-dâng Kỳ-thu^t tgi Saigon cũa TÔng-Lìên Hôi nhãm muc-
dích giâng Tin-lành cho Thanh Thiéu-nhì. 

?. Si/ th i rc-h i^n c h i r a n g t r ì n h » Truyên-^dgo sâu rông ^ và Ch iênd j ch 
Tin-lành cùa HOi-lhánh chung. 

5. Sir m ó mang t rung' tâ in Bài Cùi t$i Ban 'Mê-Thuôt , Pteiku, Quăng-dóc-
4 . Su fâo giang Tin lành qua dai V ô t u y é n T ruvèn thanh và í ruyèn-hình. 
5- S I / thành-l3p các Trgí he cho thanh thíêu-niên, giúp hp có sinh-

hogt vui-vè* 

T H A N H - K I N H N .S, 



6. HOi-dÔng Thtrò-ng nìên cua Chi-hOi, Đia-hgt, Tong-Iiên H^l và Hôi-
dông Bôkllnh cho MyC'Sir TruySn-ágo, 

7. Các sinh-viên du hpc Thân-dgo : Lê-hoàng-Phu; Trtro'ng-văn-Tòt, Triìang-

phan-Hi, HLra-d^o-ĐLTC^ Hiía-dgo-Lu'crng^ Nguyèn-xuân-Oú'C, Võ-ngpc-Thiên-An^ 
slnh-vĩên Thân-dgo^ Nguyèn-hũ'U'CiTCrng^ Lê-dính-Phu'íS'c, Nguyên-h^u-Lircrng, 
Nguyèn-vãn'Dp. Xin Chúa cho có them và các ngành khác nhu" GiáO'duc^ Y-le. 

8. Mgt trung tâm Huãn-luyên cán-b^ pUh bien Trn-ìành t^i Saigon^ có 
the mò" I6p ngày và dêm. 

9. St/ song thuOc-lính cùa Hpi'thánh du-ĝ c dôi^dào dè du-o^ng dău vó'i 
ma^quT^ và tpĩ ác dang lan tràn. 

10. Cho xij-sô' só'm du-Q-c hòa-bình và thSng-nhSt dè HQÍ'thánh có the 
dem Tin-lành cho mpi ngu'ò'i khâp mpi no'i-

Saigon, ngày 4 

Hpí-Tr i fàng 

Phó Hpĩ-TrtTÔ^ng 

Thír^kỳ 

Thù-quỳ 
Nghi-viên Nam hgt 
Nghj-viên Nam Trung-Hgt 
Nghi-viên Bâc Trung-Hat 
Nghi-viên Thu-png-Hgt 
Chũ-nhièm Nam-Hgt 
Chù-nhiêm Nam Trung H^t 
Chũ-nhiêm Bâc Trung-Hg! 
Chù-nhi$m Thu-png-Hgt 

thâng 12 nam 1967 

Muc-su" Đoàn-văn-Miêng^ 

MyC'SU- VO'Van-Cu-, 
Muc-su' Nguvèn-scn-Hà^ 
Muc-su' Lê-vãn-Phău 
Ông Nguyêo'Vãn-Vgn^ 

Myc-su- Phgm-vãn-Nãm, 
Miic-su- Lê-dĩnh-T6^ 

Mgc-su" TriTO 'ng 'Văn 'Sáng, 
Mgc-sy Phan^vSn-Tranh, 
Myc-su' Tran-trpng-Thyc^ 
Myc-su Nguyèn-xuân-Vpng^ 
Myc-su- Y -Hăm. 

Kinh gái Qui Vi MUC Sir, TRUYEN ĐAO, CHU -TOA CAC CHI HÔI, 
Sâ băo Ciáng-sinh 1967 nay^ chúng tôi kinh gài Jen các Chi-hQi may 

so tfQi han ìtrcfng sâ dã ghi mua ttr trwác dè nhà Qui vj cò-dgng them 

dpc-giă mái cho nam 1968^ Giă báo van là 150 dông m0t nam. Ban lè môi 
so 15 dông* Kínb xin Qui v í , vì cõng-vi$c chung nhà Cbúa, tích-ctrc t/ng-

bô chúng tôi bSng ghi them dpc^già mái boSc tiêu-tbu hêt s6 béo lè gái trQÍ^ 

Qui vj sê co-dpng dwac bao nhiêu dgc-già mái, kínb xin vui long biên 

thtr vè cbo biêt gap dè chúng tôi djnb^liêu vÌ0c ãn-loăt trong nhirng tháng 
tái. Rat ao-wác moi gia-dình tin-dÔ nen mua m p í tă Thánh-kinh nguyet-san và 
môi guãn-nhãn dã tin Cbúa trong thòi-gian gua cũng can có môt tă ĩbánb^ 

Kinh nguyêt-san dè dwac nuôi lán lên trong dái sÔng thuôc-linh vò quen vái 
sanb'ho^t cùa Hôi-thánh* 

Vè so báo gài í rp / , chúng tõi có nêu rÕ trên nhãn môi gói bâo* 

Trăn-trgng kínb chào Qui vi và thành-th$t cam an nhieu. 
THÁNH-KINH nguy^Nsan 



J J Ê S l U S = C l f f l M n S T 

cúa lich-sir 

I L O A I Í 

V ô-luán Ià vào thài-dai nào, nguyên-ttr 
hay thái-không hoăc là thm-d^i chi 

chi đi nũa trong tirong^Iai, đ$ng-hirángcùa 

lich-su- van àr trong tay cua Đúc Chúa Trò'i 

toàn-năng. Đa-síJ nguài trong thê-gíói, 
nhu Kinh-thánh dă chép, cú lam-Uc trong 
ly-tuòng hu-không và long ngu-dôt tôi-

tãm, nên da dSí vinh-hìen Đúc Chúa Trà i 

không he hu-nát lay hình-tugag cúa loài 

nguM, hoac cùa đieu, thú, côn-trùng. Do 

do Đúc Chúa Trò i dã phó ho sa vào su chang 

tin-kính, xac-xucrc, kiêu-ngao, khoe^khoaog 

và ô-uê, theo long tham-dí^c vô han, Chính 

Ngài đã phó mac cho A-Lích-Son dgi-đe 

khi xira chinh-phuc liet-quâc. Cũng chĩnh 

Ngài phó mac cho Cesar Augustc ra linh 

cho thiên-ha kiêm-tra dânsõ, de rÔi Ngài 

chĩ-huy tãt că mgĩ diêu đó, cho no huóng 

vc mQt muc-tiêu duy-nhút Ià hoàn-thành 

thói-co" lich-sù do Ngài sap-đăt. Ngày nay 
Đúc Chúa Tró i phó m^c cho nhân-loai 
phát-minh nhírng thú hùy-dí$t kinh-khũng 

vô-han, cùng nhírng hôa-tièn lir-hành ó 

thái-không cũag là đè thành-tuu thói-ca 

lich-sù do Ngài hoítch^dinh và an-bài. Tóm 

l^i, tãt că mgi diên-bicn cùa các thói-đaí 
Hch-sù dêu chĩ qui ve mgt myc-tiêu là 

Jêsus-Christ, vi chính Jêsus-Christ là thành-

nhân cùa lich>f;ù và íà đãng tao-thành tác-

dung quyêt-dinh tính cùa Ijch-sù. 

Kinh-thânh chcp rang thói-đai chúog ta 

dang 5Ông day là thói-đ4i cuoí-cùng cùa 

thê-h? chúng ta và íà thói-daí cùa nguói 

tôi-ác con cùa su hu-mat, túc là kê dÔi 

dich ]^i Đíng Christ, se hiên ra, Môt ngày 

kia, kê ãy se ton mlnh lên trên het moi su, 

răt đãi ngâi trong đên-thó cùa Đúc Chúa 

Tró i ,và tu xung là Đúc Chúa T r ó i . Kinh-

thánh lai chép níra rang hiên nay, túc thóì-

kỳ chúng ta đang sang đây, s^/mâu-nhi^m 

cũa điêu bôi-nghich do da và dang hành 

dgng rôi, dê dgn đuóng cho con nguói cùa 

Sir hu-mãt ãy. Con nguò-i ãy dên làm đù 

mgi thú phép la, dau di và nhũng viêc 

d6i-giă, dung mgi each phmh-dô không 
công-bình mi dó-dành nhírng kè hu-mãt 

Ià nhirng nguói không nh^n-ĩãah su yêu-

thuong cùa lê-thât de đug-c cúu-rói. 
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Nhtrng vc phăn chóng ta da dirac Đirc 

Chiia Trò'i lira-chgn trong s i r nên thánh 

cùa Thánh-Linh và bài tin-cây le-thât ve 

an cú'U-rôi cùa Đúc chúa fêsus-Christ, 

chúng ta kỳ-niêm sv giáng-sanh cùa Chúa 

chúng ta nam nay, nhăt dinh không nên 

quên str thit côt-yeu năy là : JêwS'Christ, 
Chúa chúng ta là Chúa cùa lich-sù' nhàn-
logi 

Hi^n nay nhirng str đoí-nghich vó'i Jêsus 
Christ, dù có phát-dgng mãnh-liêt den 

dâu thì bãt qua cũng là đê dgn đu'óng 

cho con cùa sir hu-mat hiên ra dung kỳ 

QÓ thôi- Nhu-ng đen chú'ng do, Chúa Jêsus 

sè dung hai miêng Ngài và hùy-di?t no và 

trù bô no bói s^r chói sang cùa vinh-hièn 

Ngàí . Vây, chúng ta hãy dú-ng vung, hãy 

vâng giír nhírng dieu day-dô mà Chúa da 

truyèn cho chúng ta, dè chúng ta đirac ben-

víj-ng trong mgi viêc lành, cùng moi lói 

nói lành, hău du'<?'c tiêp rtróc Chúa chúng 
ta trong ngày Ngài tái lâm. 

V I E T N A M * B A N G 

Tin éac bi^t 

Hôi nghj vè Truyén-giáo 
TiiV-LÀ NH Á - CHÂ U 

cí'è diêii ca Lai 

Tăn-Gía-Ba nam 1968 

N 
H A Truyên-giáo Billy Graham vùa 

Ihôny-báo sè có m§t H$i*nghi ve Truyên-

giáo Tín-lành» tò-chtì"C trong nam tcri tai 

Tân-gía-ba. 

Thói-gian cùa Hpi-nghi đã đirg-c an-đinh 

là tír 4 đen 12 tháng H nam 1968 và 

sé có loi 800 đai-biêu cùa các quoc-gìa 

Á-Ghâu đen dir, kè cà Úc-đaí-lcj*i và Tân-

tây-Lan, 

Tgii Hòi-ughi ăy, cùng sè có Tăn-si 

Stanley Mooneyham, phu-tá Giám-đoc Hpi-

ngh( Truyén-giáo Tin-lành Bá-linh nam 

1966 đâra-trách mgt nhiêm-VLi tiro-ng-tif 

Ông Mooneyham cho biét là UOi-ngb) 

Truyen-giáo Tin-lành Á-châu nãy sè do 

các Uy-ban À-châu quan-đòc. Hièn nay, 

đang tuyên chpn nhân-viên cho 3 Ùy-ban 

Bào-trp', Chăp-bành và Chiro-ng-trình. Sè 

có 2 nhà lành'đ^o H§i-thánh A-Châu đirQ'c 

mcri làm dong Chù-tìcb cùa Hoi-nghi, 

Các ván-phòng cùa Hôi-nghi sè bãt đàu 

hoat-đ§ng tai Tân-gia-ba tù- tháng Giêng 

1968. 

Có the HOi-nghi sè hpp tai Tòa Đô-Ghính 

Tân-gia-ha là no^ có the chira điro'c 

1.000 cho ngòi và đirp-c trang-bí nhùng 

b?-th6ng phiên-dich đõng-Lhói tói-tân, 
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g i á n g t h e 
Bài cùa : Giáo-sir CHTrffNG-LVC SINH 
Dfch-già : Mijc-sir QUOC FOG WO 

• f l X V ^ N G Christ là mot Vi mău nhi^m. 

X t l r Ngiròi ta không thi hièu thau đirac 

Ngài bang l í - t r í cao-sãu cua nhân-loai, 

ho?c rò" tim đirg^c Ngài bing trirc-giác cùa 

loài ngirôi. Ngài là su khâi-thi cùa Đirc 

Chúa Trò'i, là mOt an-tu- bat khâ tu-nghi^ 

hoàn-toàn do Đ ú c Chúa Trò i ban cho 
nhân-lo?i. Ngirôi thugc huyet-khl không thS 
nhan-thu-c ve Đãng Christ du'p'c, vl Ngài 
có phán : a Ngoài Cha, không ai biet con,i> 

( M a ĩ i : 37). Xua, lúc den dja-ph^n Sê-sa-
rê Phi-lip, Chúa Jêsus có hôi các mÔn-dô 
ring : c Các ngucri nói ta là a i ?> Si-môn 
Phi-c-ra thu'a rang: N g i i làĐãng Christ, 
Con Đ ó c Cbúa T r ó i hing sÔng' (Ma 16: 

Ĩ 3 - 1 6 ) . L ó i đáp dan-gian n3y cùa Phì-e-ra 

th$t đã đcm lê'thât vê ngôi-vj và nhiím-vy 

cùa Chúa Jêsus-Christ bày-tô rat trpn-v?n». 

Chĩ mpt lói the thôi đă nói đúng vói yèu-
lỳp cho nên Chúa Jêsus dã phán cùng nguó i : 

t Si-môn, con Giô-na, ngirci có phiróc do, 

vi châng phài thit và huyêt bày-tô dieu ăy 
cho ngiroi đâu, ben là Cha ta ó trên trói 

V â y (Ma 16 ; 17) . 

S^- g iáng- the cùa C h ú a Jètus^Christ 
lá b ièu -h ì^n ve t r i - t u ^ v inh -d i^u 

cùa Bú-c C h ú a Trò ' i 

Đây là co-aó cùa sy tái-sanh cho nhân-

I09Ì, và cũng là lê mau nhiêm không the nói 

rõ, không the do- l iróng, tuyêt-nhiên khÔng 

the hicu-ngp và lỳ-giâi bang sir khôn-sáng 

cùa loài ngirói. Chúa Jêsus-Christ là co-só 

và huyct-mach cùa Co-dôc giáo, là vinh-

di^u đăc-bi?t cùa Đ?o thánh Ngài, Ià m$t 
đăc-dicm mà các tôn-giáo thc-tyc ty-nhiên 
khÔDg the nào b l duoc. Tãt cà nhúng tôn-

giáo kbác, dĩ-nhiên là muôn tim hieu le 

mãu-nhi?m cùa vũ-try và nhân-smh» nhung 

míc dù nguói ta dung đên het thay ao-

tuóũg, rÔt cu$c cùng nhu bát bong trên 

tuóng, TÓt trăũg duói n u o c . Duy có nhân 

duQ^c Vi mlu-nhi?m nay, mói có th^ canh-

tân tâm-cbí, đat dên lãnh-vuc thuôc thiên 

thupc-linh, khôi-phyc lai hinh-ành cùa Đirc 

Chúa Tró i mà loài nguói dã làm mat khi sa 

vào ipi-lôi. 

Cái t i cùa con nguói là me tin chù-

nghĩa nhân-ban. Câu d ^ u h - n g ô n : « Con 

nguói là myc thtróc can nhác muôn vât» 

cùa Protagoras (480-410 T C-) dã dira biet 

bao nhiêu thê-nhân vào hÔ áai-lam. N g u ó i 

ta dã cây sy khôn-ngoan ricng cùa minh, 

ngôi trong gíeng mà quan-sát báu trói, lay 

cái 'h&u-h^n* mà can nhâc '^vô-han ^dùng 

• nhân-tri > đ e so vói t thán- t r í» ; tuóng 

ring tãt ca nhũ-ng dieu tin dugc đeu can 

phàì lỳ-giài bang nhân-trí. The rÕi t y mlnh 

hùy bô dú'c-tin dôi vói lê «iau*nhi$m kĩnh-



kicn và làm lung-lay nen - tăng cua Đ^o. 
Thánh Đaog Christ- H9 cho rang str khài" 

thi Trong Kinh-thánh không đù khien ngtrài 
ta tin theo và dircrc cúu. The ĩà hg mnon 

lay phàm-nhân khao-nghiêm Đú'c Chúa Trà i , 

lay ly-trí thay^thc sir khài-thi. Thfr tâm-lỳ 

kiêu-ngao năy that ra là sir ngu-miiôi vô-tri 
cùa nhân-loai đõi vái Đirc Chúa Trcri và dõi 

\6ri minh, rot cugc no chang nhfrng khien cho 

tfìngiáo nhân-loai ngày càng sa-sát, lai cũnS 

lât d5 dfrc-tin cùa loài ngtrài dÕÍ v6í hêt thay 

Ití that mâu-nhiêm trong Tin-Lành (nhu- lè 

Ba Ngôí hiêp m$t, Đao thành nhuc-thâa, 

V.V . . .0 Bai chù'ng ''ngu'ò'i thugc huyêt-khí 

không nhân đu-o'c nhfrng su- thuôc ve Thánh 

Linh cùa Đfrc Chúa T r ò i ( I Co 2 : 14) , 

cho nên hg doi v á i nhfrng triet-ly cao-sâu 

và hoc-thuyêt máí I4 thi áp l?ti mà xcm. 

còn dõi vòi trí-tue đac-cfru và le mău-nhiêm 

thu§c-linh thl đem long coi nhe, khôog hct_ 

long kcu-cfru, hoăc cho là ngu-d?í, uhàoi-

nhí mà nhat quyet chÕng-ctr, The roi có 

ngiròi dung triêt-lỳ và máuh khoé hir-không, 

theo di-ĩruyên cùa ngiròi^ theo sCT-hgc cùa 

thc-gian, chò không theo Đang Christ mà 

du'a vô sS ngiròi vào canh phu-tù cùa khoa-

hgc và triêt-hgc (Cô 2 :8 ) . 

