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B a )à c o n - r à i c ù a B ù c C h ú a T N R I 

lhi Ihiét - t ivQ-ng a i a i c ù n g m u o n p h u c -

VU ĩ ^ ù c C h ù a J è s u s - C h r i s t , t h ò n g - c ô n g 

trong su- p h ô - b i ê n T i n - l à n h , v à g à y -

difnií H ò i - t h á n h c ù a C t n i a , đ c h à n h -

triròiig íuró-c c ù a N g à i h à u m o n g nf^ày 

Clia N^ài m a n m a u đ é n . S o n g c ò n g -

VII av đ u ' o c t i é n - t r i c n m ^ v - m a n h a v t r á i 

lai, h a n I d i o n g p h à i h o à n - t o à n l;ji s ir 

ng l i èo^ iàn h a y c à n h n g h i c h t h u a n thui , 

hùn là (io l ã m l o n g c ù a c o n - r á i (Muia 

hep h a y r u n g m à t h ò i . Còi i t ã m l o n g 

cùa * 'on-cà i C h ú a h e p h a y r ò n g là d o s i r 

yèi i -mcn (^húa it h a y n h i è u v à y - t l u ' r c 

l inh-còng c a n h a y s à u v à y . 

H o c q u a 5 c à u K i n h - t h á n h t r i r i i g -

(làn RII t r è n ( Ì N Y , t a t h ã v r ò c o n - c á i (^húa 

[ILI A h i - x è - d o a n d à n I'R t r o n g c à n h e l i iu l á m 

honn-t ian, ì)i í i h i è u h a t - b ò - vì d a r i h Ciu'ia. 

lai đHJi^ t r n n g c a n h Uí^l íèo- l íhò c à r ĩ g t h e m 

ngliéo-khó ; the m à h o Ia i t u ò n - t r à n 

long r ò n g - r à i d o i - d à o , hp l i r y l a c -

quyèn q u a s u e c n a m ì n h v à t à i - t a m 

klinn-ràu t ò i - t ò c ù a C h ú a d ê c h o h o 

d i r o ' c I h ò n g - c n n g t r o n g o n p l i n c - s i r c à c 

t l i á n h - d ò , T l i â t r ò - r à n g fí Niró-c l o a n 

mó' i b i é t t ò i n g a y , n h à n g h è o iiuVì h a y 

c o n t h â o . » 

P h a o - l ò nl io'n g i r i r n g d i r p h à n l i n h -

c ò n g x á n - l a n cì'ia c o n - c á i (>húa ta i M a -

x è - d o a n m à k h u y ê n - k h í c h t i n - đ ò C ô -

r i n - t ô — k h u v è n - k h í c h ] ò n g t h i r o ' n s - v è u 

c h ò k h ò n g p h â i t r u y è n m a n g — h a y v i 

l ò n j j t h u ' o - n g - y è u và y - l h i r c s à u - x a v è 

l i n h - c ò n g m à v u i d n p h à n g i ú p c á c 

t í i á n h - d o t r o n g c ò n g - v u x à y - d i r n g n h à 

C h ú a . P l i a o - ] ô k h ò n g g á n g à n h n a n g 

c h o a n h e m C ò - r i n - t ò , s o n g m u ò ' n h o v -

t h ù - c i h ã u - đ á o v è l u à t h ò - t u - o n g t r o n g 

o-n C h ú a ( II C ò 8 : L ^ - I õ ) . 

T r ò n g giro^ng lò't e ù a n g i r ò i x i r a , v à 

g à m la i l l ô i - t l i á n h c ù a C h ú a g i ú a đ ã t 

n iró 'c c h ú n g t a h i è n t r o n g g i a i - đ o a n 

l i c h - s ú n à y , e h ú n g t a t h à n h - t h â t c ù i đ à u 

t l i i é t - t h a k h a n - c à u C-liùa b a n o n c â m -

f lòng lònfĩ c á c c o n - c á i c ù a C h ú a t r o n g 

k h a p H ò i - t h á n h n h à đ è u c ó t ã m l o n g 

t h i r o n g - y è u p h u c - v y C h ú a n h i r n g u ò i 



Ma-xE-đonn, Phai, cliĩ ró tam long yèii-
thirong Chũa và y-thirc vc linh-cóng nhir 
con-cãi ciìa Chúa ó' Ma-xè-đoan, chúng 
ta mói có Ihê duy-tri và mó-niang Hóí-
thánh Cliúa gifra chúng la Iron-^ gííii-
doan lirh-si'r năy dinrc. Thai klióng can 
có gia-lAi cùa A-na-nìa và Sa-phi-ra mà 
can có lam long cua ngirói đàn hà góa <V 
Sa-rcp-ta \ ira , và lam lóii^ riìa nn.i f̂ óa 
dàn<4 liai dóng kcm vào thíiiig mà Oúc 
Cliúa Jesus da chúng-kiiín. Qua thai, 
lúc năy lurn lúc nào het, can i-àc con-cài 
Chúa giù'a rhúng ta phai nói ^ót tin-d<> 
Ma-xè-tloau mà vuo't han iî ên mni caiih 

• 

thir-thácli và nghèo-khó luà ldi:ìncău 
cho diror dir |)hàn ihóng-cnng Irong sir 
duy-trì và khoàch - trirong Ilóidhành 
ciìa Cluia. 

Due Chúa Trò'i tiV-ái và (|uyên-nàng 
dòi dò'i Ulióng he lliay doi, Ngài có the 
ban lir(rng-tlu_rc <*ho dăy-ló ciìa Nf^ài 
nliu han Ma-iia cho dàn Y-so-ra-ón xua, 
Ngãi cò the sai clihu qua l iêp-tro day-
{& cùa Ngài, song Ngài khóng nu' dê cho 
con-cãi cùa Ngài vào niróc lròi khòng 
dircrc ĩ'òng-rai : hj nf^hro-nàti hay cò-dnii 
khi Vĩ'io uuó-c trò'i. Ngài diro'íi** lian cho 
chúng tĩi cái dip dir |)hăii l i i ihtójig tot-
đep r h ó kiióiig jihài Ngài gán jíánh nan*í 
cho chúng la dàu. Ai y-lhúc vc linh-còng 
nhir the, và dir jdian dòi-ilào rdur anh 
em Ma-xè-doan thì hàn Chúa han o'n Iai 
hòi phăn rJur khòng den nói Ihrni nghèo-
khó dàu. Kia, hày idur lai gutrng ríui 
dàn-bà gòa Sa-rép-la. Chúng la chira he 
nghe ai Ihan-thíV rang; <f\\ hău-vit-i* 
Chúa nhiiui mà nglièo-kho I » Trái lai, 
nlìũng kê dám nòi ; « l lãu-v ièc Cluia 
ríêt lliì hi phá san » (!) là nhúng ke 
chàng giàu sang li<ru ai và dieu chac 
chân là khòng biet sir V C I - V H là gì. 

Cluing la tin rang sir khòng the tiep-
tuc nhàn so tra-caf) cùa Ilòi Truyên-
giáo lúc năy là có ỳ tot cùa (̂ du'ia dòi 
või Hòi-thánh Ngài giúa chúng ta. C^húa 
muò'n cáe con-cái cúa Ngãi giùa chúng 

la đúng day nhir ga trai-trê cò hai ij 
hánh vã nam con cá dem dàng Irn ('húa 
đê Ngài thi-hành quyèn-nàng ca-lhê cùa 
N^ài- The then y ay mà Hòi-thui^ Nani-
Virt vúa hop lai (iiăng-diró-n^í N^íuycn-
Iri-Phuonfí ngày 22, 2;ì-2-IÍ)r>íi da kèu-
goi long dir-i)hãn linh-cóng cùa con cái 
Chúa toàn hat. Floi day, Mói -d (Hig Día-
liat Tnnig-vièl cíliij^ char sè huWtig-iVng 
và klioàc tay cnn^ lien hirò'c* trrn í'on 
điróng cùa con-cai Chúa lai Ma-xe-đoan 
xira đa đi đê dny-tri Hot-Ihánh cúa 
Ngài. 