Đãng Christ I i chói-lói cùa vinh-hí^n 

Đfrc Chúa T r ò i , tãt cà phoug-thinh cùa 

bSn-lánh Đfrc Chúa Trò i thay deu a trong 

Ngài cách có hlnh-thê ; han nfra, hêt thăy 

đĩiC'tánh và vinh-mỳ chí-thiên chí-thánhcùa 

Đfrc Chúa Trò i cùng đeu nhò Dang Christ 

mà dtrac to r^ing, Ngài là Chúa sáng-thùy 

và thành-chung ve dfrc-tin cùa chúng ta, 

chúng ta nhò huyet báu cùa Ngài đu-g-c tay 

trfr tôi-ác, cat bò công-vi^c chet. Ngài là 

Cfru-Chúa duy-nhfrt cho chúng ta đac^ctru 

và nên-thánh, he ai tin dên danh Ngài, bet 

long tiêp-nhân le măti-nhi?m kĩnh-kién n5y, 

tin-cay cách vfrng-ben at sê dirg'c kính-

ughiêín cách rõ-ràng, chSc-chan ve công-

hiêu cùa âa-đien kỳ-di|u do Đfrc Chúa Trò i 

ban cho, và sê trò nên mgt ngiròi du-g-c 

tân-tíio, ngày càng giõng nhir Dâng Christ, 

biên thành mgt ănh-ĩu-g'ng nhir Ngài; tfr 

vinh-quang den vinh-quang ( I I Co. 3 : i8). 

Su* giáng-thê cùa D â n g Christ là m^t 

ftn-<fĩên k ỳ - d i ê u cúa D i r c C h ú a Trò-ì 

Loài ngiròi tfr lúc thùy-tS pham tgi, phàn 

b$i Đáng Chân-Tbăn (Đfrc Chúa Trò i )^ 

thl sa vào cành-dia tuy?t-dõi vô phirang 

ty cfru, còn Chúa Jêsus-Christ I^i lay long 

tfr-ái vô-han cùa Ngài cam đành tfrng-traì 

Đao thành nhMc-thân, đóng trai ò gifra loài 

nguòi đe giài-cfru loài ngu'òi- Chĩ duy có 

the Ngài mòi đug-c đfrng trên dja-vi cùa loài 

ngiròi dê chiu sy rùa-sà cùa luât-pháp, làm 

thôa-man sy yêu-câu công-nghĩa cùa Đfrc 

Chúa Trò i , bòi chirng chĩ cómOtvĩ Trung-

T H A N H T H A T TRI -AN í 
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Nhièu tôi-tá corì'Câi Chúa có g&i bèi ve éóng góp cho íÔ báo tháng | 

Ch^p 1967 nay. Rat tĩec vì cbúng tôi nh$n dircrc s6 bài và ay trê nên không j 

the dãng hêt dircrc^ Kính xin Qui vi vui long thông^càm, chúng tôi sè xem l^i ! 

vă dãng ve sau. 

THANH-KINH NGUYET-SAN 
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bão có nhân-tánh chân-chínli, mfri có the chiu 

nan chiti chêt, dông thò-i, cũng chĩ có m$t 

vi Ctru-Chúa có thăn-tánhchân-chính, mói 
có the khien sií chiu khÔ-hai dè cú-u-chuôc 
tQÌ~nhân có giá-tri tot birc. Muc-đích Chúa 

Jêsus-Christ giánr-thê là nhim a trô- nên 

môt thân-the bang huyet và thit đS cóthe 

díet-tr£r kè cam quyen str chêt l ì ma-quĩ 

và đê giâi-phóng mpí ngu'ò'i vĩ sg* sir chet 

mà khuãt-phuc du^ái ách tôi-mgi trpn dò'ì.,, 

cho nên lay làm phăi mà Ngài chiu làm 
giong nhu anh em mlnh trong mpi sy, 
hau cho đôí v6i viec Bùc Chúa Trò-i, 

Ngài làm thăy te-lê thuffng-phSm hay 
thucng-xót và trung-tín» đê làm tê-lê van-
hôi vì tôi cua dân-su« (He 2 : 1 4 - 1 7 . ) 

Tù- truCTc vô-cùng cho đên điyi dò'ì, 

Chúa Jêsus-Christ là ĐiVc Chúa T r ó i . S y 

giáng-thê làm ngu'òi cũa Ngài chĩ chĩêm 

inôt phănthò-i'gian ngan và tarn trong lich-

sú' cua nhân-loai. Ngài làm viec ăy là do 
ttr-nguyên vl sy tCr-ái vô-han cua Ngài, 
Ngài chiu chêt trên thap-ty giá đê cú-u-
rôi tgi-nhân khôi tôi-lôi và quycn-the cùa 
tôi, ăy là nhâm muc-đích cuoi-cùng làm 
vinh-hiên Đú-c Chúa Trò'i . ĐÔi vói str^viêc 

năy> sú'-đô Phao-lô có ìài thuyêt mínhríít 

hay đep- Ông nói : tí Ngài (Chúa Jêsus) 

vôn có hlnh-thê cua Đi ìc Chúa Trò'i, song 

Ngài ty làm cho mlnh trõng không, lay 

hĩnh-the đay-tó, tró nên giong nhu* 

hlnh-trang loài nguòi; Ngài đã có mao 

dang nhu môt nguói roi, bèn ha 

mình xuong, vâng-phuc dên chêt, thlm-chí 

^chêt trên thap-ty giá. (Phi-lip 2 t 6-8) 

ttNgài tuy von giàu, nhung vi anh em mà 

trff nên nghèo, hau cho anh em nhir su 

nghèo cua Ngài do'p'C tró nên giàu B ( I I C Ô 

8 : 9). Lai rang ^ Khi kỳ-handã irpn, Đú'c 

Chúa Trò'i bèn sai Con Ngài dên, sanh 

bói nguói nu, sanh duó'i luât-pháp, 

dê chupc nhung kê ó du"ói luât-pháp, 

hau cho chúng ta nhan du-crc danh-phâa 

con cái < (Gal 4 : 4) . Vê câu Kioh-văn 
Ga-la-ti 4 : 4 trcn day, nhà than-hoc trú'-
danh, tan-sĩ B. Warfield có chú-thích 

nhu" vay : * Nhiêm-vu Đăug Christ đên 
thê-gian là đê làm theo kc-ho?ch vĩnh-viên 

cua ĐÚ'C Chúa Tró i vc sy cúra-cuôc the-

gió-i. Ngài von là Con Đúc Chúa Trò' i , 

von ó ciing ĐÚ'C Chúa Trò'i, nhung chiu 

sai giáng-thê làtn nguò-i, t ró nên mao 

dang cùa con nguò^í bang each chiu sanh 

ra bói nguò'i nír, sanh ditài lu|t-

pháp. Song sy - vie:: Ngài giáng - sanh 

làm nguò'i, chang phâi Ià sy bat đău cùa 
Ngài, cũng chang phài là vl the mà 

Ngài đlnh-chĩ làm Con Đú-c" Chiia Trò'i 

đâu, Chúng ta tuy thay Ngài có mao-dang 

hoàn-toia cúa m^t nguòi, nhung Ngài van 

có thăn-táah hoàn-toàn cũa Đú'c Chúa 

T r ò i . The cho nên Chúa Jêsus Christ là 

« ĐÚ'C Chúa T r ó i - t o ra trong xác-thit ( l T i . 

3 : 1 6 , ) là Epiphany (Đó-c Chúa Trèri 

hiên đên), tuy Ngàĩ là mot ngirò'i châa-

chính, soag van là a Đirc Chùa T r ò i chí-

đaí » ( T i t 2 : 1 3 ) -

Su" giing-thã cùa ^ãng Christ 

là SU' khàì-thi toàn bi cùa Đú'c 

Chúa Trò-i-

Đ^o dã tró nên xác thjt chang nhCrng 

khiêu cho kê-hoach cú'u-thc cũa Đú'c 
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Chúa T r ó i điroc hoàn-thành mà cũng khien 

cho SU" khai-thi cúa ĐiVc Chúa Trò i cho 

loài ngirói đirac dat đên tron-ven nũ-a. Trong 

thói Ctru-lTóc, Đ ó c Chúa T r ó i nhó các 

đãrig tiên-tri tuyêa-thi: i ) BSn-táah cúa 

Ngài , — 2) Tlnh-trang tôi-lòi và hir-mãt cúa 

loài ngirói, và 3) Ke-hoach cirti-thê cúa Ngài. 

Song trong thói T â n - U ó c , Đú'C Chúa T i ó i 

thân-hành ngir gítrâ chúng ta, nhó ngôi-vi 

và công-tác cùa Đãng Christy đem bôn-tánh 

và kê-hoach ciru-the cùa Ngài , khái-thi each 

rãt rõ-ràng và trQn-v?n cho loài ngirói. Nói 

each khác, viêc Đãng Christ gíáng-thê là 

chinh D ó c Chúa T r ó i , Đãng sáng-tao trói 

đ í t muôn vât, đă thân-hành đen trong the-
giói do Ngài sáng-tao each thu-c-tai vây. Vi 
the, nhà than-hoc Mschen tùng nói : '^Khi 
chúng ta chin xem Chúa Jêsus-Christ, chúng 
ta that dã du-oc myc-kich Đãng Chân-^Than 

rôi. Đó lă str niau-nhí?m cùa vi^c *^Đao 
thành nhuc-thânB. Chúng ta đã bói ml t xác 

thit mà diroc trông thãy Đúc Chúa Tró i 

chira he có ai xem thãy. The trong thiên-

ha, còn có vi?c nào kv-diêu hon viêc nay, 

còn có ân-diên nào lón hon vi^c nay nũ"a 

sao? 

D o do, ta biêt rang Chúa Jêsus-Christ là 

SIT khâi-thi cùa Đ ú c Chúa T r ó i . Chính Ngài 

còn tiep-tuc khâi-thi Ngài cho chúng ta tai 

trên trói và trên đãt níra. Nhân-tánh mà 

Ngài dã có khi Đao thành nhuc-thân là mot 

nhân-tánh vĩnh-cũ-u. K h i tù* kè chet song 

lai, khi thang thiên, Ngài van mang theo 

nhân-tánh ăy. Khi Ngài hien-hiên cùng sir-
do Giăng, Ngài van hiìn-hiên bing hĩnh-

thóc «Con Ngu-ói. (Khâi. i : 1 3 ) . Lúc Ngài 

m ó trói cho Ê-tiên thay Ngài thi cũng là 

I Con N g u ó i B dóng bên híru Đ ó c Chúa 

Tró i (Công. 7 : 56) . Vay, khi Chúa Jêsus-

Christ ó trên dãt, í y không phái là Đú-c 

Chúa T r ó i tam-thói hiên than ^ (Theo -

phany) dâu, nhirng Ià Đao dã tró nên 

xác-thit đói đói . 

Trong Cyu- lTóc , cóchép ve nhiêu ngtròi 

dirge thãy o hien than » cùa Đúc Chúa T r ó i 

nhir Áp-ra.ham (Sang 18 : 1 - 3 3 ) , nhir Gia-

côp (Sang 3a ; 34-30), nhir Môi-se (Xuãt 24 : 

9 - i ĩ ) , nhtr Gíô-suê (GÌÔ5 : 1 3 - 1 5 ) , nhu cha 

me cùa Sam-sôn (Quan 1 3 ; a-aa), nhir Ê-

sai (Ê*sai 6 : 1 - 5 ) , nhir ba ban Đa-ni-ên 

( Đ a . 3 : 34-35) v.v..- Ay thay dcu Ià sy hien 

ra t^m-thói cá, Còn vê Đ?o tró nen xác-

thit, thì châng phái là Đ ó c Chúa T r ó i 

tgm-thói hiên-thân, bèn là Ngài giáng-

sanh tgi Bêt-lê-hem, tró nên môt con trè, 

Ngài ó trên the-gian 33 nam, tuy hai tánh 

than và nhân cùa Ngài v2n hô-tucrng liên-

hop, song thăn-tánh cùa Ngàí thiróng nhó 
Ngài mà bieu-hiên bang các thú than^tich 
(phép la) . Nhăt là tai trên núi hî én hình 

(còn ggi là hóa hinh), thăn-tánh cùa Ngài 
to ra each vinh- my vói Phi-e-ro, Gia-co và 
GiSng, Song le, dÔi vói nhtrng nguói 

thu-óng, Ngài to ra nhân-tánh nhieu hon 
thăn-tánh. Vi the, nhung kê thugc huyct-
khí, chua dugc tái-sanh và nhírng tín-đô 
tân-phái huu danh vô-thyc, chĩ nh^n-thúc 

Ngài bang xác-thit, cho rang Ngàí chĩ là 

mOt hoàn-nhân—môt nguói trgn-ven, và phù 

nhân than - tánh cùa Ngài. Bgn nguói ãy 

sê nói làm sao ve khoang thói-gian Ngài 

đã SÔng lai và thang-thiên vói các dieu 

vinh-dieu b i t khá tu-nghi đă bieu-hí^n, do 
sy liên-hgp nhân-tánh và thăn-tánh cùa 
Ngài. Nhtrng điêu đó dâu phái là thăn-thoai 

bèn là nhũ'ng thât-sy, và * Ngài lay nhieu 

bâng-có • mà song giíra các sú-đô cùng 

các nguói Ga-H-lê trong bôn muoi ngày 

do (Công, I : 

Tóm lai, Co-đÔc giáo châng phâi là 

môt tôn-giáo ty-nhiên de ran nguói d?y 

dói, nhung là mOt thánh-đ?o cóu-thê cùa 

Đ ó c Chúa T r ó i bói Chúa Jêstis-Christ 

tryc-tiêp khâi-thi Ngài cùng nhân-loaí. 

Các dăc-điêm mà đao cùa Ngài khác han 



vó'i các tôn-giáo the-tyc là à ch5 lê that: 

• Đ A O Đ A TRCJ N Ê N X A C - T H J T K 

V i vây, siì-đÔ Giăng da mgt hai nhan 
m?nh rang : t He linh nào thtra-nhan Jêsus 

Christ dã dên trong xác-thit thi deu ra tíi' 

Đ&c Chúa T r ó i còn he linh nào không 

thtra nh?in Jêsus thl châng phài tú 

Đ ú c Chúa T r ó i . Đ ó là linh cùa Antichrist 

(kc chông-nghich Đãng Christ) ( G i . 4 : 2-3)-

T9Ì day, chúng ta nên nhân thúc rang ; "Đao 

đ3 tró nên xác-thit » là nòng-cÕt và nen-

tăng cùa D^o Tin-lành. The Co-dÔc giáo 
là th^t hay gia, còn hay mat là do lay dĩeu 

đó làm mirC'thu-óc dê gíám-biêt (giám-sát 

và phân-biêt)vê tin-nguóng giáo-lỳ co-bàn-

N ó i each kháC; h i aì xung mĩnh làca-đíSc 

nhân mà I4Í phù-nhân le-thât 0 Đao đá 

t ró nên xác-thit > và than-tánh cùa Chúa 

Jêsus-Christ, nhu phái lân-tìên (Modernism) 

phái Khai-minh (Libera l i sm) , phái Than-

thè nhãt-vi (Unitaianism), phái Ca-đôc 

giáo khoa-hoe (Christian Seientism) thay 

đêu là dj-doan, saí-lam tãt cà. 

Đao đã tró nên Con Nguó i hau cho con 

nguói khà-dì hói đúc-tin mà íiên-hí?p vói 

Ngài đêduoc tró nên gi6ng nhu Đ90. 

Trong lúc cu-hành lê kỳ-niêm vc su Giáng-

sanh cùa Chúa Jêsus-Christ, phiróc cho 

nguói nào duoc hièu ihãu le-thât nay. 

Muôn đà i van nhó Bét-iê-hem 

N h ô ánh Tính-kỳ chói-rqng dêm 

N h ô Chúa lâm-phàm noi máng cò 

N h ô V u a an-nghĩ chó chuông chiên 

N h ô doàn thiên-sú vui ca-hát 

N h ô bgn chõn chiên có kiém-tìm 

N h ô su hién-dâng ba bác-sT... 

Muôn dòi van nhô Bét-lê-hem. 

Mue^su Liru-văn-IVIâo 

T H Á N H - K I N H N . S. 
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• Bài cúa M, S. DirO*NG-KỲ 

h 

CH Ú A Testis là Con dgc-sanh cùa Dú'C 

Chúa Trò' i . Ngài dirac đau-thai bcri 

Thánh-Linh và sanh bai nu- dông - trinh 

Ma*ri y theo bài Tín-diêu các SiV-db mà 

ta dã ttrng dgc vào nhúng bubi nhóm thò-

phtfí^ng Chúa. Chúa Jêsus là N g u ó i trgn-

v?n mà cũng ĩà Đúc Chúa T r ó i trpn-v?n. 

Ngài đáng dug-c loM nguò'i thó-lay và chính 

Ngài cũng dă đòi-hôì tuyen-dân cùa 

Ngài thó-lay chĩ môt mlnh Ngài : 

« Trwác mat Ta rìgwcri chá có céc 

th^rì i t / ĩ á o (Xuãt- 20 : 3 ) Thi-thiên 2 : 7-13 

l?i chép vê Chúa Jêsus r i n g : a Đúc Giê-hô-

va phán cùng T a rang: N g u a i là Con Ta , 

ngày nay T a đã sanh Nguoi .^ . vĩ vây hói 

các vua, hãy khôn-ngoan, h&i các quan xét 

thê-gian, hãy chju sif day -do . . . Hăy hôn 
Con e N g u ó i nhi gí$n và các nguoi hu-m^t 
trong duóng chang vi con thanh-nô N g u ó i 
hòng nhi lên, Phàm kènào nuong-náu mlnh 

noi N g u ó i có phuó'c thay ĩ » Dê đucyc 

phuó'c, ũhon ngày lê Nô-ên nam nay chúng 

ta hãy doc h'l Mat . 3 : — và suy-nghí vê 

su thò ' - l^y Chúa Jêsus, qua các bác-sĩ, 

vua Hê-r6t, và chúng ta ngày nay. 

C Á C B Á C - S Ĩ THÍr^-LAY C H Ú A JÊSUS 

Các bác-sĩ, chĩ hon môt lan đuac nhac 

lai trong Mat . 2 : — lúc Chúa Jêsus dup'c 

sanh ra tai Bet-lê-hem. Hp den tù Dông-

phuang. Chír í B ô n g - p h u o - n g * ô' đây rãt 

rông-rãi, vì không xác-đ inh môt qu6c-gia 

nào nhung nguói ta có the xác-dinh tính-

chãt cùa-lê dâng lên Chúa Jêsus nhu vàng, 

nhũ - huong và môt - dup'c. Theo Thánh -

Kính bách-khoa tu-dien thĩ có the là hp 

tú xú A-rap, Ba-tu và Ai-câp. C ú thco 

Thánh-kinh tu-diên nói trên thl có nhííng 

nhà chú-giài Kinh-Thánh muon tìm m$t 

y-nghĩa hinh-bóng vê các cùa-lê do. Câu 
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chuyln CO vc các bác-si thircrng đirp-c nhac 

đên trong Hôi- thánh, đau-tìên là ba thir 

cùa-lê ngy-ỳ đen ba ngôi(ba ngôi hi^p mgt) , 

Ve phiro-ng-diên khác là ba dòng-dõi cùa 

N ô - ê và ba phan cùa the-giái c5. Vc sau 

nguài ta cho các bác-sĩ nói trên là nh&ng 

vi i h o à n g tù-" hay « v u a » - Dù muon hieu 

cách nào di níra,chúng ta đu-gc biêt theo Kiob 

thánh thi trong lúc Chúa Jesus dirac sanh 

ra tai Bêt-Iê-hem có ba ngirai ttr Đóng-

phucrng đên thcr-Uy và dáng lê vât. Hg 

\ 

i 

BVđO fĩén nhà thay Con Trè cùng Ma-ri 

mp Ngài thì săp mình xuÔng mà thă-l^y 
Ngài rôi bay cùa qui ra, dăng cho Ngài 
nhũ'ng ìè^-v^t là vàng, nhũ'bwcrng vã mQc 
dwcrc .0 H o là nhtrng ngyãi day long 

0hi?t-thành, không quàn-ng?i đtràng xa, 

Itfát dam bang ngàn, theo str dán-dit cùa 

vl sao di tlm Au^Chúa. Đã có lúc hg lam-

Uc trong y-tircrng mlnh vl ngò- r-ingChúa 

Jêsus là vua dân Gíu-đ'aphai đtrac sanh tai 

cung-di^nnhà vuanênhgđă vào Giê-ru-sa-
lem và hôithSm Hc-r6t Nhtrng Đirc Chúa 
T r à i đa phán : * ỳ^twàng Ta cbăng phâi 
ỳ'twàng các ngwcri, dwăng-lói các ngwai 
cbăng phài dwànq-lôi Ta^ (Ê-sai ; 55 : 8). 
Con Đúc Chúa Trà i ching chiu giáng-sanh 
tai cung-đi?n nguy-nga đô-sô nhu'ng xău-
xa gi;ìn-ác , mà bang lòn^ giáng-sanh nai 

máng CO chufìn? chiên Tuy-nhiên, các 

bác-sĩ da không dírng lai lâu hern sau khí 

biêt minh da lam-lĩtc, v$i-vàng xa-lia cung 

diin Hc-r5t và chang bao già trà l^i ncri 

đây nũ'a ál đi gap Au-Chúa. Qua that hg 

đã gap du'g^c Ngài : mgt Con Tre dtrg'c bgc 

bãlng khân đ | t nam trong máng cò. Và i 

tãt ca tam long cung-kính, chan thành, hg 

sãp minh xuông ihà-lay Ngài. Hg dã cúi 

dau và cúi cà long minh tru-àc mat Đãng 

lay trài làm man, dãt làm nêm. S y thà-

lay chân-thành cùa hgđãđtrg-c bíeu-lg qua 

cù'-chĩ và hành-vi cao-đep. Ngu-ac lai và i 

các bác-sĩ dông-phu-ang là chù nhà quán 

và hành-khách, dùgan Chúa mà van xa 

Chúa, hg theo dyc-vgng mlnh đê mat ca 

hôi chiêm-ngu-àng Con Đirc Chúa T r à i , 

vi the chàng bao già hg chiu tùng thiên-

lỳ, muôn đài van cho hg là ngirài vô-

phúc đúng nhir sách Tu'-lyc viêt u Tuan 

thién-lỳ, tăc hat cau lai, nhi tt/ vô 
bãt lai; tuan nhãn d&c tăc cau l(ri vj 
dăc, nhi h^i dĩ tùy chi.^> • 

V U A H Ê - R Ó T T H à - L A Y 

C H Ũ A JÊSUS 

Trong khi có nhùng tiguàĩ uhi?t-thinh 

thà-lay Chúa Jêsus nbu- các bic-sĩ đông-

phu-ang, thì cũng có ngirài rãt già-dõi, 

già - dăi nhir mgt vua He - rot xua kia 
chang ĥ tn Triràc khi biet ngu'ái già-doi 
the nào, thiêt-tuàng chúng ta can biet vua 
He-rot năy là ai? Kinh - Thánh r ân - i r àc 
Có nói dên ba vua Hg-r6t : Hê-r5t lán, H e 
rat An-t!-ba và Hê-rôt Phí-líp. Vua Hê-rÕt 

mà ta dang de-câp tái là Hè-rÕt lán. Theo 

Thánh-kinh ttr-dien, óng là con thi'r hai cùa 

Antipas và m? là Cyprus ; cá hai dêu là 

ngtrài Y-du-mc. Antipas nhà hoàne-de La-

mã mà du'p'c làm vua niràc Giu-dc và cù* 

Hê-rôt dù v(-thành>nicn cai-tri xú Ga-li-lê-

và m§t mien xú Sy-ri ni>a, Khí hoàng-de 

Antoine tham-viêng xú Sy-ri- cù" Hê-rotvái 

anh ngirài làm vua xir Giu-đê ; nhu-ng mgt 
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nam sau bi nguòí Bat-thê xâm-chícm, He
rat lánh sang La-mã. Sau Uĩnhcr nguòi La
ma, Hê-^r6tchíêm lay Giê-ru-sa-lcm và khôi-
phuc quyen cai-tri. Tánh-tinhông rãt nóng-
này và hung-dír. Chính ông đa asaigiêt bet 
tbăy con trè ttr hai tuoi trá xuong á 
thanh CiêrU'SaJem vâ cà h^tf (Mat . 2 : 16), 
Hê-r6t dã căn-dan các bác-sì dông-phucyng: 
^các ngwai hãy di và bòi tbăm cho chăc 
vê tícb con trè do, kbi tìm dwac rÔit hSy 
cho ta biêt dăng ta cũng dên mà tbă-l^y 
Ngài j>. Ngtròi dã tùng trông-dg'i và thuc-
tâm thò-l^y Chúa Jesus u?— Không! Châng 

bao g iò . <K Thiên-sá dă hi$n dên cùng Giô' 
sép trong giac cbiêm-bao và truyen rSng: 
Hăy ch& d§y dem Con Trè và m^ Ngài 
trôn qua Ai-c$p rôi cw à do cho tái 
chù'ng nào ta bèo ngwai vì vua Hê-rot 
sèkiêm Con Trè ãy mà giêt) (Mat. 2 : 13) . 

Su thò - lay cúa He - rÔt là su chém - giêt, 
chém-gict cà Chúa Jêsus Con Đúc Chúa 
T r ò i . Sir thò-lgy cùa Hê-rÔt có chăng làcó 
trong lòi nói—lòi nguòi dâ nói vò i các bác-
si đông-phuang — nói lên dc che-giãu môt 
su that hiên-nhiên : sy gia-dõi ò ngi-tâm 
nguòi- Cà các bác-sĩ đông-phiro'ng và Hê-
ríSt deu cùng nói lên : den dang thò - Uy 
Ngài , nhirng hành-dgng cùa ho hoàn-toàn 

' khác nhau, Đúng nhu Molière ve sau đã 
viêt ngwài ta aí cũng giông nhau bât 
lài nói duy cbì khăc nbau vê bành-dgng^ 
(Tous les hommes sont scmblables par les 
paroles et ce n'est que Ics actions qui les 
découvrcnt différcnts)- Nhu'ng lòi mà 

Đùc Chúa Trò i đă dung ticn-tri Ê-sai 
đê quo - trách tuyên - dân cùa Ngài và 
đã diro"c Chúa Jêsus nhac lai ve sau : 

ttí/an nay lay môi miêng thà-kinh Ta nhwng 

long chúng no xa fa lâm-**)) (Mat . 15 :8) , 

Th^t dung cho Hê-r6t ó day, Ve H ê -
rcít con nguòi quĩ - quyêt, xào-trá và 

gian-ác, có lan Chúa Jêsus đã phăi ví-
gánh nguòi vói con chon cáo, trong truòng 

hap môn-đb báo tin cho Ngài Ià Hê-rÔt 

muĩn tim each de giêt Ngài khi Ngài 

dang truyên-giang Tin-Lành Đúc Chúa 

T r ó i ( L u c . 13 : 24). 

C H Ũ N G T A T H à - L A Y C H Ú A JÊSUS 

Chúa Jêsus ngày nay không Ià Con Trè nam 

tai máng cô thành Bet-lê-hcm mà là Cùu-

Chúa cùa nhân-loai. Ngài đang ngtr bên híru 

ngai Đùc Chúa T r ò i và cũng mu6n ngu 

trong long chúng ta, Đê đucrc Ngài ngtr, long 

chúng ta phài dcn-sa, đan-sa nhumáng-cô; 

và phài thanh-sach, thanh sach nhu tăm long 
cùa trinh-nír Ma-ri, Muôn thò-Iay Ngàí 

chúng ta phăi có thái-đô nhu các bác-si 
xtra kia, khiêm-nhuòng, ha mình- Đê dup-c 

Ngài nhan lay lê-v|it, chúng ta phai dâng 

nhírng gi qui nhat cùa mình cho Chúa. 

Nhírng 0 qui nhat ãy có the là tiên-b^c, 

cùa-cài, thl-giò và sinh-mang, sinh-m^ng 

bao g iò cũng là đúng dau hang. Chang 

phài the mà Phao-lô dã khuyên : « Hái 

anh em, tõi lay st/ thwang-xót cùa Đ&c 

Cbúa Trài khuyên anh em dãng tbsn-the 

mìnb làm cùa-lê sÔng và thánh, dep long 

Owe Chúa Tr&i ^y là stf thà-pbwang 

pbài lê cùa anh em. ' (Rô. l a : i ) Chúng 

ta hãy dângthân-thê mlnh de truyên-giàng 

Tin-lành, cũng vì Tin-lành mà Con Đùc 

Chúa T r ò i đã đên tran-gian, Phao-lô cũng 

đã dõng-dac tuyên-bô : « Tôi kbông bô-

thpn vè Tin-lành dãu vì là quyên-pbép 

cùa Dác Chúa Tròi dè cwu mQĨ kè tin^ 

(Rô . I : 16) . Chúng tadâng thân-thS minh 

nhu" là thù cùa-lê dê san-sóc kè mÒ-côÌ và 

ngtròi góa-bua. Chúng ta hăy bòt đí nhírng 

hlnh-thùc ruòm-rà bên ngoài mà them vào 

đó long kính-sa Chúa. Chúng ta hãy gat 
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THONG-CAO i 
I 1 , — Mó-i day, mgt nhóm ngirói m^nh-danh l i tíu-hiĩu Tin-lành da chù-trtrang d$c- f 

san Đ I N H - H U á N G , chù-biên bút-hĩ$u Lioh-thùy, h$p tha 1034 Saigon ra ngày 5 

22 tháng I I nam 1967- t 

Nhân thây chù-trvrang ciia to Đ I N H - H U í T N G xây-dyng it mà phá-hoai 1 

nhieu, díing nhũ-ng lói-lc thô-b?o kbông xúng-hi^p vói môt to báo dao dê xuyên-t?c 

và phĩ-báng Hgi-thánh. Hành-dgng ãy dã làm tSn-thu-ong dauh-thc cùa H^í-thânh, 

lung-lac đúc-tin cùa tín-đ5, gây hoing-mang cho dÔog-bào mO d?io, 

Vây xin toàn the tôi-tó con-cái Chua trong nu-óc cũng nhu- ngoài nu-óc đê- | 

phòng và thiet-tha cău Chúa dung quyên và an cùa Ngài sóm can-thi?p đê chãm-

dút hành-đgog đáng buon đó, dao nguac tình-the, dòi hga thành phuóc, khiên mgi 

su hi?p lai làm ich cho kè kính-men Ngài. ^ 

9.— Vâng theo quyêt-nghi cùa Hgi-Đôog T , L . H . lan thú 35 ' hgp tai Dà-năag 
tú 27 dên 31 - 5 - 67f vân-phòai T . L . H . da viet mgt tha chung dc ngày 7 - 6 - 1967 

kính gói đên toàn-thê các chi-hgi quyên tiên mua mOt xe hai đc sù-dyng vào 

công-VM cùa T X . H . 

Nhung đên oay so thu chĩ m ó i c ó gjo.ooođ, mà so can phai có'ít nhút là 
Soo.ooođ. 

Vây neu chi-hgi nào chua nh$n dup'c tha nói trên, vl da lac-mãt, sin làm 

on tin cho vãn-phòng T - L - H . biêt dê cbúng tôi sè gói ngay tha khác dên hau tãt 

câ các con-cái Chúa đcu có co-hpi dy phăn ùng-hg công vifc nay. 

HQUrwáng MS. OOÂN-VÁNMÊNG 

bô su giâ-dÕi cùa Hê-r3t đê đi dên truóc 

mat Chúa. Chúng ta hãy ra mat Chúa Jêsus 

và thó-lay Ngài. Chúng ta hăy cúi đâu 
và cúi cà iòng mình, chúng ta hãy yên-

lang và chó-dg^i Ngài phán. Chúng ta hay 

tránh xa thái-dô vô-ĩu, vô-trách-nhí?m, tãm 

" long sat dá cùa nguói chù nhà quán và 

các hành-khách truác su hiên-diên cùa Chúa 

Jêsus. Chúng ta không the chĩ song cho 

mình, vi mình mà còn phai sSng cho tha-

nhăn và vì tha-nhân. Su fhó-lay cùa chúng 

ta dái vói Chúa có đuac dep long Ngài 

hay không là ó tãm long và hành-dgng cùa 

chúng ta. 

L ê Kỳ-niêm Chúa Jêsus giáng-sinh nam 

nay dã đên. Chúng ta có thái-đô nào đíii 

vói Chúa ? Chúng ta quyet^dinh đâng gì 

cho Chúa ? Đãng Christ có bang long 

giáng-sanh trong chúng ta nhu Ngài đă 
giáng'Sanh trong máng cô ? Phao-lô đã 

chju đau-đón cũcg chĩ vì tín-dô t?i Ga-Ia-

ti. Òũg n ó i : '^H&i căc con, vì các con 

me ta l^i chiu éau-dán cùa sanh-ná^ 

cho dén chirng nâo Dang Christ thènh-

hình trong các con« (Gal. 4 : 1 9 ) . Chúng 

ta có ton Đãng Christ làm Chúa và Thánh 

trong long mlnh? 

Huc - su DirCXNC-KỲ 
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Thirò'ng C&u-Chúa v / ta tàm-tbê, 

Irài CUQC d&i chSng kè gian-truãn í 

L/TÌ ngôi Chi'thánh d&i chân. 

Nam trong máng cà tăm than l^nh-lùng ! 

Muôn thiên-s& không-irung ca-hát, 

Các ttrng trò'i bát ngát xa-trõng-

Seng danh Thiên-phtj vô-cùng^ 

Bình-an dir&ĩ d$t, o-n chung rrìQÌ ngu-ái. 

Tfào-guang Chúa sang ng&i dêm tõi, 

Tiéng Tin-lànb ^ang-d^i thâm canh. 

Thành xua Oavit rènb-rành^ 

Horn nay Cúu-Chúa giáng-sanh rõ-ràng, 

Đoàn mt^c-tú- lăn sang dên do, 

Tam khăn quèng Ău Cbúa ibwo-ng õi { 

Xót thay! TQÌ-IÕÌ vào dd'ii 

Vi thirò'ng nhân-thé: Con ngw&i cwu-mang ! 

Lúc tbo"ãu, bình-an dàu cà, 

Lánh n?n cùng nO'i HQ, HQ'Í kia, 

Quàn chi mwa^ nSng dăm-dìa. 

Song trong nghèo'khò, xè chia \&Ì d&i ! 

Giò' dã dén * Vang l&i Thiên-Phtj, 

Pbà' thi-hành nhi$m-vi/ yêu-thirCnQ' 

Tin-Lànb rao-gìàng bÕn-phwong, 

Thôn-quê, tbènb'thi íó-tw&ng n&i nO'i, . . 

Thãy dán'chúng, iuôn-ro-i gÌQÍ ngQc, 

Chiên l^c bSy kêu-kbàc thàm-lhu'O'ng ! 

Ngw&i dui^ ngir&i dìSc vô phwCng, 

Ngw&i que, ngw&i b^i nSm dir&ng ngòn-ngang' 

Thircrng 

Cúu'Chúa 

Biét bao bjnb. • . lan-ítàn nbãn-thS, 

Kè diên-cudng khóc-kè ding-cay ! 