Cliínli í^liúa Jt̂ 'sns chiing ta là Dang 
có tliê hr niiói minh nlur Ngãi dà dung 
cà và ]>ánh niròng trèn lúa lliau mã don 
híra sang cho n i ò n - d n Ngãi tai IMV hcì 
Ti-bè-ria (Ciãng 21 :9-13) . Tuy nhicn. 
Ngãi vni long chiu cãc món-do <*iing-
phnng khi Ngãi tiăi khap day do dê rao 
giăng Tin-lãnli (l-u-ca 8 : 1-,'!). lìòi Ngãi 
muòn ho <M) phăn trong sir lien-triên 
Tin-lành hău se điroc vão niró'(* trò-! 
each riijig-rai. Ai vui-vê và sol-sang 
hàu-vièc Chúa nlur lín-dó Plii-li|i thi 
chàng nhúiig là bièl rlu'ra cua-rai trèn 
trò'i mã Ihòi, lai ròn duo'c hirò 'ng sir 
vui-vè hièn nay \ i dà lu long kinh í^hiia 
yen ngiròi, đà dâng « iiiòt thúc liinrng 
<*ò niúi thom, mót le-vàt đircrc nlian và 
dep long Due (^hiia Tí'ò'i Du'ò-ng íĩy, 
« Dire (^húa Trò'i sè lãm cho dày-dú moi 
sir căn-dùng cúa anh (*iii y theo sir giàu 
cò cúa Ngài <y nui vinh-hiên trong 
CJirist Jèsus (xem că Phi-l i [) 4 : 10 20), 
« Vày, anh em yèu-dau ciìa lòi oi, hay 
vúng-vàng, clió' rúng-đòng, hay làm còng-
vie(* Chúa each du-dãl luòn, vì biet 
rang <'òng-lao cíia anh crn tiong Chúa 
cliáng phai Ià luòng-nhirng dàu, Moi 
viêc tay ngiroi làm dirt/c hay lãm het 
sue minh ; vi dirói ãm-jihù là n(vi 
nguoi <Ii dén, cluing có vièc lain, diang 
có uiirii-kè, cúng chang cò tri-thúc hay 
là sir khòn-ngoan » (I Cò IT* ; TiK và 
Truyên-đyo 9 ; 10), — 7". K. B. 

HÂY SÔT-SÃNG HĂU VIÊC CHÚA 



CHÚA MUÔN LÀM CHO 

HÔI-THÀNH CÙA NGÀI 
PHUC-HITNG 

Bài cúa òng Muc-su C H A R L E S F INNEY 
Gĩáo-sT S T E B B I N S djch - thuôt 

Trong sách Ò-se Chúa dung tien-tri 
kluiyôn chúng ta rang ; « Hay vú dat 
mó'i vi là kỳ t ini-kicni Búc Giê-hô-va 
clio d ê n chirng nào Ngài đên và sa m i r a 

công-binh tren cáe ngiroi. » 

Khi òng Ò-sô xcni thriy dàn Y-so'-ra-ên 
Sit-ngà, thô'i-lui hò lò'i Cliúa theo sir t à -

voy thê-gian, càng ngày càng xa sir còng-
nghìa, cháng còn yèu-iiiên Đúc Giê-hô-
va, íV cho đ e p ỳ thánh eúa Ngài, thì ông 
rat hi đaii-t]iir(vng càni-dông. Trong 
càa-gòV mó'i đoc day, Ò-sê khnyên-hào 
dàn Y-so'-ra-ên phăi àn-nàn, hò'i-eài, t r ò * 

l?i vàng lò'i Cliúíí, mói mong Chua se 
phuc-hirng cho, 

Ô-sc dúng tlii - dn khuyèn rang : 
Nèn V O ' dat mói đi t Kè ìàin rnông 

lâm khi phâi v ò dat mói vì d á t eij làu 
ngày khòng cày, không gieo, khóng gat, 
nhan đó hi cúng, lên bid gai, cô lung, 
mà nêu cú đ ê vày, không ai đ ê n võ', 
phát có, hò phàn t h ì at khóng hy-vong 
kel-quâ diroc núa, Cúng nhir ke làm 
ruòng phài vò* đăt múi dang làm cho 
đãt có màu-niú the nào thì nguóú ta 
cfing phài v6- dat mói trong tàm-đía 
niiah the ay, mói hy-vong điro-c phuc-
Jiu'ng, 

Chúng ta cò muò'n Chúa phgc-hu^ng 
đò-i song mình không ? Chúa túng dúng 
đííl làm hình-hóng vè tàm-đia loài ngU'ò ' ì , 

còn hot giòng là Lò'i cúa Ngài. Ta nen 
lãm cho tâni-đin minh duoc sàn đc liêp-

ru'uc lúi khuycn cna Chúa : CÍ Hay vo-
đat nuVi di 1 íj-

Tàni-đía chúng t a hi cúng, khô-căn, 
ítcn nòi chang eòn Irái gi núa, can phăi 
vúchoniêin móì i iK)ng nhan hVi Chúa, 

Xin hôi dôc-già : « Nêu ehúng la 
nang đi nhôm trong nhà Chúa, nàng 
nghe Lò'i Chúa, là đ ù Ira-xct tàm-đia 
minh không? Nêu cháni-chĩ nghe hài 
giang, có phài là đù làm phue-hung 

tàni-đia minh khòng ? » Chac-chan là 
không dii, 

Nhu' kc làm ruòng đi thàm thăy đ ă t 
cúng vó-đung cùa mình can phài v3" 
the nào, tiiì chújig ta cnng ])hài làm 
nlur vày, eú lay thì-giõ- dn, Ihàni-vièng, 
t ra-xét tàm-đia mình, mói eô hy-vong 
phyc-hirng. 

Phai tra-xét chírdi tàm-dia minh. 
ì'hí-du ; Khi may xe hoi hir, thrr 

piiăi tháo ra thì múi thăy tai sao may đa 
hir mà sua lai. Nêu chúng ta thăy đòi 
sò'ng ihuòe-linh minh hi sa-sút< nguôi-
Ifinh, chiuig kêt-quă gì, trái lai hi do"-
han, chang còn dám đên cùng Chúíi, 
thi phài hat-chiró'C ngiròi t h a kia sua 
laí may ho-i, võ' đ ă t niúi, khó-i-su: 
tra-xèt tàm-đia mình, đó là eon đ u ó J i g 

dán đên sir phuc-hirng vày, 

Chúng ta phâi xét hòi long mình 
rang ; « Có phăi lúc này tôi có theo 
đirò ng Chúa mòi ngày hay là thco đirùng 
nia-quĩ ? » 

Nèn dòm xem đói song thuôc-linh 
cùa mình, 

Nên luân vc hành-vi cú-cliĩ cũa 
minh, 

Nên xét hiêu h<in-tánh cna mình 
the nào, Phâi đó, nên tra-xét cho ky 
túnghành-vi c ú c h L Chúng ta can ghi cho 
hiêt hành'Vi cú-chĩ nào khóng đúng theo 
>• Chũa tron-ven- Cnng nhu nguúi lái 
hiiôn lay thi-giò- tinh so đê biêt lói lõ 
the nào, t h ì chúng ta cùng nên làm nhir 
vày mó'i khói-su theo đuòng dan đên 
phuc-iiung. Nguòi tin theo Chúa Jêsus 
thirúng sa-ngà là tai chua đúng lai trong 
dirò-ng-loí mình mà lain theo các đièu 
đà kê ra đâ}' ; 

Thir nhút : Không tir xét thăy mình 
chang còn biêt on Chúa, quên ta an 
Ngài, 

Thú hai ; Vì đ à bò sir kính-mên 
ban đau, men thê-gian và nhúng đtì 



Jiay Inr-nát. Táni-tliàn cliang rniĩ yeu 
Chúa, trái lai yéu và t h ò - l a y vât (hn-
t^o lhòi, 

Thir ha : Trc-nài Idiòng dor Kinh-
thánh, khòng ira xem, khòng khao-khát 

" Lòi Chúa, ira doc sách háo cua tlic-gian, 
eòn L ò i Í^Iiúa là dên sang elio diròng-lói 
minh lai khòng nhò den, 

Thir tir : Khòng cò dire-tin, khòng 
còn t in-cay n o i Chúa, nh<> Ngàì che-ehiV. 

phùdiò, g i à í ' C i n i , Khòng tin Chúa d u 

tàip d ù quyèn giai-quyét moi nan-dè cùa 
d ò i song minh. 

Tliir nam : Khòng eău-nguyèn nùa, 
Cò 15 klii dung eo^ni quèn cájn an, hoac 
e ò khi cíìng qui gSi tai giiròng triròc 
khi ngù, nhirng tliàt ra lám-thàn clifing 
eòn ira d5i mat eùng Chùa nfi-a, trái Igj, 
ho-lhen v i c á c h à n h - v i cir-ehl mình 
khòng xi'rng-dáng. n è n phài an minh. 

Thir s á u : Bò sir nhóm lai. Khóng 
n m á n gap anh em vi so ho s è đoc biét 
siJT sa-sút cùa minh. Cúng biét khi đi 
nhòm lai se nghe Lò'i Chùa, luong-tâm 
cáO' t ráe l i nèn cúng long khòng chiu đi, 
Két-cjuà cùa ngiròũ làm nhirng vièe 
diròng í y là trái xău, tòi-lói, ehĩ b j that-
b ^ i trong dòi thuòc-linh thói. 

Thú b a y : l ìè- trê trõng sir hãu-vièc 
Chùa. Khòng cón thirong-yèu, giúp-đo 
ai, khóng chiu dàng tièn, khóng thãy 
tráeh-nhiêm g i đói vòi nhà Chùa- Chĩ 
l o làm vièc cho minh n c n tàm-linh phai 
IJÌ khò-hèo, hò'i-roi, dày-dày càng them 
nhù-ng cóiìg-viée lói-l^i. 

Thú tám : Dàu Chúa da tha lôi và 
minh điroc nhan vào Ilòi-thành, đu-ge 
b á p - t è m rói, nhirng khi l l i jy nhúng kè 
chéi mat, lhi khòng đòng long thirong-
xót, khòng làm chúng. khóng khuyên-
l o n , khòng dung lòi gì đè cúu h o khói 
đu'Õ'ng chêt mat. 

Thú chin ; Không yèu kè chel mat 
trong xú minh, khóng nghĩ dén kè chét 
mat trong c á c d à n ngoaì-bang, đa quên 
L&i Chúa : « Vi tìírc Chúa Tròi yèu-
Ihiro^ng thé-gian^.. » Long da lu ma-
quí cai-tri dén nói quèn chiríxng-trlnh 
đac-bièt cùa Chúa Jèsus <( Tin-lành này 
đirorc giàng kháp đăt,., sir cuò'i-eùng 
s ê đén. )} 

Thir miròi : Không Iàm giro"itg trong 
gia-đinh rièng, quèn làm đù hdn-pliàn 
đói vòi vcr eon, chàng lay dir t l u g i ò 
càii-nguyi3n chung, khòng he-ciru Lòi 
Chúít, vì vày gia-đinh rãt hiión-hà, cnn-
cài ehĩing còn sò't-sang đi nhà giâng núa, 
moi SIT lrong nhâ đèu lón-xón. 

Bó là các thú-bire cũa tói-lói mà 

anh em chùng la luAc phâi. Néu làm-
đia eùa anh em, cùa quí-vi nhtr vày, 
cò phâi là đà tro nèn giông idnr đat 
cúng. can cho kè làm ruòng mau đén 
v ò chàng ? Chac-chàu vỳy. Xéu rìiuon 
(̂ hùa phncdiirng long minh thi ptiâí 
nghe Lò'i Chúa, Ngài sè sa mira còng-
bình trèn dói song anh em. 

Qui óng lìà muon điroc thoát kliói 
sir that hai, sir nguòi-lanh, đni bói-rõi 
ra vui-nurng, hòm nay bay U L U kiém 
Chúa, Ngài sè ban on giâi-cúu. Vày 
khuyên anh cm Ià kè đang nghe hVĨ lôi^ 
nèn chú-y, lĩnh-lliúc, v õ đít mói lrong 
tàni día mtnh, ])hâi ha mình xuò'ng, án-
nán, hò'i-eâi. Xin chò chàm-lre, hày 
lap túc cúi đàu xuong tríV lai eùng Chúa, 
Ngài sP nháni hri càu-nguyèn. píivic-
hirng dóũ sò'ng m i r d K 

P H À I S Ù A . S O A N B E 
01 C H á ! 

M ô t hoc - sinh Triròng Chúa - nhirt đi 
h^c vè nói vói me em rang : 

— Me oi i Giáo-sir lóp con nói rang 
thé-gìan ncy là tam. Birc Chúa Tròi dyng 
nên dè chúng ta ò tqm thôi. Chúng ta là 
l(r-khách trèn the-gian ncy. Chúng ta sê 
đln môt xú tot dep vinh-hitn hon. Gìdo-
su cung bào con nên súa-soqn son * sang 
đè đí The mà con thay khòng aĩ lo sùa-
sogn cà : Me thì lo súo-soan vè que. Dì 
thì lo sua - soon dén đây thOm chúng ta. 
Ua I Sao Ig vgy, chãrg ai sua seen di đén 
xú tót dep cà. Phài lo sùasoan đi chò ! 

Ăl N H a N thuqt . 

BOI BÍA^CHI 
Tú nay ai goi Iho-tiV gì eho Òng Ilói-

Triró-ng Myc-sir Lè-van-Thai, xin gò i 
dén so 12 duòng Nhà Thò ò Nha-Trang, 
Trung-Viêt, chò đúng gói lèn Dalai núa. 



CAM KHÊ. 

LIÍ KHÁNH - T H À N H NHÀ TRÙ MÓI 

Lê dâng nhà thò- Hòi - Thánh Tin-
Lành Víct-Nam tai Cani-khê đa cu-liành 
lúc 8 giò tô'i ngày 2G Iháng 8 nam 1955, 
ăivò'i quyèn Chũ-toa cna Myc-su sa-tai, 

Hien diên có ùng Chù-nhiêm Mt^ic-su 
ông-ván-Trung, các D^i-hiêu Hòi-Thánh 
T^in-kỲ, Qnc - phuang, Chiên - đàn và 
ĩ̂ g?*^"{íiáp đén dir. 

BuSi lê khaì-ni^c, òng Myc-sir sÔ'-t^i 
cìiu-nguyên, tho-kỳ Hôi-Thánh Lê-ván-
Tirò'ng đoc tiêu-sũ' đaì- luoc nhir sau : 

Ngày 27-28-11-54, eò cuòc bÒi-linh 
bo-đao tai Hgi-Thánh Cam-long và eung 
là ngày sinh-nhyt Hôi-Thánh Cam-khê. 
Vi long sot-sang cua các con-cái Chúa 

găn nêncó ngirói thì dâng nhà, nguò'i 
thi dàng híic, dâng công và vat - lieu, 
CfSng có các Hõi'Thánh và các nhà lir-
thiôn quyên-tro' nên nhà thò và tu-that 
đĩĩ hoàn-thành-

Han Trj-sir làm to' cung - hiên đoc 
Irnóc ông Chù-nhiêm, f)ai-diên cho Hòi-
Thãnh Tin-Lành Vjêt-Nam đS nh^n rôi 
òng cau-nguyen và dàng nhà thò' cho 
Chúa, 

Nhân dip khánh - thành, eó giâng 

luôn hai đêiii 25-20-8-55 cho đòng-hào 
chira tin Chúa và ngày 20 gìâng cho tin-
đò. Ông Chù - nhiêm và óng Miie - su 
Nguyen-xuàn-Vong giâng. Ngày 28-8 
Chúa lai đua hai Ci,i (Háo-sĩ Irwin và 
Carlson eúng hai hà đên thàm viêng và 
giâng.day tai líôi-Thãnh Cam-long, Anh 
em thăm-nhuàn o'n phuóc thuôc - linh, 
điroc 12 ngirói ehiu lê háji-têju, Bông-
bào ríít hoan-nghênh đao Chũa, cà hai 
no'i diroc 4 linh-hòn an-năn trô- l̂ ii cùng 
Chúa. Ta on Chùa_ 

Thay mgt toàn the con cái Chúa tai 
2 Hòi Căm-long và Cam - khê, tôi xin 
thành-lhât cam ta Hòi Truyèn-giáo cùng 

các Hòi-Thánh và qui ông hà xa gàn^đã 
huang-irng lói kêu gni thiêt - tha cna 
chũng lôi mà eâu-nguyên và tán-tro, nên 
công viec mói hoàn - thành. Dàu vây 
chúng tôi eung xin qui ông hà anh chi 
em ciV cnu-nguyên Ihêm đe chúng lôi có 
đu so 7.000đ. nila đê trà ncr và làm eúa, 
ngõ. Cung càu - ngnyên cho có nhièu 
nguò'i án-nàn nh:)p vào Hòi-Thánh Chúa. 
Đa-ta. 

Thànli - that nèu cao phiro'ng - danh 
qui òng bà đã lán-tro" cho viêc xày cat 
này : Hòi-Thánh Hòi-an 300đ. Hòi-Thánh 
Í^à-Igt 80nđ. Hòi-Thành Hue 400đ. H.T. 
P]iong-thir tOOđ. H.T. Tani-k.-:- 20nfr, H.T. 
Que-son lOOđ. H.T. Phiic-hinh Ĩ25đ. H . T . 
Tièn-phuóc SOiĩ. H. T. Tnni-lh.in]i 50đ. 
H.T. Que-phucrng TiOđ. Ò. B. Trirang-
Gông-Ty 50flđ. Ò. lì. Ilnỳnh - Chàu 500đ. 
Ô. B. Ta-ngoc-Hùng 2U0đ. Ò. B. Pham-

Ông fìì M'lc-sir Hnỳnh-Tiên 
Hòi-thánh Chin-Long. 