Opng long nban-ái cwu ngay, 

Công-cn tê-dQ láng-Jai vô-cùng ! 

Quyét hoàn-iSt tbùychung sw-m^ng, 

Dêu muôn ngàn ho^n-n^n kè chi 

Tbap-hinh huyêt chay lãm-li, 

Bă(j tr&i im-d^Tì^ tú ví mpt mSu ! 

Cà cây cúng deo sSu cban-chúa^ 
m 

Suõi cùng SÔng 1$ úa dSy vó'i I 

Than ôi, t^i'lói loàt ngw&i. 

Chúa ta phài chju mp i d&i bi-at ĩ 

NO'i phSn-mQ tbi-hàĩ chôn-cSt, 

Khòi ba ngìy d^ng dăt kbiép-klnh-

JêsuS Cúu-Chúa pht^csinh * 

Hí'éo ra nbièu chõ hièn-yinh l^-lòng. 

Các môn-d$ \ô~cùng hoan-hì, 

Nghĩa thìy trò chung-tbùy d^y-khuyên- • -

Giã-íw thé-h^ thăng-tbiên, 

Vào n<yi Chĩ-thánh pbtjc quyèn nhw xwa^ 

Roi day sè tái'lai trSn-gi&i 

Tiêp Thánb'dÕ iên t&i không-gian, 

Chiên con lé cw&i buy^hoàng^ 

Ngw&i cùng Cbo'n Cliúa v^n^íoàn yên-witi I 

Long cung-kính ngãm-ngùi khôn tà, 

trung-thành lă-chS cbãu rcri I 

VSnihcr cbĩ câ may l&i, 

Kinh yêu Cúu-Chúa biêt d&i nào quên. 

Muc-sir Liru-văn-Mfio 



V.Í? 

CHRIST 
va 

CÙA PHU-Nír 
KrJ 

T Â M - l ỳ h ũ c đa chĩa khoi óc chiSng 

ta thành hai ngăn: ỳ-ih&c và í/êm-

th&c^ Bên ngoài, ỳ-thú-c và tiem-thfrc có-

vê bi^t-lâp nhau nhtfng chúng ta can nhò 

luôn là ca hai đia-hat đã góp phan 

t^onên toèn-'he bô óc chúng ta, Và dù 

chúng ta làm chù ỳ-thúc trong khi kbông 

làm chù truc-tiep đu'Q'c ho^t-đOng cùa tiem-

thúc, cà hai đia-hat van liên-h| mât-thiêt 

vó'i nhau và anh-hucrng kinh-khùng trên 

nhau. 

V-thúc là phăntrí-óc chúng tanh$n biet 
khi suy-nghĩ. Đó là phan l^-trí chúng ta 

xtr-dMng đê tap thói-quen. Đó là phan lỳ-

trí chúngta xù--dvng dè quyet-đinh, Đó là 

phăn lỳ-trí chúng ta dung đe lỳ-luân, aê 

phán-doán. 

Do là phăn ly-trí 
chúng ta làm chô éw^c, 

Chúng ta chĩ có thĩ ênhhtràng ticm-

thúc nhu'ng có the làm chù đ\y<yc ỳ-thúc. 

Dù không thu'ò-ng-xuyên xù'-dyng món qua 

năy cùa Đúc Chúa T r ò i — ti>c khi-năng 
Iàm chù tir-tu-áng — nhu'ng chúng ta van 
sár-hũn khà-náng đó. 

# P h i r á c Ly 

Kinh-thánh nói : aĐú-c Chúa Trò i nhln 

thãy trong long i.. Vâng, đúng nhu- the. 

Nhyng chac ban chír « long » ô" day 

cũng bao gom lỳ - trí, ỳ - chí và 

tlnh-càm nũa. Nhtr the, vói ỳ-thfrc^ 

chúng ta làm chũ đugrc mgi thái-đg cùa 

tãm lÒDg chúng ta, 

Hău hit nan-đc cùa nfr-gifri deu xoay 
quanh nhu'ng chír chfnh sau day: blnh-
an, blnh-tĩnh, nghĩ-lirc, lo-lang, xao-xuyên 

hay sy hai. 

Đàn-bà có vc dê mat bình-tfnh, bÔi-roi, 

mêt-raõi, Io-âu, xao-xuyên ho^c scrsêt. Tãt 

cà nhũng tâm-tr?ng nSy liên-hê m^t-thict 

v6i nhau và môi tâm^trang có nhíĩng khía-

canh giăng nhau* 

Chúng ta se lao-lu'p't di qua mSí tâm-
trang và xcm thfr, vái ỳ-th&c chúng ta 

có thS đíSi-phó m6i tâm-trang ra sao. Tuy-

nhiên, trtrác hêt chúng ta bay dCrng lai 

suy-nghĩ m$t it vê Christ. Khi chúng ta tiêp, 

nhân Christ làm Cúu Chúa» Ngài lien btrác 

vào s6ng lrong thân-xác hay chct cùa chúng 

ta, nghĩa là Ngàí cũng ngy-tri trong ỳ-

thú'c cùa chúog ta* Và vl làm chù ỳ-thúc 
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mlnh nên chúng ta và chĩ có chúng ta 

mài có quyen quyet - đĩnh mình se giao 

quyen làm chũ đó cho Christ hay sê giii 

lai. Quyêt-đinh nay có the chĩ thirc-hiên 

trong chÔt-lát nhirng hâu-quà cũa no sê 

lâu-dài. 

Chúa Jêsus luôn luôn nhircrng phan 

lira-chgn trirác tiên cho chúng ta. Ngài 

không nói : "Ta sê kéo nguai theo^ nhung 

Ngài nói : *^H3y theo ta^ Khi chúng ta quyêt-

đinh xong, Thánh-Linh mái ban quyen" 

năng cho chúng ta thuc-hiên quyet-đinh 
cũa mình, míên là chúng ta quyet'đính 

trong ỳ-muÔn Ngà i . 

Phao-lô không nó i : « Khi tró thành môn-

đb Chúa Jêsus ; anh em se không he nghĩ 

điêu gì khác han là nhùng dieu dep-đê 

Nhung ông nói : a Anh em hăy có tinh-

than nay... hãy suy-nghĩ den nhùng dieu 

đó " — tùc nhùng diêu d?p-đê. 

Là sách giáo-khoa tâm-Iy sâu-xa nhãt, 

chúng ta không la gì thay Tân-TJóc chùa-

đirng bao chân-ly kỳ'diêu vê tâm-iính con 

nguòi. Và vì tác-già Tân-I7óc cũng là mgt 

Đãng dã tùng song vó'i tir-tiróng con 

nguò'i, nên chúng ta không ngaic-nhiên 

thăy Ngài hièu-biêt và hành-đpng hgp vó'i 

bô óc Ngài đã sáng-tao. 

M ô t dac-tính rat manh cũa y-thùc là khâ-

năng Í90 thói-guen* Thói-quen không the 

t^o trong chóc-iát và phá trong chfíc-lăt 

duac. Đúc Chúa Tr&i biêt đieu do, và vì 

1^-do riêng, Ngàí tao ỳ-thùc chúng ta 

nhtr v | y , 

V ó i quan-diêm đó, chúng ta thú tìm 

hièu nhúng can bfnh kinh-niên duóng nhu 

bam-sinh hay ỳ-thúc ngtròi đàn*bà hi^n-

daí« 

Thiêu bình-an. Đây có phãì là đSc-điem 

otta nú Co-dóc nhân hì^n-d^i khõng ? Pbăí. 

Phan lón ho Ià nhùng tín-đÔ rãt sot-sang 

và chân-thành. Nhung vãn-đê cũa ho là 

chiu lê-thuôc hoac nhò-cây qua nhĩeù vào 

sir câu-Dguyen, doc Kính-thánh, nhórahpp, 

kinh-nghi?m riêng cũa mình hoãc cũa kc 

khác, nhò-cây sách-vó C a - đ Õ c , mà quên 

bang chính mlnh Đãng Christ ! H o không 

đê cho SI/ th§t đan-giàn ve chính Ngài 

đi vào ỳ-thúc cũa hp. Chính ó diem nĩSy, 

Phao-lô dã nói : a Ngài là sir bình-an cũa 

chúng ta. J> Và Ngài dã hùa không bao g iò 

Ua bô chúng ta- Nây , ta thuóug a cùng 

các nguai luôn Sir blnh-an không phăi 

là mpt cái gl chúng ta có the gói lai cat 

trong hpc tũ, Bính-an không phăi là môt 

" cái gì '̂ nhung Ià môt Thân-v i , ' mgt 

Ngt fò í . Sir binh-an là chính Chúa Jêsus-

Christ. Ngài đã cho chúng ta ỳ-thúc đê 

nam châclê-th^t nay. Chúng ta làm chũ ỳ-

thùc đó. Dù ban cam thãy binh * an hay 

không, nêu ban thu§c ve Jêsus-Christ, ihì 

ban có s^r bình-an vì ban có Ngài, 

Mpt trong nhírng c6-tât cũa con nguòi 

là chĩ tin căm-gíác cũa mình. Nhung nêu 

biêt sú-dung ỳ-thúc do Đ ù c Chúa Trò i 

ban cho, chúng ta phăi qfiyet-dinh luyin 

thóí quen luôn luôn nhò rang Ngài không 

bao giò lĩa bô chúng ta. T ô í có the bò 

Ngàí nhung Ngàí không he bo tôi. Và 

í^Ngàí là sir bình-an cũa chúng ta Vì the, 

tôí có the biêt và có binh-an — có chính Ngài 

— Ngay lúc dS niróc mat, giùa can róí-

loan ta i -bòí , trong tâm-trang hiêu lăm và 

giân-dú. V i biêt xú-dung ỳ-thúc đê nhò 

điêu do, chúng ta se thãy, khi mình it 

mong-dai han hêt, là lúc bình-an sc trò 

I9Ì trong căm-xúc cũa chúng ĩa. 

Tâm-trang tiep theo mà nhiêu bà van 

thiròng phàn-nàn ăy là thiêu bình-tĩnh. 

« T ô i hêt s&c gíĐ" blnh-tĩnh. TÔÍ cô tir-

chũ» n h u n g . , H c â c ilàm sao tôi có the 



chien - lhaag tánh ryt - re nhùt - nhát kinh-

khùng này ? Tò i cau - nguy?n lán không 

ducrc. To i ducrc míxi huóng-dân già cau^ 

nguyln tai H^i - thánh tôi mú'i gia - nhâp 

nhung tôi dã nói dái dè thoát nan! T ô i 

bào tôi bi đau và ó nhà — rÔi khóc suót-

muó-t vì hô-then,*' 

Bain có thl cho hai truóng-hgrp trên trái 

nguo-c nhau nhung that ra gí6ng nhau. 

Môt đâng không tu-chù du^rc tánh nóng-

giân, mOt dang không làm chù đ u ^ c tánh 

nhút - nhát, Cà hai t ru ing - )i<yp deu nói 

lên su thiêu bình-tĩnh. Không ai có the 

hoàn-toàn tu-nhiên binh-tĩnh trong mgi 

hoàn-canh. B în phài chãp-nhân con nguói 

th|t cùa mình. Ban khÔng phài là mpt 

nguói khác. Ban là ban. Nhung, t̂ ii đây, 

chính kỳdu$t cùa ỳ-thúc se giúp b^n giài 

quyêt nan-đê. T h e cò nghĩa là ép mlnh 

phài làm thinh hoăc ép mình phài nói ló"n, 

phài không? Không. Hăy luy$n thói' 
quen nhó đen Đãng đă bxràc vào song 
trong ban. Và nuong nhó đúc Blnh-tình, 

Tu-nhiên cùa Ngài ! Nín-lăng vl biêt có 
Ngài ó đó, sê giúp h^n lay Iai bình-tĩnh. 

Luyên- tap thói quen là môt c6-gâng 

châm-chap — đôi khi- châm-chap den đô 

chán-nàn. Nhung vì đó là each Đúc Chúa 

Trà i tao nên ỳ-thúc cùa ban, nên co-

gang đó không bao gió trà nên vô-vpng. 

Ban có thì hoàn-toàn nhó-c |y Ngài. Nhung 

đÔGg-thói, it ra b^n cOng phài hành-đpng 

nhu thS b in hoàn-toàn lê-thuôc chính 

mình, Hành-đ$ng the nào ? Ngay khi văp-
ngã, ban hay cú tiep-tuc tap lai thói quen 

nhó rang Christ đang sÔng trong b^n. 

Dău sao Ngài vIn luôn khiên mpi viêc 
xày ra dê xây-dung tâm-tính chúng ta. 
Neu Ngài múa mpt cây gây ào-thuât trên 
đâu ban, bat ban phài khép mì$ng lai khí 

ban muôn gào thét lên; hoac nêu Ngà i 

đpc mpt câu thăn-chú làm tiêu-tan su 

nhút-nhát trong b$n, thl có ích-lg^i gl cho 
ban ? Có ích gl cho tôĩ ? Chac han chúng 

ta sê tuóng ngay mình là con cung cùa 

Đãng Chí-Cao. Chúog ta se tu-ph^ tu-

mãn và mat hêt b?n- be trên trân-gian 

nây vì chúng ta sê là nhúng con nguói 

không ai chju nòi! Nhung Đúc Chtìa 

T r à i mutín biên chúng ta thành nhúng 

ban tôt. Ngài muÔn tu-nhiên-hóa chúng 

ta bang m$t cíí-gâng siêu-nhiên túc là 

bang hành-dpng cùa Thánh-Linh trong 

chúng ta. 

Nhung chúng ta phài blng long c$ng-

tác vói ỳ-thúc dê tap thói quen luôn nhà 

rang mlnh dang dãn than vào cupc hành-

trinh mao-hiêm đài đài và i chinh ì ) ú c 

Chúa T r à i , 

Còn văn-dê ngbj-li/c cùa chúng ta thì 

sao ? Nhiêu b^n thuàng than : "Lúc nào 

tôi cQng mêt-môi, tôi không the cau-

nguyên dây-dù, không the đí nhà thà đêu-

dan, van v â n . . . » M$t sS chúng ta, than-

xác m^t-môi vl nhúng lỳ-do rãt dáng 

khâm-ph\ic, nhu vúa làm m? vùa làm 

n^i-trp- chăng h^n, Nhung Đ ú c Chúa Trà i 
biêt tãt cà. Nêu chúng ta giao dói mlnh 

trong tay Ngài» Ngài sê đat chúng ta noi 

Ngài biêt sê c ó Icri hun hêt» ngay cà 

trong nhúng hoàn-cành khÔng thích-hup 

vó i chúng ta ti nào, 

N h u v^y chúng ta phài làm sao ? M$t 

lăn núa, phài sú-dyng ỳ-thúc. Ngài da 

húa là neu chúng ta dên cùng Ngàí, Ngàí 

sê cbo chúng ta dup'c an-nghì, dù chúng 

ta dang à ncri nào, 

Có the hoàn-cành bupc b^n phài tiep-

tyc công-ví?c ban rãt ghét. Có le baa cam-

thãy tài-năng minh đáng giá hon nhiêu. 
Có the đúng hoac không đúng nhu the. 
Nhung mpt đieu chúng ta biêt chSc í y 
là nêu Christ song trong ban thi 'chô 
b^n đúng là đãt thánh% vì có Ngài cúng 
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dang dóng do vài ban. Vá vl Ngàí là 
mpt Đú'C Chúa T r ó i cúu-chuôc, Ngàí se 
ban cho b?n óc sáng-tao de xó-dyng 
ngay ca môi-triróng khó chiu cùa b4n. 

L ó i hú*a yên-nghi cùa Đirc Chúa Tró i 
có nghia gl dâí v ó i chúng tasau môt ngày 
dài đăng-dàng, triu-nang bao bÔn-phin ? 
Nêu chúng ta hgc du'crc tâp-quán luôn 
nhó rang :'^'^gài là sir binh-an cùa chúng 
ta \̂ phăn lón nhĩrng nhgc-nhân thc-xác 

cùa chúng ta sê tiêu tan trong sy hieu 

biet ay. 

Nhirng khôsg phài tat cà — Tân-iróc 

không bào Ià chúng ta sê chang bao gió m?t-

môi. Chúa jêsus cĩíag dã mêt-môi. Nhirng 

sy mòn-môi qua mú-c dè nang tfên tam-

hÔn và thân-xác nhírng con ngirói de-giân, 

băt^thiróng, kbó-tính sc dja-vp-i han khi 
hg nhó rang b!nh-an là mgt Ngiró i . 

Phăn lón m^t-môi bát oguôn t ó bfíí-rôí 
bên trong. Nhirng neu chúng ta nhó rang 
Ngài cung đang ó trong chúng ta, thi sy 
an-ngh! se den, Đ6 không phài là mpt 
thult ty ihôi-mién ho^c ty-kỳ ám-thi 

nhu-ng Ià each xó-dyng don-giàn ỳ-lhóc 

cùa chúng ta đè luy^n thói quen nhó rang 

N g i i luôn ó bên chúng ta-

Nhiêu ngirói thiróng doc Thi-thiên hai 

miroi ba dc ru giãc ngù. That ra không 

phàí nhírng lóí tho dem I5Ì yên-nghĩ 

nhung là chính sy hi?n-di¥n cùa Đãng 

chân chiên trong cuôc đói ban. Hay suy-

nghĩ ve Ngài . 

Lo-lang, xao-xuyên và so hSi là b?n 

than vói nhau. Chúng phá-hai y-thóc 

»dáng thuong cùa chúng ta và bien chúng 

ta thiinh nan-nhân cùa chúng, Lo-lâng là 

gì ? Lo-iSng là mpt vòng suy-tuóng vô-bô, 

quay-cuÔng chung quanh trung-điem sa-

Vâng, loJang, xao-xuyén và sfr-bãi là 

bfln thiêt cùa nhau, Ià tác-già quĩ-quái 

cùa rôi loan. Đâu có lo-laog do có sy-hãí, 

Lo-láng và xao-xuycu tb^tt có xoay quanh 

trang tâm sg-haí. 

Nhung Kinh-thánh có sai-iăm khi bào 
rang « Tinh yêu trpn ven xua-đuôi sp'-hãi> 

không ? Chúng ta có sê trà lói : A T Ô Í bíet 

Kinh-thánh nói dung nhung tôí van sff >» 

chang ? 

Chúngta can suy-nghi kỳ ô day. "Tinh 

yêu trpn-ven'^ ó đây lã gi ? Chang phài là 

Jêsus-Christ sao ? Đúc Chúa T r ó i Ià tinh 

yêuo và Jêsus-Christ phán : Ta vói Cha 

là mpt...-nêu nguai thãy ta, cung thãy Cha 

Ta>>, 

That khó —và lam lúc khÔng thi dup'c— 

khi chúng ta sg-hãi mà phai nam lay mpt 

cái gì có vè hoàn - toàn là mpt nguyên-

tâc thuôc-linh cùa mpt hiên-tugng têm-

linh xa vó i gpi là tinh yêu. Tuy nhiên, nêu 

chúng ta xú-dyog lỳ-tri N g i i ban cho 

chúng ta dc suy-nghĩ kỳ rang linh yêu 

nay không phài là mpt hicn-ttrp'ng tâm-

linh nhung là môt N g u ó i , thi bao nhiêu 

phép la sê xay ra I Môt N g u ó i dì-nhiên 

có the '̂xua đuôi". Mpt nguyên-tãc không 

the, nhung mpt nguói co th3, Chúng ta 

có the biêt Ngu'ói â'y U Ai ? Chúng ta có 

the nhin thãy tam long nguói ay phoí 

bay trên thâp ty , Cĩiúng, ta có the 

kinh-nghi|m ban tay chĩia lành cùa Ngài 

trong tâm-hôn chúng ta. 

Chúng ta không nên nóng-nay khi thay 

ỳ t h ú c cùa minh không dugc thay-dôi 

nhanh chóng nhu minh ĩuóng. Dau sao, 

nêu chúng ta dă giao quyen làm chù cho 
Jêsus-Christ; chúng ta có the tin-cây Ngàĩ 

sê sua-dôi tu-tuóng cùa chóng ta đúng 

lúc. Vì lúc dău, chính Ngài đa tao ra ỳ -

thúc. Chac-chân neu chúng ta xu-dyng đÊ 

lap nhó là Ngài luôn luôn thành-tín thi 

chúng ta có the giao mpi kêt-quà cho Ngài 

lo-liêu, phài không ? 

Và cuôi cùng, có le cùng hay neu chúng 

ta nhó rang ba: cú dieu gi chúng ta 

làm dí ĩàm l^i ba bõn mircri Tán thi tró 

thành thóiquen ng^y 1 
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© e m C f i â n ^ ' S a n k Iff cam 

Bin sao nrcrâ Thánh đit&ng 

Nhin lên tnáng co tinh thirang dat-dáOf 

Khan I he mot búc trâng phao 

Hài-Nhi phong Jdn, phù màu Giáng-sinht 

Nghin xira gai míi Ihám-tinh 

Them long men Chúa, gám mình bac đcn ì 

Na nào bòi iiác vong nguyen 

Sang ngang lãm A"é', đc phiên-luy nhan ; 

nguòi cĩim mat chju sào. 

Dang tag Ico-lái thuyên vào ben riêng. 

Cùng nhau truc-lai tham lien 

Bát canh phan^dáu ban quyèn Truang nam; 

Hoc (lòi theo Ihói truy hoan^ 

Con nguòi tin-kinh bien thành ihc nhân ; 

Kc sao cho xiít muôn-vàn 

Thói hit net xău be-bàng nhà Cha. 

Bern vui duài ánh đèn hoa 

Bên Hài-Nhi Thánh, long ta ngôm-ngùi, 

Thirang nhau nhiìn-nhu may lài 

Trong dem Kỳ-nièm Con Tròi giâng-sinh, 

Bao nhiêu canh bay nhiêu tinh 

Phó dâng Ău-Cháa long minh yên-vui. 

Ticng dàn, tiêng hát lien hòi 

Thành đuàng vinh hien nhu ngôi Thiên-dàng. 

Ngiiyen-dirc-TuEin 



• 

5é ngw đên nùa 
Bài cùa Charles H. Spurgeon 
Dich giâ : Bo Đií-c Trí 

« Cùng v$yr Oăng Christ àè dãng mình cfìl 

mpi ISn đ^ng cSí i0i-(ôi càa nhiêu ngw&ĩĩ 

Ngài I9Ì sê fii$n ra ISn th& bait ícbông phái 

dè cat tQi-lòi nird, nhu-ng dè tan ctru-rÒi 

cho kè chò' do-i Ngèi (Hê-bo-ro- 9 : 28) 

TLT-tuàng chúũg ta hoan-hĩ hiróng vc 

su- hi^Q ra ĩhtf nhút cùa Đú-c Chúa 

Jêsus. Anh sang chieu trên đbng-bang còn 
chói-lQÌ chung-quanh ta ; bài hát mà bpn 
chău chiên nghe đu-gc, thl ta cQng nghe ; 
niem hi-vpag mói-mc tràn-ngâp long bpn 
chan chien và các bác-sĩ trong xú Đông-
phucrng kia, lúc Đúc Chúa Jêsus hiên ra, 
thl cũng ò" trong long ta lúc nay. 

Tuy-nhiên, het thav,chúng ta càm-biêt 
rang chang có gl hoàn-hào ; rang nhúng gl 
Ngài ngi^ đên đê làm thl chua xong; rang 
rÒt I9Ì, các cÔng-vÌ?c cùa ma-quĩ chira bi 
hùy-phá; rang tpi-loi chira bi cat khoi túng-
tri i cùa loài n g u ó i ; rang trongj ỳ*thúc 

Ănh Cb' Spurgeon 

thiêng-liêng cùa loài nguài, hg v2n chua 
hoàn-toàn hiêu-biêt Đúc Chúa T r ó i . Tác-
già thor Hí-bu-ra viet : <tHi0n nay cbúng 
ta chwa tbSy mpi v$t phuc Ngài I (He 2 : 8 ) . 

Duóng nhu chua đac-thang. Duóng nhu 
còn phâi làm nhiêu lam. Hoac, nêu tôi viet 

điêm nãy duói môt hinh-thúc khác, thi là 

không the nào đpc và tin truy^n-tích Chúa 

hien ra lan thú nhút không the nào theo 

dõi lich-sú các thê-kỳ nôi sau su hi?n ra 

thú nhút do, mà lai chang cam thay noi 

đáy long rang còn can mot diêu gl núa. Su 

hiên ra thú nhút cùa Chúa đòi-hÔi mpt 

diêu chi khác núa. 

Vây, chúng ta nguôi-diu vi quay vc v ó ĩ 
ló i tuyên-bo trong T â n - u ó c , tao thành 
chĩnh hi-vpng và bài hát cùa H$i-thánh 
đău-ticn. A y là lói tuyên-bÕ rang Đ A N G 

Đ A N G i r Đ Ê N SE N G I T Đ Ê N N I T A ; 

rang sy hi^n ra thú nhút that có tánh-chat 

chuSn-bi ; rang múc hoàn-tat ỳ-nghía sy 

hifn ra thú nhút chĩ thuc-hi|n bói môt 
sy ngy den khác, cũng đich-thân, minh-
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bacht tích-cyc, thict-thyc trong Ucb-su' loài 

ngtrài y nhir sir ngy đen thii nhirt-

Xin bay suy-nghĩ den thtrc-sir minh-xác 

trong câu gÔc cũa tô i : " Dăng Christ... sê 
hi0n ra lăn thir hai^* Neu chang theo ĩỳ-

ihuyêt nghi-nghia, thi không the nào tránh 

khòi ỳ-nghĩa dcn-giăn cũa lài nay, "í-tiràog 

đău-tiên gtSm trong do là Đúc Chúa Jêsus 
sè đích-than hiên ra môt lăn níra. Neu 
ihiêng-liêng-hóa mgt lài minh-xác nhtr vây, 
và toan áp'dung no m$t cách nào khác, 
cách con nit hieu bĩêt diryc, thì ta hău nhtr 

muon nóí rang đó là băt-lucng dôi vài lài 
luycn-bô dan-giân lrong Kính-thánh. 

L à i minh-xác nay chang phai djc-bi^t 

cũa thu-'tín mà ta tú đó rút no ra. Ay là 

sy day-dă suôtca T â n - U à c T ô i chang n6Ì 

gl vài ngirài nào không nhin-nh?n Tân-

ITàc Ià chung-kêt, có uy-quyen và không 

he sai-lăm. Ngu'ái ãy và tôi châng có chung 

mót lâp-tru-àng. Neu ban toan thict-lâp 

mgt ca-cãu Ca-dÔc giáo trên trict-lỳ cũa 

minh, thi tôi châng có thl-già biên-

luân vài b?n. Tô i kính-lrong nicm tin 

quyêt cũa ban; tôi tin r<mg ban thành-thyc 

song tôi không dông-ỳ vài b?u. Đôi vài 
* 

tôi, Tân-LTàc là L à i hang sông cuô:-cùng 

và ĩuyet-đôí khjug lăm-làn cũa Đúc 

Chúa-Tràí. 

Tuy-nhiên, tôí thãy rat nhieu Cc-đôc-

nhân tin chac đìéu ãy y nhu- tôí, song lai 

diràng nhur chang hoàn-toàn biêt chac 

rang cùng môt Đúc Chúa Jêsus ayse dích 

than hiên ra lăn thú hai. Tô i xin nliâc Iai 

và m$t lăn níra, tôi nóí cănthln (kbèng 
muôn xúc-ph^m hoac Iàm thirang-tbn niem 
tin quyêt cũa bãt-cú a í ) rang b?n không 

the nào cam quyen Tân-LTàc và đgc mgt 

cách dan-scr, thành-thyc, mà lai châng đi 

đên kêt-Iuân rang Đãng Christ đã ngy 

đên se còn ngy đên níra. Có the có 

nhírng lài giái-thích khác-biêt vê Ngài se ngy 

đên cách nàovà khí nào, nhiragbây gíà tôi 

không lo lỳ-luân ve dien ãy. Khi Đang 

Christ phyc-sanh bien khòi đoàn ngirài 

chà-dyì trên siràn núi, và ngac-nhieu nhln 

dám may da tiêp Ngài di, thi có thiên-sú 

hi|n ravói hg mà nói rang : « Jêsus nay 

éă éirrrc cat lên tr&i khòi giú'a các ngwai 

cũng sê trá Igi ninr each các ngwcrĩ da 

thãy Ngài lên trái v^y » (Sú'-dô i : i i . ) 

Ngài sê ngy den, bang không, thĩ các thiên-

sú dã sai-lăm. 

Trong lãi ca thir-tín cũa Phao-lô, ông 

nh^n-thú-c chân-lỳ vc Chúa hi^a ra lăn 
thú hai. Trong hai tho- Tê-sa-lô-ni-ca, b?n 
thãy sy day-dô cũa Phao-lô vê vãn-đc năy 
đu-yc trinh-bày rãt rõ-ràng. & chính giíra 

tho' Tê-sa-lô-ní-ca thú nhút, tacó mOtcâu 

tuyên b í , không sao hièu lâm đuycrâng : 

^ Vì se có tiêng kêu lán và tiêng cùa 

thiên sw lón cùng tiêng ken cùa Dwc 

Chúa Trái^ thì chính mình Chúa á trcn 

trái giâng xuông^ bíiy giá nhífng kè 

chêt trong Dang Christ sé sÓng l^i trwác 

hêt. Kê (ten chúng ta là kè sông mà còn 

& l^i^ sêcùng nhau dêu dwcrc cat lên 

vái nh&ng ngw&i ăy á giú'a dâm may, 
t^i ncri không-trung mà gSp Chúa, nbw 
v$y chúng ta sê à cùng Chúa luôn luom^ 
(4 : 1 6 - X 7 ) , * Han mgi dieu khác chính 

hy-vgng nay là màu-sac cũa Ccr-đÔc-giáo 

nguyên-thũy, Iàm cho tĩn-húukhông ham-

men thê-gian ; có tinh-thăn đao-đúc manh 

me, và huòng dug-c dài sau ngay cá trong 
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ăirì năy . D Câu trên đây trung-dan sách 
cũa mOt ngtrò-i không ô- dia-vi tôi đang ò 

và không tin Đúc Chúa Jêsus đích than 

hienra lăn thú* hai ynhir tôi tin, tuy-nhiên, 
ông nhln nh|n rang quan-diêm năy làm cho 
Co'-đ6c-giáo nguyên^thũy ruc-r&, và là 

quyên-năng khien các tín-huu đău-tiên cuòi 

truác Tũ'-thăn, thăng ducrc moi luc-ltrcrng 
ch6ng nghjch minh. 

Luan-dieu trên day không phăi riêng cũa 

Phao-lô. Viêt thtr-tín cho nhírng kè đang 

ò trong hoan-n^n, Gia co- cQng nói : "Anh 

em cũng v$y, hãy nhin-nhuc và bèn long 

vì kỳ ChÙQ dên gan rôi'' (Gia-ca 518)-

Sú-đb Giang, ngtròi đã nghiêng trên 

nguc Chúa và viêt nhung lòi la-lùng, than 

bí ban hêt vê Ngàĩ , có n ó i : «Chúng ta 

biêt rang khi l\'gài biên dên chúng ta 

giông nhw Ngài^ vì sè thãy Ngài nhw 

van có tb§t v§y. Aí có s{r trông-c$y do 

trong long, thì tw mình lăm nên thanb-
s^ch, cũng nhw Ngai là thanh'^s^ch^ 

(t GiSng 3 : 3, 3). 

Giu-đe nói trong thu-tín cũa Ông rang ; 

« H&i kè rêt yêu-ãu, vè phan anh 

em, hãy tf/-l$p lay trên nèn dire-tin rãt 

thánh cùa mìnb, và nhan Owe Thánh' 

Linh mà cau-nguy^n^ hãy gìũ' mìnb 

trong st/ yêu-mên Owe Chúa Trăi^ và 

trông-dai st/ thwang-xót cùa Owe Ctìúa 

JêsuS'Cbrist chúng ta cho dwac st/ song 

dài dài ^ {Câu 20, 

Trên day chĩ là lu-ót qua pham-ví 

rông-lón cùa su d?y-dÔ trong Tân-uòc. 

Đ ê tóm^tat han níra nhírng đicu tôi 

mòi nói dên, tôi xin tuyên-bõ rang 

môi tác-giă Tân^uòc trình-^bày chân-lỳ 

nay nhu* ragt phan trong dúc-tin chung 

cùa Ca-đõc-nhân. Tô i tin rang du-o-ng 

thòi chúng ta, ching có gì can - thict 

han là môt lòi tuyên-bÔ mòí-mè vÊ 

cái thuc-su qtian-trpng nay cùa Ca-d6c-

giáo. Hãy suy-nghĩ, sê có gì xăy đên 
nêu tăt că HOi-thánh còn nguòc nhìn 

vê phía Dong chò-đgi buSi sang, chò-đg'i 

y nhu Chúa muôn mlnh chò-dgi, châng 

phâi là bóí sao và tra-cúu Ijch-thu, song 

thâc lu-ng lai, thap đèn lên, chò-dgi 

đang khi hau viec. Nêu tat că HQÌ-thánh 

Ca-dÔc-giao deu chò-đgi nhxr vây, thì 

ho sê lôt-bò long ham-men the-gían, bat-

trung cùng moi dieu khác ngăn-cân mlnh 
tiên lên dê chién-thâng chính vl chúng 
ta đã mat hi-vong tuai đep, nên các 

bài hát cùa mlnh kém-côi ! Nêu cHúng 

ta Ui có the nghe các lòi húa trong 

Tân-uóc và các lòi Kính-thánh quâ-

quyêt rang Đăng đã ngy dên se ngif 

đên nùa thì ta sê có súc-manh đê 

phyc-VM, có cuang-dũng "mói-mè đS 

chju khS, có hi-vgng mói-mè cho că 
thc-giòí đang măc t§i-Iõi, chju dau-đón 

và thò dài. 

5: 

Câu %6c cùa chúng ta không oh&ng 

chĩ xác-nhân cái thtrc-sy ve Chúa hiên 

ra lăn thú hai. Mòt each khá kỳ-di?u, 

no còn tuyêa-bâ y-nghĩa cùa bien c6 

nay rang : e Đang Christ sé 

hiên ra lan thir hai, không phăi ée cat 
tgi'ìòi éi nùa « . (hoăc : each biêt v6Ì 

tôi- lôi) . 