Tap 200đ. Ô. B. Chánh Lac 200đ. Ò. B. 
Nguyên-Đông 1 bao cinient Ò.B. JJuo'ng-
v-Huyên 200đ. Ô. B. Ngiiyèn-v-Van 200í1. 
Ò. B. Diro-ng-Y-Nguyên 200đ. Ô. B. fiìíng-
ngoc - f>u-o-c lOOít. lìà Ttr - Thong 200đ. 
lìà Lê-lhi-fìam lOOfí. Bà Thi-Tuiin lOOđ. 
Bâ Thù-Găn 300đ. Bii Phan-thi Lang lOOct. 
Bà Thi 50đ. Bà Nghé-Đan i 2()đ. Òng Tù-

Minh lOOíT. Òng NguycEvLinh lOOd. Òng 
Ngiiyên-Thirò'ng lOUít. Ong Ché-vàn-B;io 
lOOd. òng Nguyên-h-Bùn 2(K)đ. Òng Quyen 
50đ. Òng Bình-Duy 50đ. Õng Lè-thi6n-Sv 
50tĩ. M.S. Ngiiyen-x-Ba 50fl. M.S. Ng-x-
Vong lOnct. Miic-sir Lè-Chàu 50đ. Òng 
Nguyen-Lang íìOđ. M.S. l Juy-Cí ich-L; i in 

500đ. Õ. Nguygri-Híĩng IOO1I. Bà Nguy?n-
Thuàn ĩOOđ. Òng Nguyfn - (iijing lOOđ. 
òng Simon lOOđ. òng Bíii-Nghj r>U(l. ùng 
Kièu - Thànii l.dOOđ. ò. Chê'-vàn-Tráng 
200đ. ò. Lô - phu-ó-c - Nguyen :iO0đ. ó. 
Tru'ang-Khiiỳ lOOđ. ông ftãng-ngof-Can 
200đ. ò. Phan-văn-Phùng ĨOOđ. ò. íĩuỳnh-
Lirc r>00đ òng Biên-nuàn lOOđ. ùng Bò-
di'rc-Tn 250đ. Bà l)u--thi-l)u-rrng lOOđ. ông 
Plió-Tãn lOOđ. òng Hiiỳnh-Diic 20rf. òng 
Vri-điVc-Nghièm 200fL ò. ©ào-hũu-Hanh 
200đ. ô. Lè-cùng-Thành 200(T. òng fiào-
KỲ MOđ. ò. Triìn - ngoc - Ban .'ÌOOđ. ò. 
Nguyen-dình-Hu'ng 400(T. òng Sáu-Tuyt'n 
lOOđ. ù. Ngnyùn-vàn-Tu-õ-ng r>00ft. ò. Vĩi-
điVc - Chang 300tt. ông Nguy?n-xnân-Mỳ 
õOOđ. ông Bùi-Nguyòn 50đ. ô. Vfi-điìc-
Tho 200(í. Cn Thi-Thành lOOđ. 

Miic-sir Ilitijnh-Tièn. 

T H U B Ò N . -

Ngcrí - khen o'li Chúa đa ban cho 
Ilgi-Thánh Thu-bon chúng lùi có két-
qua đac-biet vè sir rao-giâng Tin-Lành, 

Trong Châm-ngnn 24 ; 11 có daj^ : 
a Hãy giăi-cúu kê hi đùa đen sir chet,.. » 
nen Hôí-đòng thiròng-nien nam nay Hoi-
Tliãnh có thành-lâp them ban lu'U-hành 
truyèn-đao cùa chi-hòi đê đi các làng 
các cho" xa-xăm phát sách truyên-đao 
cho ngu'òi chira tùng nghe Tin-Lành. 

Ban năy gôm cò Trirô-ng-ban là ông 
Truyên-đ^o và mót tho'-ky, mót tu'-hóa, 
Bôn-phan cùa Ban chang nhúng boat-
đông no'i xa lai còn khuyen-khích tat că 
cãc con cái Chúa trong Hôi-Thánh đêu 
phãi làm chúng vè Chúa ríìi mòi Chúa-
nhurt phai khai-trinh. 

Ben ngày Chúa-nhirt mòng mòl Tet 
vùa ròi ông Truyèn-đao cò giăng-đay và 
thuât lò'i keu goi Hòi-Thánh vê vièc 
truyèn-giáo cùa Muc-su- Anđré-Lamorte, 
két-quă ai nííy căm-đòng l)ang long ílàng 
so lien I.TiOO^s đê giú|) ló-phi clio lian, 
]ai cúng liúa-nguyen se tân-luc làm cliúng 
trong nam mò-i. 

Ta on Chúa, clií hong mòt tuănle 
tú mòng môt Tet đen mùng tám. lìan 
chúng lói đà hoat-đong ba đía-điêm và 
Hòi-Thành làm chúng. ket - qua điroc 
289 ngirò'i nghe Tin - L'^nh. |>hát điroc 
-152 quyên sách, ban đu'oc 45̂ ;:, thàm điroc 
^ \ nhà và có í) ngirò'i an-nàn vò-i 21 
ngirò'i câu-nguyen. Lai Ihèm cò mòt hà 
Mu sau khi tin Chúa că gia-đình vui long 
lay tirong cua bà « Cún-thièn liuyèn-nír » 
đang tluV vó-i hiro'ng đèn, giĩíy tièn, vàng 
bac, giao cho ójig Truycn-đao, 

Tat că nhirng ngirói lin Chúa trèn, 
đa so đcu có nhóm lai trong Chúa-nhirt 
mòng tám tháng gièng vúa ròi ríít vu i - \ê , 

Chúng lòi cam thay kí ' tquă trèn là 
ô n jjhiróc đac-hièt (^húa ban cho I lòi-
Thánh trong nam n\(y\, nèn vuĩ múng 
làm chúng lai đê ngoi-khen on Chúa 
và Tin-Lành là qúyên • phcp cùa IHVc 
Cilúa Trò'i dè cúu moi kè tin. 

w 

Cnng thành-thàt xin các tói-tó (*on-
cái Chúa và Hòi-Thánh khap ncri, nlur 
cău-nguyèn cho chi-hòi cliúng tòi điroc 
co'n phiic-hung lò*n và han cho chúng 
lôi càng đuo'c Chúa đai-diing đê inù'-
mang bò-cŨĩ thành Chúa noi đày. 

Tha-kỳ cua Ban : Phan-Dii, 

N Ă N G . — 
Tói là Nguyên-càp-f)è, fi!) tuoi. tín-

đò Hôi-Thánh Hòa-my, thuòc Hói-Thánh 
Đà-nàng, Trung - Viet, xin có may lòi 
ngpi-khen on Chúa. 

Tòi dau binh bai dà làu, khòng đi 
đàu đirox, íía dung nhièu thuò'c Ãu-Â 
nhu'ug khòng thuyèn-giăm. 

Ntiò- Chúa căm-đòng, tòi quyct lay 
đúc-tin cây quyèn-phép cùa Ngàí, nèn 
mói ông bà Myc-su- và các òng bà trong 
Ban ChiVng-đao đen làm le xúc dau cău-
nguyên cho tòi nhir lòi Kinh-Tliàiih day. 



::.:>Ì; 

Ong Ngnyên-càp-Đê 

Chúa đ a nham lò i , chira cho tô i đirívc 
lãnli. 

Nay tôi có thĩ* đ i nhà thò' đ u o C t lay 
làjn sung-su'ó'ng vò-cùng. Tôi hot long 
cam ta on Chùa và cùng cam on ông 
bà MLIC-SLT cùng lai că con-cái Chùa đ a 

can-nguyên cho tôi« 
Yêu-càu qui óng hà ciV cau-nguyên 

tlicm cho tòi có lliê có đ ũ sù'c đ i tliàm 
viímg và làm chúng trong làng đ c ùòng-
bào cùng ngoi-khen Chúa-

Tôi hêt long căm-ta. 
Kg iiyén - cà p - fíê. 

C A - M A U 
Cà-mau, môt thí-trãn xa-xuôì nhãt 

nùcn Natn nu'ò'c Viêl, nguòn-loi Ihiên-

nhiên dòi-dào, mua hàn phòn-thanh, dàn-
cu" đòng-dúc, kc qua nguúi tai tãp-nàp. 
Nhung Ihuong lliay ! phàn đóng chua 
nglic Tin-Lành. clura nhàn Jêsus làtii 
Cún-Cliúa niinli, dang bu-úc di vào lò 
lùa hình-phat dói dói . Ai se rao-báo 
cho ho biét danh Jêsus-Christ ? Trách-
iiliiêrn ăy năy trên vai chúng tói, nên 
khi nghĩ đên sò-phàn tu-ong-lai cũa 
đòng-bào ô- đày, long chúng tói căm-
đòng, u-óc-ao có dip-tiên bò'-đao sôi 

nòi vùng này, hàu dòng-hào Viêt-Hoa-
Míên duoc nghe Tin-Lànli cúu-rôi. 

Ta on Chúa, sir ao-uóc đuox thirc-
liiôn. Ngài cam-đóng các tôi-tó Ngài 
nhu các ông Muc su Húa-hón-Long, 
Đang-văn-Liic, Nguyen-hùu Khanh, Làin-
vàn-Chi hiê]) cùng hai Giáo-sĩ Taylor 
và O. Fisher đên viêng thàm Hòi-Thánh 
vào ngày 2(i-l-5G. 

Khòng bò qua co'-hòĩ t o t ăy, cliúng 
tòi lien tò-chúc cuóc giăng Tin-Lànli 
đac-bict 4 ngày đêni vào nhúng ngày 
2fi-2í)-l-r)(). Tin-Lành diroc giăng ra 
bang ba Ihú tieng : Hoa-Miên-Viêt, nlur 
may vi-àiii cũa hai (iìáo-sĩ phãt-thanh 
vang-dòi khâp noi Irong thi-trăn, bang 
ngàn nguói đtrtrc nghe Tin-Lành. Môi 
íòi tai giăng diròng iróc đó 200 nguói 
đên nghe giăng bang liaì t h ú tiêng Hoa-
Viêt răl yèn-iàng chám-chĩ. Kêt-qua 7 
linh-hòn ăn-nàn tin Chúa- Ha-lê-lu-gia, 

Ngày 20-1-50 có giăng phyc-hirng 
cho Hòi-Thánh và Thanh-niên. Chùa 
dung các đày-tò" Ngài ban phuóc răt 
nliien, mói ngirói diro"c căm-đông húa an 
6- đep long Cluìa và hàu viêc Chúa cách 
mói hon. Trong dip này có làm le báp-
têm e h o 27 tin-dò, dàng c h o Chúa ;ì em-
Híôn nay Hôi-Thánh Cà-niau lũ'a ph\ic-
hung hát đàu i)ùng cháy, Moi tuàn 
n l u H i i t r ê n GO, tien dàng mói thàng trên 
2.0líO,S- nêu c ú theo dà ăy nià tiên thi 
Hôi-Thánh se đal đên tir-tri tir-làp môt 
ngày gàn đày. 

S(V d ĩ duoc nhir the là do anh chi 
cm trung-tin dang V'lO và húa tháng 
cách rói-róng hon nam qua, Nhúng 
anh chi em trung-tin dàng */io đáng neu 
ra day dê ngoi-khen Chúa. Các òng ; 
Ngô-ininh-])àu, Ngô-an-Cir, Lâni-minh-
Tr i , Hò-văn-fìàu, Tràn-vàn-Thăo. Các 
hà : Ngó- th í -Ncn, Nguyên-thi-Suong và 
Ngó-thi-Ht'ru. 

Ban Thanh-niên lan-rà bon 10 nam 
đirtrc tái-lâ]) vào ngày 15-1-56 trong sir 
vui - vê tiên-bò. Danh-sách 23 nguói, 
thuong nhóm 20. Vúa cũ- Ban Tri-su 
làni-thói gòm 

1) Cò-văn kiêm Triròng-ban ; Truyèn* 
đao Nguyêii-thànb-Son. 

2) Phó Truòng-ban : Tràn-van-Thăo 
3 Tho-ky : HÔ-văn-Hau 
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4 ) Tir-hóa ; Ngò-tlii-Niìm 

5) Nghi-viên : Lè-Ánh-Tiiyé't 

(^húa cho lì;m Thiuili-nit'ii cõ I cùv 
dòn viol on cùa Tlnv-kv, 1 liarnioniiini 
vã I Accordéon <*ùa ùng Ttr-liòa Ngù-an-
Cirinua dè Tlianli-nicn dung trong nliu-ng 
giò tliò'-iditrong. 

lìan Nlii-dong cnnjí dtrn-c Uiànli-làp, 
danli-sách Ĩ6 ngnòi , l luiòrg nliòin 1 h 

lìan 'ÌYi-sir gòm ; 

1 ) Tho'-kv : líin Lc-kim-TnvOn 

2) Tu-liòa : Kin Làin-lhí-IIà 

; Í) Co-dòng-vicn ; Eni Tràn-tlij-Tliò 

Do òng TruyÌ?n-dao liuò-ng-dan, day-
do Kinh-Thánh niòi chièu Cliùa-nliul. 

Kính xin ([UÍ òng hà ardi rlu nhò-
don Hòi-Thánh ( 
dc Chúa cho còng-viec o day diroc licn-
bò, láni-thirò^c vóc-giyc tron-vrri trong 
Chúa. Data . 

Trui/ciì-âao ; Nifitjit'ii-íhánh-San^ 

THAY BÒI BÌA-CHÍ 

Hoi nhá cam - qnyèn nuVi dói ten 
diròng tir Pháp ra Mieji, ncn ear qui óng 
Ilà gán xa có gíVi tlur clio tói, xin dè 
nhu* vây : Macstr N(fntirn-í<lit-Lòc So UO, 

Preah Norodom, PitomPcnh ((Itio-Miêit). 

C A M T A M L O N G V A N G : 

Phu'crng-danh íiuyen - trtv Xgàn-([uĩ 
Ilu^u-tri eùa M.S. T.D. V.N : Ilói-ĩháidi 
fià-náng kv 1-50 là :imm, l í . T. Hòi-Au 
kỳ l-r>(i là 2UUS00 (Tinh dèn ngày 21)-2-

1956).— MuC'Str Ômj-vãn-IIuyi'iu 

NAM-H4T 

Hòi - dóng eúa Hói-thánh Tin - lánh 
Viêt-nam t)ia-liat liên-liói Natn-viOl lán 
thir XXIX dà ho)> lai lai Ciâng-diròng 
Nguyên-lri-Pliuong ó' Clio-hVu trong hai 
ngày 2 2 và 23 tháng 2 d. h nam lOòO 
diròí quyèn chú-toa cùa òng Chù-nhiem 
Miic-sir Trân-\uàn-llí. Dâu Hói-dóng 

chĩ hop ban lo vè [ilurong-dicn to-chúc 
thi Chúa van dong cóng và ban on nhicn. 
Tiiành-pbãn lìan Tri-sir mòi ; 

Chu - nJiiêm : Muc-sir Trăn-xnàn-Hĩ 

(Chira man khóa) 
Phó chù - nhièjit : Muc-sir Phan-vàn-

Tranh. 

Tlio-ky : Truyèn - dao Nguyòn-vàn-
Tóng (Thay óng Myc-su" Doàn-vàn-Mièng 
phâi lìa Nam-hat dè ra nhâm chúc Ciáo-
sir tai Truòng Kinh-thánh o Dà-nàng van 
khóa hoe 1 9 5 0 - 5 7 ) , 

Tir-hóa : Muc-sir Thái-vàn-Nghìa. 
Phái-viên ; Myc-sir I'han-duy-Hinli. 
Ban báo tràn-trong chùc múng qui 

lìan Tri-sir day on (^húa dè chàng idiúng 
duy-trì mà còn khoách-lriro-ng nhà Cluìa 
lrong (jni Hat dtro'c nhieu may - miìn 
trong gÌ:ii-doan licli-sú cùa llni-lhárdi 
Ngài giu-a ííiiê nhà. 

— T. K. R 

TIN BUON 

P H O N G - T H Ú ' . ~ 

lìà Plian-phiing-Pliâm nhíì - danh là 
kè - Ihj - Hàu, thuòc • viên Ilói - Thành 
Phong-lhn-, là ke-mau cúa hà Lê-viin-Tói 
dirong lìâii viêc (̂ húa giiTa ngnòi <^hàm 
tai PliniVe-dóng (Phiui-rang) da vè vòi 
(;hùa lai hcnh-vicn Dà-Jiàng ngày l^-'.ì 
195() sau nhúng ngày daulhiròng, lluròng 
tho diriví* 70 tuói và dĩì tin Chùa lú nam 
1923 tai Dà-nàng. Dà an-làng tai Nghía-
dia Dà-nàng do òng Miic-sir Phan-vàn-
Hiêu hànli-lô và mòt so con^'ái (^liùa 
íu'ing hoc-sanh Trirò-ng Kinh-Thánh dira 
dén phân Juò mòl each vinh-hièn danh 

CIlÙĩL 

T Ú C T R I T N G — 

lìà Trán-Tàp dà ngli? yen trong Chùa 
bíìi li) gió- ngày 4-2-.')fi. lìà là mói trong 
sn ngiró'i lin (̂ hna triròc nliúl tai Hòi-
Thánh Thumig-du, 

Dám tang hà cùng tà dám tang thú 
nhúl diroc dira theo nghi - Ihúc Hói-
Thánh. Toàn-lhè giáo-húu và lói xin chia 
buon cùng tang-quyén-

Trtiyũì-ijiào Nt/nyèn-IIòo-Luo/tí} 

lìân háo xin thành - that chia huon 
vò i óng Phan-phiuig-I'liâm, òng bà Lê-
vàn-Tói eùng các quỳ tang-quyén Irên 
day, càu Chúa han on an-ùi. 

- T. K. B. 



T r i i ò n g 

KINH-THANH 
r Ì M - L . / \ M H 

B Í - a U Y Ê T V È S U " H O C K I N H - T H A N H 
Môt nhà sũ-hoc kia có nói rang ; 

« Nliírng nguòi Búc Chúa Trò i đa đaĩ-
dung là kê cúa MQT quyên sãch mà 
thôi J), nghĩa là ho ctà chuyèn-lâni, nò-
hrc flê hiêu tuòng - tân quyên Kình-
Tliánh. Tôi tin chac rang chang nhúng 
sinh-viên Truòng Kinh-Thánh mà lai 
toàn-thê tín-đò H ô i - T h á n h T in -Lành 
Sen muon noi gu-ong các ông đó, 

Bi-quyêt ve sir hoc Kinh-Thánh cùng 
ve sir đep long Búc Chúa Trò i cò tuo'ng-
to' nhau. Nói dai-kháí chĩ có mòt điêu-
kíén giăn-dĩ cho că hai túc là đúc-tin. 
Viĩ sir đep long Chúa, tnróc-giă Hê-ho-
rô  có chép rang ; « Chúng ta . - . can 
phăi T I N rang Ngài THUC-HŨC và là 
Bíng THlrò'NCr cho kè tìm-kiem Ngài. » 

Ciìng vây, kê nào hoc Kinh-Thánh phăi 
tin Kình^thánh là TIK?C - H&U và tin 
rang no sê T H C a N G cho nguòi nào 
chuyèn-tàm tim-tòi chàn-lỳ trong no vày. 