Muon hiêu đúcg ĩífi này, chúng ta 

phài cho rang no đ6i-chieu six hiên ra 
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thú' hai vó'i sy hifn ra thú- nhút. B ó 

Ià đieu tác-già rô-ràng muÕn nói. Vi 

thúa^tiêp-vSn tuyen-bõ rang khi các thói_ 

đaí đã đugc trgn, thi Đúc Chúa Tró í 

hiên ra đ í gánh-vác tpi-l5i. Chúng ta 

đã suy - luân diem ay. Bay gió tác-

già nói rang : Dãng Christ... sè hi0n 

13 lăn thir hai, căch-biêt vái tOi^loiVây 
nên, tôi xin nhac lai, muÔn hieu dung lói 
nây, chúng ta phâi cho rang no đôi chieu str 
hiên ra thú hai vói su hiên ra thú* nhút, 

Mpi dieu trong sir hiên ra thú nhút làcan-
thíêt cho str hiên ra thú hai, song mpi đieu 

trong sy hiên ra thú hai sê khác vói nhírng 
điêu trong sy hiên ra thú nhút. Toàn-thê 
sy hiên ra thú nhút liên-hê ăén thyc-trang 
tpi-l5i. Đúc Chúa Jêsus đã ngy den đe đÔi 

phó vói tpi-lôi. Bói sy hiên ra thú nhút 

cùa Ngài, tpi-lôi bi phoi to. Cho tói khi 

Ngài ngy đên, nguói ta mói hieu đuoc y-

nghĩa cùa tpi-lôi; nhó ánh sang cùa H i ê n -

di$n Ngài trong lich-sú loài ngu-ói mà tôi 

l5i nôi bât lên tô-tu-óng. K è tú ngày dám 

con nit vô-tpi bi tàn-sát, kèm theo sy giáng-

sanh cùa Ngài cho tói khi chính Ngài chiu 

chêt trên t h â p - t y - g i á , thi hi?n-di?n 

cùa Ngài ó thê-gian làm nôi bât long 

ghcn-ghét. Vu tàn-sát- dám con trè vô-tôi 

là hành-đOng cùa môt vua gíà-trá, so vua 

mói tói giyt câyphù-vi|t cùa mlnh, và long 

ghen-ghét bièu-^Ip bang hành-đpng tàn-ác 

nhu- ma-quĩ đÕi vói con trè. Chính thâp-

ty-giá cùa Chúa chúngta là noi tat cà ghen-

ghét sâu-kín trong long ngtròi ty bièu lgi mpt 

each ma-quáì hon het trtróc thiên-đàng, 

trăn-gian và hôa^nguc. 

Cnng có bay to tõi^tSm trái hSn vói ánh 

sang, íi Ngtrai ta tra sir tÔi-tăm htrn sir 
sang B , (G í ing 3 : ig) đó Ià tiêng rên-siet 
cao*cà trong long Đúc Chúa Jêsua, H o n 
núa, Hiên-dí |n cùa Ngài trong thê-gian 
khài-thi sy chêt thíêng-liêng tráí vói sy 
SÔng- Ta thãy sy chêt thiêng-liêng thit là 

gi trong viêc n io là loài nguóí (car 

môn-đ? Ngài cũng nhtr mpi kè khác) luôn 

luôn toan v?t-chãt-hóa côag-lao Ngài, nào 

Ià hp tuyêt-dôi không lu-óng biêt sy day-

dô thiêng-liêng Ngài truyen cho, 

Trong sir hiên ra thú nhút, Đãng 

Christ khôog nhúng phoi to tpi-lõi song 

còn gánh'vác no. Trong lói : «Cũng v^y, 

Dãng Christ dă dăng mình chì m^t lan 

d$ng cut tpi^ISi cùê nhièu ngtrai thi 

không phàì chĩ nói ve an đi cuÔí-cùng den 

thâp-ty giá chũ" « h\ d&ng " dùog 

đè chĩ vê hành-đpng cùa Đúc Chúa T r ó i 

khi ban phó Ngài . Thay chú «dàng*^ bing 

chú ft ban ^ nhir chú ban thãy trong sich 

Tin-lành Giăng : * l̂ J Dú'c Chúa Trăi 
yêu'thwcrng thê-gian, den nôi đđ ban 
Con mQt cùa Ngài » , chúng ta sê thãy 

ỳ-nghĩa dung ó đây : a Cong v$y, Đãng 

Christ dã diro-c ban chì mQt lan d0ng 

cat tQÌ-lôi cùa nhiêu ngwăi Ngài sê 
hi hien ra fan th& hai Ngài da gánh 
vác t0i-l5i suÔt đói, Trài qua bao nhiêu ngày 
đang ding, Ngàí ty dat dirói tpi-lôi. ngõ 

hău cat bô no đi. Ngài chiu nhúng han-
chê suÔt cà đói minh. Ngài dă sÔng trong 
nghèo-túng, dau-buôn, cô-don, và mpi sy 
đó Ià han-chê do tôi-lôi mà có. Tã t cà 

i 
Do Văn-lhiT 47G5 TBTTCHl^CI, ngàij 10-11-1967, Thng Bô Thông-íin^^ 

Chiêii-hòi dã chăp'tinián cho íù báo cua chiing ta dugc doi lên là THÁNH-KINH^ 
NGUyEl\SAN. ì 

HirùngAoi chu-trucrng cua Thành-Kinh ngugêí-san van gut dung nhir cã và^ 

uãn là ccr-quan bôi-linh cua H^i-Thánh Tin-lành Viêt-Nam. ^ 
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nghèo-túng là kêt-quâ do tôi-lôi. Chúng ta 

dáng nên ghi-nhcr diêu ay, Str nghèo-túng 

có mpt vãn-dê sâu-xa nam trong long no, 

— ãy là vãn-dê t0Ì-lÔÌ, tôi chang có ỳ noi 

rang ngtrò'i nghèo-túng bao g ió cũng là tôi-

nhân, Còn xa mói có nhtf víiy ! Nhírng ai 

tuong-đôi s6ng trong thanh-nhào ,tien-nghi 

hojc giàu^sang, thì rãt dê viêt luân vê hginh-

phuác cùa cânh nghèo-túng. Không có 

hgnh-phtfàc cùa cânh cghèo - túng, trù 

khi Dú'C Chúa T r à i te-tri tít câ sir chà-nát 

cùa đói ngU'ò'i, nham m$t diêu tÔt-lành 

căn-thiêt. Cânh nghèo-túng nào cũng là 

kêt-quâ do tOi-Iôi, hoac cùa ngtrói nghèo-

túng, ho§c cùa kè nào khác dă bóc-lôt 

ngtrói. Khi Đ ú c Chúa Jêsus-Christ mang 
lay thân-the loài ngirò-i, Ngài dã cam 

chiu nhíĩng han-chê theo sau tpi-l5i, và 

suÔt bao nhiêu nam a dói nây, Ngài 

gánh-vác tpi-lãi mpt each ty càm-biêt. 

Không nhúng Ngài chiu nghèo-túng mà 

còn chiu đau-thifcrng dirói mpi hinh-

thúc. Đau - thuong túc là thiêu - thõn, 

Đau-thuang vì tang-chc íúc là thiêu mat 

môt kè thân-ycu. Moi đau-thuong nào 

cũng tàm cho ta cam thay thiêu-thfín m$t 

cái gì không có hoac tiêu mat. Suõt bao 

nhiêu nam, Đúc Chúa Jêsus da s6ng nhu 

ítmpí ngwăí thirang-kbó^ biêt str Jau^ 
buÔriM ( Ê - sai 53 : gb — nguyen - van) 

Trong cânh cô-đun, dai-daag Ngài song 
giúa bao nhiêu han-che, là kêt-quâ do tõi-

l5i. R6t l^i, gom-góp mpi đíêu đó thành 

m§t can khùng-hoàng, Ngài đi tài kêt-

cuOc tÔi-hâu cùa tpi-lôi, gánh chju no; đa 

no lên, và tu đăt mình, là chíuhĐúc Chúa 

T r à i cũng nhu là chính N g u ó i , duài no 

cho tói khi tât câ kh6i nang cùa no dè 

trên Ngài , — gánh n ^ g nghèo-túng, — bói 

chung ^Ngăi van giàui vì anb em mà ty 

làm nên ngAèoD ( I I C ô . 8 : 9) gánh 

đau - thuang, vĩ tat câ nôí đau - thuang 

trong long loài nguói đa đat trên long 

Ngài , cho dên khi Ngàí that ra tiêng kêu 

khôn tâ x ie t : ^Đó-c Cbúa Trăi tôi ai, Đ&c 
Cbúa Tr&i tõi ai, sao Ngài lia bó ín/?o 

(Mac 1 5 : 34), Đ ó là truyên-tích su hien 

ra truóc nhút. 

Bay gió xin nghe câu gôc cùa tôL Sau 

khi Đ ú c Chúa Jêsus xu-trí chung-ket vói 

tpi-lSi và tiêu-díêt chính goc-re no hiên 

ra lân thú nhút, thì su hiên ra thú hai 

cùa Ngài phâi là đê toàn-thaog. Ngài sè 

ngu đên núa không phãi đè chiu cành 

nghèo-túng, song dê to ra su giàu-có. Ngài 

sê ngu dên núa, không phài dê chiu buôn-

thuong, nhung có su vui-múng trpn-ven. 

Ngài sê ngu đên núa không phâi đê chiu 

cô-don, song đê tu-hôi chung-quanh Ngài 

mpi linh-hôn tin-cay đã trông-xem hau-

viêc và đp-i-chó. Chúog ta dang kỳ-ciêm 

su hiên ra thú nhút, là lúc không cc chô 

nào dành cho Ngài nai quán tro. Khi 

Ngài ngu dên núa, cà thê-giói và vũ-tru 

sê v$i-vàflg nhuóng chô cho Ngài. Lúc 

cuôi lăn hi?n ra thú nhút, chúng ta thăy 
Ngài cam cây say chê-nhao (già làm cây 

phù-viêt) mac áo màu tia khinh-bĩ (giâ 

làm áo cùa vua) đôi vuaog-miên bIng gai, 

chung quanh có đoàn dân hôn-ĩoan. Khi 

Ngài ngu đcn núa, Ngài sê cam cây phù-

viêt cùa vũ-tru trong tay húu, trên đău 
Ngài sê dpi nhiêu vuang-míên, Ngài se 
mang toàn b$ võ-trang bang tãt cà hào-

quang cùa Đúc Chúa T r ó i , và muôn trieu 

thiên-sú sê là dpi quân theo hău Ngài . 
Mpi đicu có trong su hiên ra thú nhút 
cùa Ngài , túc là dau - thuang, c ô - đ ô c , 
nghèo-túng, tôi-lôi, đêu sê không có tíong 

su hien ra thú hai : su hiên ra thú nhút 

cÔt đê chupc-tôi, còn su hien ra thú hai 

cÔt đê cai-tri. 
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Ngãi đã ng'J' i3ên, mang và ci> giír lay 

bSn-tánh loài ngircri dè xtr-trí vó'i tyi-lòi 

và tiêu-trir no- Ngài đã cat bò tôi-lôi roi* 

và sê trô" lai dè lap Ntrác mà Ng^i dã d^r 

nên-móng khi ngir den lán thiV nhiít. 

Tô i xin ngirng Lii mgt chtit đè nói 

rang (ôi không giàl-!uân các giai-doan khác 

nhau trong sir hi?n ra thá hai, l ác là 

tru-ác hêt, Ngài se thâu tóm Hôi-thánh 

vè vái Ngài, rôi thành-Iâp Nirác ĩrên 

mat đat. T ô i nldn xem mgi diêu mít cách 

tSng-quát, tuy nhân-xít các giai-đoan khác 

nhau, song bay g iá chĩ xin nhan manh vào 

cái thyc-sy vê-vang và tCr-ái, tác Ià Đãng 

nây đã ngy đên cíĩng se ngy dên niĩa. 

Chúng ta hãy đi thim mgt bu'ác nu-a, 

và sê thãy câu goc cúa tôi tuyên-bÕ myc-

đĩch cùa sy hi^n ra. ^Theo nhw (Jã dinh 

cho loãi ngw&i phêi chêt niQt fan, rôi. 

chju phân xét, cũng v^y, Dãng Christ dã 

dãng mình chì mgt l3n dăng cat tpidôi 
cùa nhiêu ngwòi, \găi sè hi0n ra lan th& 

hai, khõng phaide cat tpi di nũ'a nhwng 

dè ban sw cáu-ròi cho kê chw-dcri NgàKt 

Đây có nêu Iên m$t đíèm tirang-đông, 

< Theo nbw dã dinh cho loài ngw&i phăi 
chêt mQt lan rÔÌ chju phán xét ^. Đ6i-

chiêu vái hai khojn chĩ-đinh đó, có Dăng 
Christ dă dãng mình chì mpt lăn dăng 
cSt tpi'lôi cùa nhièu ngw&i Ngài l^i sè 

hi^n ra lăn thw hai không phêi dè cat 
tpi di nwa; nhwng dèban sw cáu-roi cho 

^ ké chà-dwi Ngài\ S y hi?n ra thiV nhút 

cùa Ngài song song vái viêc đinh cho phâi 

chct the nào, th! sy hien ra thú hai cùa 

Ngài song song vái viêc dinh cho phài chju 

phán-xét the ay. « Dã djnh cho loài 

ngw&i phăi chêt mpt /an..., cũng v$y^ 

Đăng Christ dã dãng mình dăng cat 
tpi-loi cùa nhiêu ngir&i -n Đã dính rSng 

sau khi chêt, se có phán-xét. • Ngài l^i 

sè hiên ra lăn thír bai, không phăi dè 

cat tOì*loi di nũ'a, • Nhirng sy đÔi-chiêu 

diráng nhir tan-gay. Đièm ttro-ng-đÔng 

không thè-hien. Có diem phân-biei kỳ la 

á phăn cuoi hai lái tuyên-bÕ năy, và chúng 

la phài nhân thãy. Ta trông mong rang dè 

hoàn tat cách so-sánh, tác-giá dă viêt nhu* 

the nay : • Dà djnh cho loài ngw&i phăi 

chêt mpt lan, rìji chju phăn-xét, cũng 

v$y, Dang Christ dã dang mình chì mpt 

fan dăng cat tpí-lôi cùa nhiêu ngw&i, 

Ngài l^i còn sè hiên ra lan thw bai, 

không phài de cat tpi-lôĩ di nwa, nhwng 

dè p h & n - x é t ' . So-sánh nhu- vây thl cân-

xúng, song tác-giă lai không viet the, Xin 

Chú-ỳ, chĩnh dièm khác-biêt năy bày-tô ỳ -

nghĩa sy hi?n ra thú- nhút và sy hi^n ra 

thú hai. Đă djnh cho loài ngirái phài 

chê t—Ngài đă dâng minh d$ng cat tgi-

lôi cùa nhièu ngu'ái — Sau sy chet, có phán-

xét- Ngài sê trá lai đe cúu rôi. S y hi |n 

ra thú nhút thù-tiêu sy chct đã dinh cho 

loài ngirái the nào, thl cũng mgt the ãy, 

sy hiên ra thú hai se đoi phán-xét ra cúu-

rôi. 

• D J dinh cholloài ngw&i pbài chêt 

mpt lan K Thu'áng khi xác-nhân hai cău 
thà rang loài n-gtrái phai chêt: Dau nhln-

nhân lái minh-xác oăy là đúng, song chúog 

ta hôi t^ti sao loài ngirái phài chet ? Hay 
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hoĩ nfaì khoa-hgc* R h o a - b g c khõng th% 

gíâí nghía str ch^t cũng nhu không the 

giài-thích su s6ng. Chua bao gíír g í i í -

thlch đu'íp'c Ic mău - nhi^m ve su 

s6ng khcrí ' đau. L^ì cũng chu'a bao 

giò có the nói tai sao loài nguòi chet, Có 

the nói hp chat t h e nào, nhung không 

the nói t a ì sao hp chêt ! Vê phuang-

di?n thê-chít, het thay chiing ta duo'c tái-

thiêt bay nam mpt lăn. Cá-tánh cõt-yêu 

không dtrp^c tái-thiet, song van gii? nguyên 

thân-vi cá-nhân trâi qua mpi phirang-thtrc 

tái-thiêt, T ô í van là nguòí each day bay 

nam, nhung nêu each day bay nam, thì 

chtra có mOt phan nhô nào cua thân-thí 

năy dang lám môí-gióì cho tôi nói vòi 

anh cm hiên nay. Các thò hũy-ho?i 

và phăn the chat suy ^ giâm chinh là 

phirong-thúc tái-lhíct liên-tyc, N í m , tháng 

trôi qua, phăn tinh-than trong ngu'òi ta 

them no rpng, manh-mê và tõt-dep. N g u ò i ' 

nào s6ng trpn 70 nam dã djnh, hoăc đv^<yc 
Đ ú c Chiia T r ò i cho song them it nam 

níra, thì trí^-óc và than-linh mó^mang 

nhiêu han nhung nSm triròc do, song su 

kiên-thict phan thê-chãt chang hoàn-toàn 

nhu thuòng có sue co-giãn không còn, mtt 

mò kém và dên^thò túcí than the mòi xây-cãt 

không hoàn-toàn có thó và cúng-ran nhtr 

đên-thò cũ. Tai sao v§y ? T ô i chò khoa-

hpc trâ lò i , nhung lufíng^công. Nêu chang 

nhò khâi*thi, thĩ không mpt ai tirng nói 

duQ-c cho tôi biêt tai sao lúc ta thành-nhân 

rôi, thê-cbât bèn thôi ti;̂  tái-thiêt vó i sue 

mainh gia-tăng mãi ? T ô i se to anh em 

biêt t^i sao. Sir chêt là tiên công cúa tpi-

16L Khoa hpc sê nhln nhân rang su chêt 

xây ravl làm trái mpt vài công-lc, Khoa-hpc 

muon dung mpt danh-tir nào khác danh tù* 

nOi- lò i^ Huân tu-óc Oliver Lodge bâo 

chúng ta r ing nguòí có y-thúc không dung 

danh-tír * t^i-lói Tô i hai chán^ngán vì 

H$i'thánh tôn-sùng ông Lodge năy* TÔi 
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ng^c-nhiSn vl nhiêu Mvc-su Ca-đãc-giáo 

hoan-nghinh ban tín-diêu ciia ông- T ô i hoàn 

toàn kính-trpng ông là m^t nhà khoa-hpc 

thành-thirc, song ông châng hicu Ca-đfíc-

gíáo, ban tín-diêu cúa ông không phâi ĩà 

C<r'dÔc-gìáo. Nêu châng có ch5 dành cho 

•t^i-Ioi" và a h u y e t » thi cũng chang có 

chô dành cho Đúc Chúa Jêsus-Christ. 