Kinh-Thánh khác hiin vò-i các sách 
khác, khien cho ta phăi thăn-phi,ic- Vì 
the Ihì each hoc L ò i cúa Búc Chúa Trò i 

• 

cCing khác vó'i each hoc nhirng tác-pham 
cfia ngU 'ò'i ta. He nmón am-tirò'ng nói-
(lung cua cãc sách cùa thê-gian, không 
cú Inàn vê môn-hoc nào thì ta chĩ can 
nhó' trí-nao mà thôi, nhirng nêu mong 
hieu thău tòn-cliĩ cùa Kinh-Thánh thì 
phăi them mot phăn khác không thuôc 
sir nghièn-cúu tliông-thirò'ng, ay là sir 
GAL-NGUYKN. Nêu ta cat-van các nhà 
thăn-hoc trú-danh đê bíêt nguyên-nhàn 
vè khâ-nãng ho đà minh - gíăi Ic-thât 
liêm-tàng trong Kinh - Thánh thi chac 
là ho sê cho Ijiêl rang ay là vi ho hang 
ngày hao - hoc sir hoc bang sir câu-
nguyen. Vãy, sir cău-nguyên dân đên 
mót đúc-tin numh-bao, còn đirc-tin có 
the khien cho Kinh-Thánh thirô-ng cho 

kê kê-ciTU no- Biet nhu vày ngu'òi muon 
hoc cho bíêt Lòi cùa Chúa phăì cău-
nguyen the nào ? Le đT-nhièn chúng ta 
sê câu-nguyên Chúa soi-sáng tri-nao và 
giúp chúng ta hieu y-nghĩa thuòc-linh 
cùa khúc Kinh-Thánh mình đirong đoc 
đò, nhung đe mÔ- diròng cho sir hoc 
Tân'.Ciru-u'óc thi có bon đicu đac-biêt 
ta nên cău-nguyên truóc đã ; 

I . X I N C H Ú A T O C H O C H Ú N G 

T A BIET K I N H - T H Á N H LÀ L Ò I 

C Ú A ^ Ũ - C C H Ú A TRÔri C H Á N H 

T H Ũ ' C K H Õ N G ? 

Dau lỳ-tánh tra lòi rang Kinh-Thánh 
là chánh-thúc, nhung cung có nhièu kê 
làn-Iôn vì đa nghe y-kìên vu-khoát cùa 
nhà tríêl-lỳ kia, mà ly-luàn cùa ho that 
là bàng-quo', hir-ăo và ngông - cuông 
duòng nào. Thiét - tirang vè phirong-
diên triêt-hoc đoi vói Đúc Chúa Tròi 

W m 

thi cliĩ có hai thái-đò hiêp-lỳ mà thôi, 
mà hai thái-đò ăy tirong-phăn vói nhau, 
hoac (a) có Búe Chúa T rò i , môt Bang 
tu-húu, hâng-hũu, vò-so bat - nang và 
vTnh-vien, hay là (h^ khòng có Đúc 
Chúa Tròi nào că và vó-thăn chù-nghTa 
là diing vây. Chúng ta suy-đoán rang 
nêu cò Đúc Chúa Trò i nhu nòi trên 
thì Ngài phăi là Bang Tao-hóa chĩ-huy 
trên miiôn-vâC 

Mà nêu nhir Đúc Chúa Tròi Ihirc-
hfru thì co-nhiên Ngài sê thÔ-lô tăm-
tình Ngài vói nhon-loai Ngài đa dung 
nèn, Vâ, ngoài Kinh-Thánh thi châng 
cò sách nào khác trong cã thê-gian cò 
the goi là sir khàĩ-thi Đúc Chúa Trò i 
theo phircng-dién cúu-rôi đâu, Đành 
rang cò nhièu sách tir xung là « Kinh-
Thánh » , nhung ncn ta phàn-tich no ra 
thì lien blêt rang no chang qua là tác-



pham cùa ngiròi ta mà thòi. Òng Sir 
Moncer Williams, iiginVi licli-luyén ílanh-
tiêng vi- nhTrng kinli cua jihirtrng í)òng 
có nói rang ; « Nhfrng kinli kia, nào là 
kinh Koran cúa í lòi-giáo, kinh Vcdas 
cũa ("lao Bai a món. kinh Tripilaka cũa 
Phàt-gião, kinli Zend A vesta cúa dao 
Parser (háidiòa giào) và nliirng kinh-
truyen eũa Kliông - gião đèu sai-lràt 
phirirng - huòng eâ, Nghĩa là kliòi đàu 
lhi that cò nhùng tũisáng song den cuòi-
cúng tlii hoàn-toàn toi-tàm. » Ong ĩĩy 
khuyèn cluing la rang ; a Hày de nliung 
kinli đó I>ên jiliía tay trãi trên hàn mình, 
còn hen jihia tay mat hay đc mòt minh 
Kinh-'l'luuih vì giùa eác sãcli đó và 
Kinh-Thanli eũa Tin-Lành thì Í-Ó mòt 
virc sàu khòng the h/il càu qua fhrcrc, M 

Ngiròi Ihê'gian tuy chua tin Chúa 
nià cúng làm chúng rang : Kinh-Thánh 
là môt sách rat khác thiròng và có 
(|uyen la-lùng. ( ; Ó nguOri An-dô thuôc 
giaí-cap lõi-cao trong đao Balamón, khi 
đà xoni L<Vi Chúa ròi thi nôi vó i (ĩ iáo-
sT rang ; « Nêu tòi là Ciáo-sT thì tòi sè 
không ciìn cài vói ngiròi ta vè lòn-giáo 
đâu, tói se chĩ đira cho ho môt quyèn 
Tàn-iró-c và nói rang ; 'Hày doc sách 
này d i / » (Ting eó nguòi An-đô huôn-
hán kia theo Hòi-giáo, dàu ehua hiêt 
tíêng Anh mà luòn luòn eó (]uyen Kinh-
Thánh Anh trên hàn giíĩy minh. Ong ãy 
nói r^ng : <Í Khi nào có nguòi đên hàn 
giãy tói đe thirívng-lugjig vièc huòn hãn 
thì lôi thinVng de sách này tai chó ilè thãy, 
ròi sau tôi rinh xem thu- coi ngiròi đó 
có tliái-đò nài) đòi vn-i Kinh-Thánh. Ciâ 
nhir ông do- sách ra xem lhi lòi nuVi hiel 
ông là nguò'i đáng lin-cà\\ cnu n.'iu' òng 
to vê khi[ili-l)í Kinh-Tliàjili thi tòi lien 
nghi-ngò- và khòng lièp-\úc vó'i òng 
nù'a. » Lò i lãm chòng nlur the há khòng 
chúng-llure I'luig Kinh-Thánh là hVi cũa 
Bũe Chúa Trò'i chánh-lhúc và co ânh-
lurò'ng cho đên ngày nay sao ? 

IL X I N C H Ú A T O C H O C H Ú N G 

T A BIÊT K I N H T H Á N H L À K I E N -

C O H A Y L À C Ó T H E Bj T U Y Ê T -

DIÊT C H À N G ? 

V 

Tir-co ch i-kim Kinh-Thánh van là 
hia han cũa ([iií Satan. Múi ten tlur 
nhút cũa no han là tunl cáu I H Ì Í : « Búc 

Chúa Trò i há có phán . _ , sao ?» Ttr 
lúc đó irò' đi Irâi qua gàn sáu muoi 
thê-ky, no cú dúng tráni ngàn niuii-kêđê 
khiên cho ngirò'i la tin rang Kinh-Thánh 
chàng cjua là môt di-sir hoang-dàiig nhir 
cãc sách hiên chép chuyen thàn-llinai 
xira mà thôi. Than ôi I có môt so tin* 
đu níie da đà nghe tiêng cúa no, kêt-
quâ là long tin-cgy Chúa hj lay-ehijy&n. 
Ho nèn càu-nguyên Chúa thi chac Ngâi 
sê nhac lai eho ho hiêt rang Lòi Ngài 
du'o'c « vrrngdâp dói dòi lĩ'ên tròi » 
Cam rrn Chúa, Kinh-'i'liãnh dàu gap vò-
sò hieni-lirong mà van đun-c phiêii-dieh, 
ãn-loát, cir tái-hân và hru-lhông. 

Kè hài-háe ehũ-lriro'ng rang vi Kìnli-
Thánh khòng gòm đũ sáu iiiirui sáu thũ-
lh(r nèn ta không tlu^ nhán nn lá dicli-
xác Song, luâii-dièu nlur the Ihàt la hòi-
Iv moi J)è và eó đũ có' ehiVnií-thire rang 
Kinh-Tliánh Tàn Ciru-iróe là sú-mang 
Irqn-vcn duy-nhút cũa Due í.liúa Tròi 
gò'i cho loài nguò'i ta. í^ò nhièu nguòi 
vi qua hàm-mò Chúa, nèn da gia-làm 
sao lai eác lliũ-tlio' đò. Lai nùa, cáe nhà 
khâo-cò hoc đà lim ra trong nhièu xú 
eâ ngàn miêng Kinh-Thánh gòm Iron hô 
Tàn-(aru-U 'óc, điroc ehèp Irong nhièu 
lliú liêng nói khác nhau. NluV su so-
sánh eáe thú tiêng đí'>, nhà ngôn-ngù 
hoc eó the hiet each rò-rèt thú-lho' là 
the nào. 

Then ngnyèn-chĩ cna tìúc Chúa T r ò i 
thi u' giùa Kinh-Thánh và Lò i (lúc Ià 
Hao trò' nèn xáe-thil) co mòt sir licn-lac 
rat là máii-nhièm. Tãc-giâ sárh Hè-lur-
ro- ehèp rang Oúc Cluìa Trò'i da pliãn 
cho chúng ta liói (-on Ngài, còn ông 
(nàng, hói sy hà-h(ri cũa Thãnh-I.inh 
day rang : Con ãy lúc là Lòi dò. Thirc, 
Con cúa Oúc (^liúa 7Yò'i iíã diroc hàv-
to trong Kinh-Thánh mòt each minli-liaeh 
lam, đên dòi lay làm rãt klu'i mà phân-
hitd hoac chia-rc pham-vi cúa ('hrist 
vó'i lò'i phãn cũa Ngài vày. The thi ta 
đoán quyet ríing hán nhu" khóng ai có 
the tnvêt - diet 0:ing Christ thi eúng ^ -

không the tuvêl-diêl Kinh-Thánh điroc, 
Chúng ta nên tin quá-(|uyêt rang lòi 
eũa Chúa Jêsus-Christ đà phán : t^Tròi 
dãt sè qua đi, song hVi la hiĩn cliang 
qua đàu. )> 



Kinh-Tliánli là niòt sàcli thicli-hop câ 
vó'i flòi Tliupiig-co làn kini-tluVi chàng 
phâi là sãch « qnà-thòi » bèn là « phâi-
lhòi. n Cò niòl sách kia có ticng là đòc-
nhirl vò-song vè phirong-dièn thirc-sir 
tire là « lìàch - khoa toàn • tho» Anh 
(Encyclopaedia lìritanica), nhirng sách 
niìy phâi dóng theo lòi « giííy ròi » vi 

mòi lăn xuãt-hân Ihì cò nhièu « thirc-
sir » hi mat sir tin-nhièui và phâi bi 
sini d o i , Tai nhà in sách đò thi cò mót 
phòng liVn đây nhíi'ng trang da hi bô ra 
vi có irangkhác t h a y vào cho rói, Nhirng 
tír M r a đèn nav Kinh-Thánh khóna can 
phi5i I M sua d í i i chi câ, ngíi-kinh cùa 
dim V-so'-ra-èn tliirò'ng xem giòng hèl vò"ì 
nàtii sách đáii l r o n g (^iru-u-ó'c cna chùng 
ta hòm nay. ('ho nèji chùng la đáng đem 
long tin rang Kinh-Thánh Ià mòt sách 
Lat-dièl vày. 

Ill . - X I N C H Ú A C H O C H Ú N G 

T A T Ì M T H Ă Y C Ú A O U Í T R O N G 

K I N H - T H Á N H 

Tĩiánh Phao • lò nói vói Tí-mô-thè 
rĩiiig : « Kinli-Thánli von cò the khien 
con khòn-ngoan đè điroc ciVu... » Biét 
bao nhieu ngirói nhu' Ti-mõ-thê. \i đà 
kè-ci'ru hVí í̂ hùa mà cùnfí diroc sir cùn-
roi nhu' ùng vày. Thánh Phi-e-ro- ám-chí 
rling trong Kinh-Thánh có nhu'ng « lò i 
hùa viil qui-báu qua hVn Qni đóc-giâ 
cõ lim ra c ù a (|ui ay điroc chua ? IV^y 
là van còn trong đia-vi ciìa vo* chông 
tin -do dao dòng kia, có cna báu mà 
k h ó n g biét. Mòt òng Muc - sir mà ho 
kliòng quen ))iét d a đén thàm ho, lièn 
khám-phá rang gia-quyén nay nghèo 
và duong vat - vâ lam vi ehóng Ihat-
M g h i è p tir hìu. Òng Mnc-sir khóng to cho 
ho bièt ràjig minli là ai vi óng muon 
giúp cho ho mòt each bi-nnU. Sau khi 
nói ehuvèn mnt hoi tin òng cam biét 
ho, luy van lir \irng là lin ( ^ h ú a mà van 
nguòi lanlì làm. Ong lìm t h a y mnt quycn 
Kinli-Thánh day hni kia lhi òng lén do' 
ra và viét mòt càu ó- phía trong bia. Lùc 
tù'-già ho thì óng nói mòt <*àu rat man-
nliièm, khien cho vo- ehóng nay tir hoi 
ỳ-nghĩa no là llié nào. Ong nòi rang : 
fl Trong nhà nay có môt cua báu có the 

khién cho òng bà nèn g i àu -có lam. » 
Nghe càu đó òng hà lay làm ngac-nhièn, 
lièn tim-tòì Irong nhà each ríít ky-càng, 
dèn đ<ĩi nhùng tam van Iàm sàn nhà ho 
cùng do- lèn vì tirÒ-ng dàu ct) vàng bgc 
hi giãu vào chó nào trong nhà, 

Nhirng si_r Uic-lao cùa hn khóng cò két-
(jiiâ gi câ, Cách do may tháng óng ngãu-
nhièn do" Kinh - Thánh ra lliì thày càu 
cùa Miie-su" da viét ])hía trong hia ; « I-uàt-
l)liáp cùa mièng Chùa phán là qni cho 
tòi hon hang ngàn đong vàng và bac » 
(Thi 119: 72). Boc càu đó lien khien 
cho óng nlió- dén lò'i niâu-nhièiii mà 
Muc-sir dà nòi vò-i ho. ho ben tir-hôi : 
<( Hày có phâi cùa báu mà óng ăy ám-
chĩ không ? » Nòi tóm mòt hri, nhò' càu 
do, haí v o chung bât dàu ^em Kinh-
Thánh, điroc lái-sanh that, lap laí gia-
dình ĩíl-bái, két-quâ vè phirong-dien 
vàt-chat là óng kiém diroc chó làm. 
Cách môt nam sau óng Mi,ic-sir dén 
thăm ho lân nùa, lhi thay lình-lrang 
khác hàn hie triróc. ó' trong jihòng khách 
cò đó-đac mói. và óng bà khóng còh 
vè vâl-vâ nùa. Nhung dièu òng Mue-sir 
câm-xúc hon hét là giro-ng mat vui-vè 
cùa ho, ìh'4t câ tháí-đó chirng-thue rang 
vo- chòng nay đà « . . . xày khói tò'i-tăm 
mà hiròng vè vè sir sang, khói quyèn-
binh ciìa Sa-lan mà hiróng vè f)irc Chúa 
Tró i . » Ông ay to vè hoàn-toàn Ihóa-
nguyèn thói ra inót can : « CluiiTg lói đa 
lim điroc cùa háu mà óng dà nòi đcn và 
that nó qui hon hac vàng. )> Nguyen 
dóc-giâ cnng làm nbir the. 

I V . - X I N C H Ú A G I Ú P C H Ú N G T A 

B I Ì T Á P - D U N G K I N H - T H Á N H . 

(Xem II Tim. 2 ; 15). 