• Đà dinh cho loăi ngwài phài chêt rngt 
lan ^ theo sac-chĩ cùa Đúc Chúa Ttòi 

toàn-năng, vl hp là tOi-nhân, và không ai 

thoát khôi sâe-ehĩ đó* 

Nhtrng chính Đúc Chúa T r ò i đã "c/angi 

Đúe Chúa Jêsus-Christ adăng cat ìqMí 

cùa nhiêu ngwài Đ ó là câu vê sir-hi?n 

ra thú nhút đáp l?i vi?e djnh cho loài 

ngu'òi phâi chêt. 

Bên kia sir chêt, còn đình m$t khoân 

níra^ là phán-xét. 

Ai có the chông lai tánh-eách công-bSng 

tuy?t-dôí cúa khoân djnh nay ? *Ngài l^i sè 

hi^n ra lan thú' hai; không phài dè cat tôi 

dĩ ntfa. nhwng dè ban si/ ctru-róí.* (Tn 

cúu-rôi thay the cu$c phán-xét cho nhírng 

ai đã nghe và tin s ú - d i ^ cũa su hífn 

ra thú nhút, đã tin cây công-an lón-

eũa Ngài , đã tìm đu-ac nai ân-náu trong 

lê mâu-nhiêm vê Ngàí hi?n ra và cat tpi-

l5í di. Song cuôc phán - xét cú dành cho 

nguòi nào không chiu an - náu duòí síf 

hi?n ra thú nhút và giá-tri đên-ehupc cúa 

sir hiên ra đó. Mpi điêu do »tr hi|n ra thú 

nhút cùa Ngàí phát-khói, thì se do sir hí?n 

ra thú hai hoàn-tãt-

Khi Chúa hiên ra lan thú hai, sê có an 

cúu-rôi toàn-ven eho cá-nhân túc là €stf 

công-binhj, si/ nên thánh, và í (r cwu-

c/ít/pci (I Co. 1 : 3 0 ) . Chúng ta dã tin và 

dtrac cúu-rôi. Chúng ta tin và dang đirp'c 

cúu-rôi. Chúng ta tin và ss đug-c cúu-rôi. 
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Giai-doan cuoÌ-cùng se thirc-hila khi Chiia 

chúng ta ngy đên. 

Vc phân ngircri đa ngũ roi, ihl sao? Hp 

dirge ô" an-toàn vói Đ ó c Chúa T r ó i , và 

Chúa sè dem hp theo khi Ngài ngtr den. 

H o chtra điroc tron-lành. "Dire Chúa Trái 
• V P 

có sam san éiêu tÓt han cho chúng ta^ 

hau cho ngo^ì chúng ta ra, hp không 

J^t dên s{r trpn-ven éutrc^ (He . i i 140) 

Hp dang yen-nghĩ vói đãy dú ỳ-thúc. Hp 

' í /đ tìa^ò thãn-thè nay <făng & cùng 
Chúa^^ ( I I CÔ, 5 : 8) song chira dirge trpn-
lành mà dang chó-dgi- Chúng ta đang 
chó-đgi str hiên ra thú hai, giúa cuôc 
tranh-dau ó tran-gian; còn hp đang chó-

dgi biên-cô ãy gìúa ánh sang và hĩ-l^c cúa 

thiên - đàng. Thiên - đàng, tran - gian, hoa-

ngyc và vũ-try dêu đang chó-đgi biên-c6 

Chúa sê ngtr dên vói nhúng kê dgi-chó 

Ngài . Ai Ià nhúng kè dgi-chó Ngàí ? Xin 

dc Kinh-thánh giai-thích dièm nãy. Trong 

tho Tê-sa-Iô-ni-ca thú nhút, tôí thãy Phao-

lô mô-tá các tín-húu đ'áu-tiên rang: 'Anh 

em-. . - - .c : /^ 'rcr hicùng Đtrc Chúa Tr&'i 

bă bìnb-ttrang Jang tha (hoăc: bau vigc) 
Dire Chúa Tr&i hang song va cbo'n-th$i, 
JSng chà-éai con Ngãi, íf> írêo trăi>^ 
( i : g . 10)- Điêu thú nhút Ià <<bó h ì n h 

t i rcrng ' . Anh em dà làm nhw vây chira ? 

Điêu thú hai là ahau v i ê c D t r c C h ú a 

Trò- i h a n g sông.^' Anh em có đang làm 

nhir v§y chăng ? Đoan vl có dã wbo hinh 

ttrgng* và dang hau viêc Đúc Chúa Tró i 

nên anh em c h ò - á 9 ' i . Đó là sir chó-dgi 

mà Tân-iróc truyen - bao, và khi Đãn^ 

Christ hien ra lăn thú hai, Ngàí se "ian 
s y círu-rói cho kè cbò-âai Ngâi*» 

Còn m0t sy chó-dgi khác núa, song 

chúng ta chang có phan gi trong do- Ay 

vi chúng ta da nghe Tin-lành vê sy hiên 

ra thú-nhút và biet sy hi^n ra năy, Muôn 

v§t chó-đgi, « thanAhà, và chju kbó-nhQC 
cho <tên ngay nay r> (R3-ma 8 : 22). Tôi 
nghe tiêng. thôn-thúc cùa muôn tri|u ngirói 
ó TruQg-hoa, Phi-châu, An-d$ dang chó-dgi 
Hp chtra bao gió dirge nghe nói den sy 
hi?n ra thú nhút. Hp dang chó-đgi, song 
chang bíet minh chó-đgi gl ? Hp kêu la 
nhir con trè trong đêm tÔi, — không nói 
nên lói mà chĩ kêu-la, Òi ! that là tan 

thãm-kich căm-đông biêt bao ! 

Đãng Christ l^i sè bien ra I > Tín-lành 

vinh-hiên thay í Ngài se hi?n ra đS 

chúa lành vêt thirong cùa muôn loài thp-

tao Ngàir ng{r dên dè pbé tan stf hà" 

hiêp và giâi phóng nhírng kè bj 

Ngài ngy den dê cai-tri bang mpt cây 

gây sat, nghia là vói đúc công - bang 

tuyêt - dôi không chút nhân - nhtrgng. 

Thiróng có nhíêu yêu-men trong sy công-

binh hon là trong long thu-ong-xót. Khi 

Đãng dã ngy dên vói ĩòng thtrong-xót 

nhu-mì tú đói xu-a lai ngy dên núa, thi 

Ngài sê ngy đên vói quyên-năng oai-nghíêm 
và cũng vói long yêu-thirang, Ngài sê ngy 

dên đc thaii-hgp nhúng linh-hôn tio-c^y 

Ngài , rôi thành-l|p nên caì-tri và chânh-

- quyên cùa chính mình Ngài. ĐÔi vói m^t 

sÔ ngirói do sc là ngày cháy phúng! Nôi 

kinh khiêp biêt bao sê giáng vào long 

nhúng kè dã sÔng theo ma-quĩ! 

Ngài sê ngy dên ! Đ ó là sy hi-vpng và 

niem tin-cây cùa tci. Đ ó là hi-vpng và 

bài hát cùa tôi cho thê-giói trong kỳ lê 

Giáng-sanh nay, Ngài ngy dên dê bât dau, 

đê phát-khói và dê hoàn-tãt. Ngài l^i sé 

biên ra lan tbir bai, kbông phài dè cM 

tpi di nO-a, nhwng dè ban st/ c&u-roi B. 

Cúu-rôí là cupc phán^xét bi lo^i-bò do sy 

thúc-dáy và quyên-nãng cùa long yêu-

ihtrong thíên-thirgng. 
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Chúng ta đúng giúa hai su- hi |n ra. Má i 

liên-quan cúa ta vói str hiên ra thú nhút 

tao nên raÔi líên-quan cúa ta vói str hiên 

ra thú hai, Tiêp-nhân Đúc Chúa Jêsus-

Christ khi N g i i bi chÕi bô, thl du-̂ rc Ngài 

tícp-nhâu khi Ngài làm lê đăng-quaog. 

Chãp-nh^n each Ngài đánh giá tpi-loi và 

chiu hiròng lay giá-tri công-o'n đcn-tpi 
cùa Ngài, thì dup'c dir vào thòi cai-tri 

công-bình hău den cùa Ngài. T in sir hiên 
ra thú nhút túc là chò" doi sy hi|n ra thú 

hai. 

Linh-hôn tôi đôi vói hai sir hi |n ra, thú 

nhút và thú hai, the nào? Tô i không 

có ỳ giăng dám may miy trên niem hoan-
h! kỳ lê Giáng-sanh dâu. Nhung hãy có 

mpt iỳ-do cho niem hoan-hĩ cùa mình. 

Nhan Danh Đúc Chúa Tra i , hãy thôi 

hoan-hĩ nêu Dang Hài-nhi đã giáng-sanh, 

mà anh em hát múng, iai bi loai ra khôi 

am long và gia-đinh anh em. Đó Ià pham-

hup'ng, bi-thâm và đáng hb-then biêt bao ! 

Có nhúng nguói cú ph^m-tpi mai, nèn 

hang ngày lai đóng đinh Đ í o g Christ vào 

thâp-tu-giá, the mà trong kỳ lê Giáng-

sanh nây hp van hoau-hÌ! Nêu anh em 

tiêp-ruóc và dành chô cho Đâng vÒn chang 

có chô nào trong nhà quán, neu anh em 

trao cho Ngài làm vua cùa đói mình, 

mãc dù thc-gian van còn chôi-bô Ngài 

nhu thai xua, thì hãy hoan-hĩ đi 1 Hãy 

núc tiêng hát ca. Long anh cm hãy múng-

ra. Hãy tS-chúc buSi hpp vui chai cho 

con trê. Song tôi xin cânh-cáo anh em 

chó hoan-hĩ chi het, neu anh cm loai. 

Ngài ra khôi đói mlnh. Ay vl Ngài sc trà 

Iai và nêu anh em ch6i-bò Ngài m5c dù 

có ánh sang cùa su hiên ra thú nhút, thì 

dya vào lê công-bâng dói đói , Ngàí phai 

chôi bo anh cm. Ngàí sap ngu dên. Nguyen 

chúng ta tin-cây Ngài vê ỳ-nghĩa và giá-tri 

sy hi?n ra thú nhút cùa Ngài , hau cho 

, không bi hS then truóc m$t Ngài khi 

Ngài ngu dên lan núa! 

O'n Chúa che-cha 

T R O N G tháng 9' nam 1967 vúa qua, 

lúc 1 g ió dêm, môt phân-luc err 

bay ngang qua, mgt qua bom tú phi-ca 

rai xuong each nhà tôi 30 thuóc. M g t 

tiêng no long trói. Nam nguò'i trong nhà 

tôi đang nam trên giuóng deu vãng xuong 

dat, nhiêu manh bom đã cat dút phen, 

tranh cùa. 

Thĩit răt nguy-hiêm và vô cùng khùng-
Skhiêp. Nhung t^ an Chúa, ba con và v a a 

chông tôi deu bioh-an, nhó su che-cha 
cùa Chúa. T ô i kính dâng may dòng nay 

dc ta an Chúa. 

TRÁN-XIN Gio-Línb 

T o I , Trân - Vgng, thupc H^i - thánh 

Gio-linh xin dâng lói ta an Chúa 

vl Ngài bao-vê gía-đinh tÔi. Lúc 4 gió 

đêm mgt ngày ng, m§t qua đaa trgng-

pháo 250 ly roi sát bó ham cùa nhà 

tôi. Nhà bĩ xé rách, các bao cat chat ham 

đêu bi scat, Gía-dình tôi, gôm bay nguói 

nam a trong hâm nhó an Chúa che-cha 

nên không ai bi thuang tich hóac ehet-

chóc. That vô-cùng cam on Chúa. 

Kinh xin Qui Òng Bà nhó den gia-đinh 

tôi và Hgi- thánh Chúa t^í day mà cau-

nguyên cho. Đa-ta, 

TRÂN^VQNG, Gio^Linh 

a a a 
H 

í s 
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Not tO 'Chírc đăng chú ỳ 

Gãn day qui vi dã tùng nghc den m§t 

nhóm An-ùi, dãho?t-đông trong H^i-thánh 

míy nam qua. Đã giúp ích, an-úi, tán-trp-

mOt phăn nào các Hgi-thánh thieu & các 
mien que t^i Bac Trung hat, Nam Trung 
h?t, Nam hat vă Thtrg-ng h$t> 

Đuyc dip tiêp xúc vói các nhân-viên 
trong ban chap hành iVhoui An-ùl, chúo& 
tôi du'D'c biêt muc-dich. tò-chúc và hoat-

dgng. cua nhóm Cbúng tôi xin nêu lên day 

dc quỳ vi hieu rõ hon vc Nhóm An-úÌ và 

cău-aguy?n cho, 

Nhóm An-ùi thành-lâp vào mùa xuân 
n^m 1 9 6 4 1 3 1 Đà-nang- Khi Hòi - dÔag Đĩa 

hat Bâc Trung-phăn nhóm tai day, mòt 

i6 anh em thanh-niên trong Hgi thánh có 

dip tiêp xúc vó'i cácvi Muc-sir, Truyên-dao 

tai các Hgi-thánh mien que, Thau rõ đirg-c 

các hoàn-cânh khó khăn, thíêu thon do 
chien cugc gây nên. Các anh chì thanh men 

trong các Hgí thánh da ttr kêt hg'p lai 

thành mgt nhóm lay ten Nhóm An-ùi vào 

ngày 16 tháng 2 nam 1964-

Muc-dích ; kêthgp nhúng tin dÔnhúng 

thanh niên trong Christ thành mgt nhóm 

dê tìm mgi phuang tí?a, tiêp trg các tôí 

tú Chúa tai chúe trong myc - dích phát 

trién vi^c truyen-bá dao cúu-rôi cũa Đúc 

Chúa Tríri trên nen-tâng duy nhãt là Kinh 

thánh. 

Nhóm du'D'c chúe gÔm có ban chap 

hành và các nhóm viên. Thành phan cũa 

các nhóm viên gÔm : hgc sinh^ sinh - viên, 

-g tu' H-húc, thu-cng gia, quân nhân, 

truyen đao^ Truyen d-10 sĩnb. GÔm dũhang 

tuoi nhung phan dông là thanh niên. Hg 

vui long dành môt so tien mà Chúa cho 

hg kiêm dtrg-c htng tháng (ngoài so dâng 

vào Hgì thánh) đê giúp các Myc-su* truyen 

đao trong hoàn canh ngat nghèo hen bet 

không phân bì?t dia phuang. 

Ban chip - hành lo dieu hành các công 

viêc cũa nhóm nhtr thu nguy^t lĩcm, nhân 

các đô vât tán trg', và tim cách làm Ig-i 

(Không trái vóí gĩáo lỳ Kính-thánh) và goi 

tien tán trg- các tôi-tó Chúa-

Đc có môt quỳ, tao nên các ca scr ho^t 

dgng íâu dài, mgi so tiên nhóm thu nhân 

bang nguy^t-liêm, lac quyên hay làm !ai chi 

xuãt ra nam miro-i phan tram dâng vào 

ví^c gíúp các Myc-sir Truyen dao thiêu> 

còn nam muaí phan trămbò vào quỳ đc 
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làm lò'i them. Vó-i phirang-pháp năv so tiên 
tán trcr cflng nhtr tien quỳ cùa nhóm 

càng ngày càng nhieu hcrn-

Viêc tán-tra các Myc-str, Truyên-đao 

du'ac dua trcn ; — líri de nghi cùa các vi 

Myc-su Chi'i nhiem các dia-hat. 

Đê nghi cùa các nhóai viên tai dia-

phuang. 

— Nhan xét cùa ban chap hành khi 

tiêp xúc víS^i các tin huu. Nhcr các tiêu 

chuăn trên, rrong nhúng nam qua nhóm 
dã gai dên tán tra các tôi-tá Chúa nhííng 

hôi, nhúng lúc thích-úng. 

Đa s6 các ban trong nhóm An-ùi deu 

b^n r$n vúi các công viêc cùa mình t?ii các 

công-sò, truòng hpc, nhà buôn hoac các xí 

nghi^p nhung hp van dành thi giír còn laĩ 

dê ho?t dong cho các nhóm nhu day hpc, 

làm vi?c, ban hinh Giáng-sinh, thău cung-
cãp v§t-!i?u, v .v . , , hoăc làm nhung gl khác 
mà hp có the không trái vò i giàoAỳ Kinh-

thánh) mien có Ipri túc cho nhóm; giúp 

đirp-c các tôi- tò Chúa phăn nào. 

Trong thòi-gian qua nhóm An-ùi da 

xuít găn nam tram ngàn đbng (500.000$) 
đê tán trp" các tôi-tó Chúa thiêu-thón 
tai các vùng que, Nhóm cũng dã xin đup'c 
58.000 met vuông đăt t?i khu Hòa-khánh 

Đà-nãng đê xSy-dung nhíĩng ca so tú-

thi^n và hoat-đOng cho nhóm không nhúng 

chĩ chú-trong dên hoàn-cành thieu thôn 

cũa căc Hgji-thánh mien que mà còn nghĩ 

đên các công vi^c truyên-giáo và xã-hOi 
I 

núa. Hp uòc-ao xây cat nhúng truòng 

hpc dê tiêp nhân m0t sÔ con-cái Myc-sir 

Truyên-dao và con em nhúng nguòi thieu 

phuang-tien, dieu-kien dê hpc. Hp tròc ao 

có các ca-sò xã^hpi dê xoa diu mpt phSn 

nào dau khS mà đong bào ta phai cam chju, 

Nhóm có tham vpng góp phan giúp căc gia 
dlnh tôi-tò Chiia đuac phái đi truyen-giáo 

tai hai ngo^iĩ hoãc xây cít các nhà du&ng-

lao đê các tôi-tò Chúa sau nhúng nSm dài 

lao nhpc trong công truòng thu$c linh # 

có the sú'-dyng, nhu tr^m nghĩ chíncuÔi 

cùng, truòc khi biròc vào niròc vinh-hiên. 

Đê kêt luân tôi xin nêu m$t đo?n trong 

búc thu ngò dău tiên cùa Nhóm An-ùi : 

fBao, chúng ta là nhúng tĩn-đo, nhúng 

thanh niên trong Christ—nhÚng nguòi 

đirp'c huòng sy binh an tú Cúu-Chúa. 

Chúng ta phăi làm gl dè nâng đ ò khuyên 

khich các tôi to Chúa ? Đã có lan nào 

chúng ta to ra thông cam vó i hp ? Syr 

thông cam đó khõng nhúng chi tô^ra 

bang tri óc, bIng tâm hôn, bSng lòi cău-
nguyen nhung còn biêu Ip ra bang lòi nói 

an-ùi, bang cú chĩ, v§t-chãt núa. . . 

ff B^n, chúng ta không n£n hung hò 

truóc mpt công vi^c húu-ích và can thiêt 

mà chúng ta dă rõ mvc-đích cao-quy.» 

Thanh niên chúng ta có nhiêu đtfòng 

huòng phuc vu Chúa- Nhóm An-ũi mà 

chúng tôi nêu trên day là mpt. Chúng ta đS 

túng suy nghĩ đêntuang-lai cùa H§i-thánh, 

su phát-triên cùa giáo-hOi cũng nhu viêc 

cúu vòt nhiêu dông bào chua tin Chúa. 

Chúng ta hSy tu tim l íy nhúng tfe-chúc 

tu-ang-tu đê phyc-vM Chúa trong nhúng 

ngày có can nay, 

Đííi v6i Hôi-thánh, đây là m$t tS-chli-c 

đã sinh ra trong Hpĩ-thánh. Đ2 làm vi?c 

hoat-đông vl HÔi-thánh. Hgi-thánh dã và 

đang có môt thái-đô nào ? H0i-thánh sè 

san-sàng khuyen-khích, nâng đ& dS nhóm 

năy có dà phát-triín manh-mê dem icri ích 
cho nhà Chúa hay chãng ? 

H U Y È N 
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IN 

UC m m TIHIAI^Iffl 

P h ù - B o n . Xãy^CBt nhà th&. Phii-

bôn là ropt tioh-ly mó'i mó , có nhiìu nhà 

thó chùa-chiêa và nhà cua tir-nhân moc Iên 

nhanh-chóng và dep-dê. Trong khi ãy, 

trong toàn tĩnh chĩ có vôn-veu mpt nhà thó 

Tin-lành, mà nhà thó ãy dã hi sup-dS 

hoàn-toàn sau tran bão tháng Nam víra, 

qua, và con-cái Chúa thieu noi nhóm hpp. 

Bói dúc^tin, Hpi - thánh bat dău xây-cat 
nhà thó mói và da làm l l đãt vìên dá dău^ 
tiên ngày 22-9-67- K i n h - p h i du-trù là 
6oo.ooũd. Hiên còn thieu hon 20o.oood-

Vât-giá và công-nhân mien Cao-nguyên het 

sú-c dât-đô. Kinh xin qui tôi-tó con-cái 

Chúa găn xa cău-nguyên cho, hau nhà 
thó tai day sóm dirge hoàn-tãt, vinh-hiên 

danh Chúa, Tien b^ic úng-hô, kinh xin Qui 

vi gó i vê cho dia-chĩ dtrói day. Đa*ta. 

Truyen-d^o Nguyén-xuãn^Mai, HJJ*L. 

Pbú-B5n. 

V õ - Đ á t (Binh - tuy). Lè cung - hien 

nhà thă*— Ta an Đ ó c Chúa T r ó i , 
ngày 23-9-67 víra qua, toàn-thê con-cái 
Chúa tai Hôi-thánh Võ-dát (Blnh-tuy) da 

cung-híen môt nhà thó mói cho Chúa. 

BuSi lê có-hành each long-trpng vói sy hien-

dien cúa ông Muc-str Đoàn-văn-Miêng, Hpi-
triróng Hôi-thánh Tin-lành Viêt -Nam, ông 

Muc - sir D . F. Irwin, Hpi - triróng Hpi 
Truyên-giáo Liên-hiêp, ông Muc-sir Phan-
văn-Tranh, Chú-nhiêm Nam-phan và rat 
dông quan-khách cùng tín-htru lân-c?n. 
Hien nay, Hôi-thánh dang xâv-cãt lir-thãt* 

Kinh xin qui tôi-tó con-cái Chúa khap noi 

cău-nguy^n cho, 

r, O , Nguyen-hùu-lín, Võ-dSt 

P h i r á c - T u y . BoiJinh và bóJ^o.- Hpi-

thánh Tin-lành t^ii Phtróc-tuy cay on Chúa 

tô-chirc 3 ngày đêm bÔi-linh và bÔ-dao 

tù" ngày 8 den io -g -67 . Có mói ông Hôi -

triróng T&ng-liên hpi và ông Chù-nhi?m 

Nam-h^t vó i ông Myc-sir Thái-van-Nghĩa 

và Muc-sir Pham*văn-Thâu giăng day tai 
4 día-diêm là Hôi-tru'óng cùa Chánh-phù, 
Trung-tâm Cái-huãn, Phòng Thông-tin và 

tai nhà thó, Ket-quá dirge xo linh-hÔn 

ăn*năn tin Chúa, N g g i khen Ba Ngôi Đú'C 
Chúa T r ó i cho phép Hgi - thánh tai day 
đtrgc thành-lâp tír dip Noel 1966 tói nay. 
A-!ê-Iu-gia. 

M . S. trí-st/ Chãu - van - Citang (tam 

nhiêm) 

X ó m ' G ò n * S ô n g - p h a - Lè khănh^ 

thành nhà thà.- SángChúa-nhyt 1 3 - 8 - 6 7 
tai Sông-Pha có làm l l Khánb^thành m§t 
nhà thó cùa nguói Thtrgng, thupc chi-phái 
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Kcr-ho. Buĩ>i lê bât dau lúc g gió sang-

Hi|n-dien phía gíáo-quyen có Cn M.S . ông 

Văn-Huyên, Viên-triróng Thánh-kinh than-
hgc viên Nha-trang, ông b à M . S . Gíáo-sir 

Pham-văn-Năm, Nghi-viên TSng-liên hgi 
và là Triróng-ban lo viêc Truyen-giáo toàn 
quoc, M . S . H à - Sao - A , Phó Chù-nhiêm 
Thug-ng-hat, ôngbà M . S . Truong-van-Tot , 
Hiêu-truóng Tru-ò-ng Kinh-thánh Thu'p'ng 

Da-lat, Giáo-sí Schelander, Giáo-sĩ White, 

Truyên - giáo Ngt iyê i - quang - Thuân, 

Truyen-giáo Huỳnh^-vãn-Kiêm, Truyen-dao 

Nguyên-văn-^Nghi, Truyên-dao Võ-nggc-

Thiên-Lôc, cùng so dông các Muc-su* 

Truyên-đ^o Thu-g^ng, các Thahn-nicn tù 

Thăn-hgc V i | n và các Hôi-thánh den dir. 

Bên Chánh-quyên, có T r u n g - t á Tĩnh-

truang Ninh-thuan, Quân-tru-óng Qu$n 

Bùu Scrn, Thiêu-tá Chĩ huy tru-óng Khu 

Nhà may Thùy-dícn, Đai-dien xã Song 

Pha, Tnrô-ng-thôn Ê-lâm Thu-grng. 

H$i^thánh nty có 53 gia-dinh tĩn-dÔ (d^ 

350 nguò-i). T r u ó c kia, nhà thà bang 

tranh, nhô be chât-chôi. Anh em tín-đó 

hiêp nhau lên rung d5n cây cua van, 

dêocgt . H g tim duac gã cam xe, làm 1 3 

cây CÔt to, duàng kính 40 phân (mãi cây 

cgt can dén 30 nguài khiêng tà trên núivc 

làng, dg 3 cây s6. Đàn ông dgn nên, xây 

xi-mãng, phu-nir lo com nuóc, nhi-dông lo 

đh dăt. Nhà thà be rgng 6 th, dài 18 th. 
Lgr i ton, nên xi-mang, vó i môt bô cua 
cái bang go huong. Môi gía-dình dâng 

tiên tu 4 dên 5 ngàn dông bac, H g dâng 

đuac ĩ8o ngàn đ. tiên mat, không kc công 

dâng găn mgt nam- Hg cũng xay dug'c i 

nhà khách, vách van, lop ton, rôog-rãi, 

mát-mè. 

Hgi-thánh oăy dã tu-tri ty-Iâp, cung 

luong cho Truyên-đao mái tháng 3 ngàn 

đông và 100 kí-lô g^o cùng thuc-phăm 
khác nùa. That long yêu-mên Chúa cùa 

con-cái Ngài tai đây rat đáng qui. Ai nay 

đêu nô-lyc gây-dung Hgi-thánh và mó-

mang nuóc Chúa, 

MQÌ ngirài dir nhóm 

G i O ' L ì n h . Hpi'thănb trên dàtiên-hQ .— 
Hgi-thánh Gio-linh nam vê phía bac tĩnh 
Quâng-tri, each song Bên-hăi l o cây so 
cho nên con-cái Chúa de bi su nguy-hiêm. 
Dù vây, Chúa cho Hgi-thánh dug'c tăn-bô 
each vui-vè. Môi tuăn dêu có nguài tiep-
nhân Chúa, tính dên nay có 170 nguài da 
cău-nguy|n. H í | n nay môi tuan, nhà thó 
không dù chô cho con-cái Chúa ngÔi vĩ thícu 
ghê. Tu-thăt cũng qua chât-chôi. Chúng 
tôí đinh dóng them ghê trong nhà thà và 

nói rông tu-that. Kính xin qui tôi-tó con-

cái Chúa nhó eău-nguyên cho. Đa-t?.* 
r.O. Bùi Phiên, ĩhaM Tran van Nhèn 

Đu -c -PhÓ, T9 an Chúa — HÔi-thánh 

chúng tôi trăi qua nhieu nam khó-khăn, 
vài co-sà chât-hep, nay Chúa đã mó duàng 

có the làm them hai b ê i Tòa giàng nhà 

thó và xây.căt l?i môt tu-that bang ngói 
that m?-quang. Ngoài ra, trong vòng 8 

tháng vùa qua, có lôi 150 nguài mài tró 

lai tin Chúa. Mgt le càm-ta đâ dug'c tS-

chúc ngày 37-9-67 that vinh-hiên danh 

Đúc Chúa T r ó i . Ban Trĩ-st/ HQi-thánh 

G ò - V á p . Lê dăt viên dă dSu tiên xãy 

nhà nguyen t^i Quãndao.— Lúc 1 1 g ió 

ngày 1 7 - Ĩ I - 6 7 , Hgi-thánh Gò-văp dã to-chúc 

đăt lê viên dá dău-tiên xây-căt mgt nhà 
nguyên Tin-lành tai Quân-lao Saigon. Hiên 
di?n có qui vi Hgi-truóng H . T . T . L . V . N . 
và Hôi - truóng H . T . G . Lien - hiêp, 
mgt so Giáo-si Myc-su khu-vuc Saigon và 
trong Nha Tuyên-úy, Bên Chánh-quyên có 
su hiên-diên cùa Trung-tá đaí-diên Đai-tá 
Nha Quân-pháp, Thiêu-tá Quàn-dÔc Quân-
lao cùng mgt so sĩ-quan, binh-sĩ tham-dy. 
Nhà nguyên sap dug'c xây-căt sc có be 
dài 21 th, be ngang 9 th, có phòng rông 

dê nhóm hgp và Ĩ phòng doc sách. 

Thông4ín v/ên 
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B a n C h ù ' n g - Đ ^ o và Tru-ò-ng C h ú a -

n h y t . Hal khóa hqc^t^p.— Đia-h^tNam-

ph5n có tS-chtic 2 khóa hgc-tâp ve Ban 

ChÚTia-đao v4 Tnrò-ng Chúa-nhut, t^i Vinh 

long ttr 7 din i o - i ĩ - 6 7 và t?í Saigon tù-

1 3 đên 1 6 - 1 1 - 6 7 . Có gan 300 đ^i-bièu các 

chi-hôi tham-du'. Chirang-trinh gbm có 

nh&ng giòr hoc-tap, do Giâo-sĩ Josephsen 

dayve T - C . N , và Giáo^sĩ Bestch day ve 

Ban Chúng-đao, nhfrng buSi hpi-thăo, do 
Myc-sif Phan duy Hinh, viy-viên đ5c-trách 
T . C . N , và Myc-su- Phjm van Thâu, ũy-

viên đăc-trách B.C.Đ. hu-áng-dân, Trong 
hai bu&í Ic khaì-m^c, có sy giáng-dfy cúa 

Myo^str H$i-tnrang Giáo-sĩ và Myc-su-

Hpi-truing TÔttg-liên H^i . Chúa có ban 

phtrfrc nhiíu cho các hgc-viln trong tinh-

thân hâu v i | c Chúa cũng nhir trong ỳ-
thúc cài-tiên tS-chú-c Ban Chúng-đao và 

Trirò^ng Chúa-nhyt-
Mpt con-cái Chúa 

S a i g o n — Thăy Nguyln van Hai, trircmg-
nam cúa ông bà Nguyén van At^ Qui-nhan 
thành-hôn cùng cô Tran thi Lê-Minh^ 
triròng-nũ' cùa ông bà Tran ngoc Ban, 

Sai-gon. Hôn-le cù'-hành tai nhà thiy T i n -
lành Quôc-tc, SÔ 7, Tran cao Van, Saigon, 
ngày a - i a -1967 . 

T r u n g - A ĩ _ Câu Nguyln van Giâ thành-

hôn cùng cô Tăng thi Thira, thú-nir cùa 
b i qui^phy Tăng thi Đàu, thugc-vĩên Hôi -

thánh Trung-Ái, Hôn-l l cù'-hành ngày i6-

7-67. C$u Nguyen van Thành thành-hôn 
cùag cô Nguyen thi M * i , thú^nír cùa bà 
quà-phy Trân thi L y c , thuôc-viên Hpi-
thánh Truog-Aí . Hôn-lê cú-hành ngày 1 1 -

V i n h - L o n g — C^u Nguyen van Thanhs 

con cũa ông bà Nguyen van An, thugc-viên 

Chi-hôi Cao-lãnh, thành-hôn cùng cô 

Nguyen thì Nggc-Ánh, con cùa ông bà 

Nguyen van Tr3m, thu^c-viên Chi-hOi 

Vĩnh-long. HÔn-l5 cú hành t^ĩ Vĩnh-long 

ngày 7 - i2 '67 . 

Nguyen Chúa ban phirfrc trên các gia-

đinh màu TKNS 
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Saigon.— Cy Nguyén van Khanh, thân-

phy cũa ông Nguyên-văn-V?n, Chũ^nhiím 

kiêm Chũ-bút t^p-chí Rang-Đông, kiêm 

Nghj-viên TSng-licn Hpí, đã vc cùng Chúa 

n g à y a a - H ' ô ? htrang tho 87 tu5i. Xin 

thành-thât phân-u-u cùng tang-quyên* 

MiiC'Sir Hpi'trwăng Doàn van Miêríg và 
Thánh'kinh nguy^t-san* 

C à m - T ^ . — Chúng tôi chân-lhành cam* 
ta qui vi Giáo-sĩ, Myc-su', Tiuycn-đao, các 

Un-húu và thân-bâng quyca-thu$c xa găn 

dã phân-tru cùng chúng tôi và đtra lính-

cSu cùa thân-phy chúng tôi đên nai phăo 
m$, Nguyen Chúa ban phuuc đăy-dây trcn 
tat câ Quí-vi. 

Nguyèn-văn-V^n và tang-quyên 

Long^Khánh — ông HS van Dtrcrog, con-
cái yêu-dău cùa Chúa t^ii Long-Khánh đã 

ngù yen trong nxràc Chúa ngày 10-10-67* 

hu'O'ng-thg 72t. Cy theo Chúa trcn 40 năm^ 
gíú mpt long trung-tín cho đên chêt. Thay 
líri toàn-thè tín-híru tai Long-khánh, báo 
tin buôn năy và phân-tru cùng tang-quyên 

r.Đ. Tran bá Thành* 
C ã m T ^ — Thành-thât cám-t9 Qui ông 

Bà Hpi-tru'ô'ng, Chù-nhi^m, Giáo-sĩ, M y c -

str, Truyên-dao và toàn-th? tín-híru cùng 

thân-bàng quyên-thuôc đâ phân-uu vó'i 

chúng tôi trong dip thân-mâu tôi ve niró'c 

Chúa ngày 30-10 67 vùa qua, Khí huu-sy 

có đicu scr-sót, kính xin toàn-thè qul-ví 

mien thú. 

M{iC'Str TrUsiX Lê van Tram 

Cău Chúa an-ùi các tang-quyên T . K - N . S . 
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2 . Nhĩn xem cây N ô ê n sang t rung nhiêu màu áèn^ 

Bôí hôĩ tâm can ta nhd quán tranh xua . 

Lãng nghe chuông Nô^ên dinh dông do vang rên^ 

Kip b u á c mau Igí bên máng cò quĩ t h à . 

3, Ngày xua anh em ta có dâu dông mpt nhà 

Mà quỳ ton vinh danh Thánh Chúa nhu nay ? 

N h à Jêsus yêu thu'crng dât ta dĩ chung duàng^ 

G iúp chúng ta gân nhau khi dén gân Ngàí. 
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