Be « pliàn-giâì Bao cùa lè-thât cách 
ngay thang w lhi chúng ta phâi hièu than 
Kinh-Thánh theo nhúng phiro'ng-dièn 
khác nhaiK Thanh Phao-lò tỳ Kinh-
Thánh nhir cái hùa, nhir cái gu'O'ng, nhir 
sua, nhir Ihit. nhir girirm v.v. Cái húa 
khàc ban vói sua, còn vè phân eãi 
guong lhi eliâng ai mong dung nó the 
cho cái guoni dàu, Thánh Phao-lô biét 
cách tùy-eo- I'rng-bién mã áp-dung lói 
cua Chùa, vi óng chèp rang : *( ©ói vói 
ngiròi Do-thái tôi trô" nèn ngu'òi Do-
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thai... (toi V(Vi ngirtVi tlircVi liuit-pháp t<'>i 
cũng nlur kc dinVi InM-phĩip... dííi vcVí 
kè yéu'đuííi tòi trtr ncn nhu- ngiríri ycu-
đuõi,.. » (I Cô 9 ; 20-22), 

Ngiríri nào klico sù--dung Kinli-Tliánh 
phâi thco ]òi cùa Bác-sĩ, ti'rc Ià phăi 
khám hinli tru-írc <tà uuVi cho loĩi thuòc, 

Xin kê niôt chuyen dà xăy ra trong 
cuíjc phung-sir Cluia cùa các Giáo-sĩ khi 
de to ra sir àp-dung Kíiih-Thánli each 
saí-lăui và dú ng-dân là the nào. Vào 
nam 173.'i, có ha Giáo-sĩ di dí̂ n dao 
Greenland (tr lìac-Mỳ găn Bac-circ) (tê 
giăng Tin-Lànli. Kíii iiuVi tói thi Giáo-
sT ríít đau long xót ruíìt mà thay tinh-
trang thã[)-Iiên và lac-lian circ-kS' cùa 
(hìn-cir, ho loan là ngircVi Inn và ho an 
o" mót each do" - ban, hat-licrp V(}-sinh, 
khòng tă xiêt dirac- Ho châng hao g iò 
diing nuóc và xà-hcng dê tam rùa, còn 
nguòi mr̂  thi lâm con hang each le lirò-i 
liêni uó, íiiong thó-dàn năy lai ìì\ ngiròi 
daì-dòt hung-du, hay tră thù, châng cò 
ỳ^nieni gì vè tinh thuang-yeu. Ho châng 
thò'-phir(rng than nào hêl,duy song diròí 
sir síi-hài mòt đai-ác-thăn nào đó thòi, 
Nòi torn ni()t hVi, dân-cir đà đain-chìm 
Irong b e di-doan niè-hoac Iiru-Iac trong 
rung là-dao vày. 

Các Giáo-sĩ ay sau khi dã h(ic tieng 
cùa ho ròi thì hat dan giăng cho ho. 
Vì niuíín cho ho biet Bang Tao-hóa 
đòi hôi nhu-ng đièu gi uíri h(_> nèn Giáo-
s ĩ dich nhirng đoan Kinh-Thánh luàn 
vê sir sáng-tao thièn-đia, ròi đoc cho 
ho nghe. Nhirng ho chàng ch iu căm-
đông chúl nào, vi h(> núi rang Bang 
TaO'liòa (to chĩ khien eho ho phăi so-, 
mà than cùa ho dà cò kliă-nàng do ròi. 
Nam nam trói qua, luy nguòi Mní nghe 
các Ciáo-sĩ giăng tlunVng, song khòng 
căm-xúc gì liêt. Chang nhúng the mà 
ho lai ghét các Giáo - s ĩ và làm dù 
đìêu dê làm hai cho ho. Nào là xòng 
vào nhà dàp be đò-đac, nào |)liá-phách 
chiêc tàu Giáo-sĩ dung dc chuyèn-chcV 
thu-c-pham, Khi thì ho vào nlià giăng 
đê ngàn trò" sii thò-pliirong hang each 
chê-giêu, la-ó om-sòm hoyc ngáy khò-
khò hay đeiu tróng theo đánh lèn inh-oi, 

lìí'mg trong làng đò có Ijinli dàu 

mua phát ra, hêt thay moi nguòi luòn 
các Ciáo-sĩ đèu bi binh nang, Các 
Giáo-sĩ tuy bi ctau yêu, nhirng van 
lay long thuong-yêu ran sue g iúp-đ í r 

săn-sóe cho nhúng bĩnh-nho'u kia. ctău 
váy ho van không hiêt on, 

Lúc đó Giáo-sĩ bál đău dich Tàn-
iríVc. nhút là dòi song cùa Chúa Jèsns-
Christ. M()t ngày no trong khi h(> dang 
dich, Ihi hòng cò bon du-còn trong làng 
xò cùĩi vào nhà. Tat că h(i đèu cò ve 
hung-iirr và túc-gìan. Tliay vay Giáo-sĩ 
hèn tir-hoi minh phăi luàn-đao chàng? 
Ban đăng cùa b (Hi ãy quo- lay rdiúng 
giay t(V Irèn ban mà hòi each xang-
xiVm : « Cài năy Ià cái gì ? » Khi Giáo-
s ĩ cál-nghĩa rang nhũng dau trèn giay 
đò là chú, túc là ìuòi cÂvh nói. đău 
dăng ăy bèn băo rang : (( Hày khien 
cho giay năy nói V Í V Ì lói đi. » Giáo-sĩ 
bèn (toe qua lich-sù' cùa Chúa Jèsus cho 
ho nghe, Khi víra đoc đên sir Chúa hi 
dóng dinh trên thap-tir-giá thì cam thay 
rang h() không còn nói thi-lhăm nũa, 
trái lai trong phòng có mòt sir yèn-
lang la lung, nèn s t r ho loan làm hai 
minh each nào đàv chàng, Nhirng khi 
ngiróc niăl lèn xem nguòi đău dăng 
Ihì lay làm ngac-nhìèn mà thãy niríVc 
mat y chăy ràn-rua, nguô-i đău đăng 
vúa khòc vúa xin : « Òi I ông (ri, xin òng 
kliiên cho giay nói them núa, tòi muíĩn 
biêt nhièu ho'n vè Jèsus này, tói muòn 
Ngài cúu tôi mà. » 

Ngay lúc đò diròng nhir có m(>t cáí 
văy roi khoi con mat cùa Giáo-sT và 
ông nicVi cam thãy rnng bay làu nay 
òng chi (lung nhúng khúc Kinh-Thánh 
căni-xúc đ Í M i trí-nào cùa ngirói moi mà 
đòng-tluVi quèn lói Chúa rang ; « Còn 
ta, khi ta (tà điroc treo lèn khói dat, 
la se kèo moi nguòi (ten cùng la. » BO 
LÀ BANG-Ctr RO- l i f iT CÁC GIAO-SÌ 
KHÒNG lĩIKT ÂP-BIJNG KINH-THÂNH, 

Các tói-tó cua Chúa rãt căm-dí>ng 
lien àn-năn và xung tòi cùng Chúa, ròi 
tiep-lyc thuàt them vè sir cúu-rói trong 
Chúa Jèsus-Christ, Ngirói dau đăng 
kia lien tin (Uuia ròi lien lham-gia tri.rc-
tiêp trong viêc dich că 'J'àn-ir('KC, Khóng 
bao làu núa, nhièu nguòi khác cúng tin 



CluiíK Kot-cuòc ìk liòm nay tai đân 
Greenland ehíĩng eòn mot ngnòi nào 
flieo Ijãi-vàt giáo níì^a. 

Qui dòe-giă eò quyen Ivinli-Thánh 
kliòng ? Muòn elio no thuò'ng eho mlnli 
không? Vày, hày qui-troog no, v ì giá 
phai tra de cho sàeh nàv tòn-tai là niãu 
eíia vò-sò' nguò'i tuàn-đao, 

Nguyen Chúa giúp chúng ta hiêu 
hiet rang Kinh-Thánh là chánh-thúc 
và kicn-eò, gòm nhieu eua báu ríít liuii-
ítli rlio chinh minh chúng ta và cho kc 
khác níra. Nguyen Ngài kliiên cho 
chÚJig ta cúng trò- nèn « ngirò'i cua MOT 
quyen sách nià thôi, » 

Duy xem Kinh-Thánh ihòa vui đcri 
đcri. 

Day tòi bao chăn-ly khòn-ngoan Irlri, 
Kinì-ngòn Chua laôn Inòn lòa sang soi, 
Dăt-dira lói mòi phái laôn gùn Ngài. 

— GiáO'sT P, E, Carlson 

G Ó P P H À N B Ó N G Ó C : 

Phu'ong-danh lac-tro- Tr i ròng Kinh-
Thánh : Ông bà Lè-thành-Xĩiyên (Ciru 
sanh-viên) 1,OOOSOO, Bà Boàn-du-Khiiong, 
Tourane lOO^OO, Òng bà Tr , G. Lê -
khác-Cung, Daksong SOOSOO, Thay Ng-
vàn-Cho (Ciru sanb^viên) lOOgOO, Cu bà 

OJsen l.OOOftOO, Co Lê-thi Hòng-Ãn, 
Nha-trang 200^00, Bà Miie-sir Duy-cách-
Lãm l,U00s00, Ông bà Vo-ngoc-Kv, 
Tourane (SOOí̂ OO, An-danh 2.400*00, LL 
T, Núi-sâp ò- Long-xuyên 200ÍĨ00, Òng 
hà Tr , fì, Phan-van-Mien, Châu-đò'c 
200.SUO, Òng bà VÒ-vàn-Thân, Tourane 
l.OllOí̂ OO, Tháy eò Jean Richardson, Halat 
r)0a^Ol>, Bà Tú-thi -Tu túc bà Tu- Thong, 
Tourane SOOftOO, Òng Truyen-giáo 
Nguyên-hau-Luong õOOftOO, Co Đang-lbi-
Baeh (Hoc-sanh cú) Càn-điróc 200.ÍĨOO, 

Ông Nguyen-tan-Long, Òn iôn lOUSOO, 

Ông Vò-vàn-Sanli, Ô-iiiôn 50.^00, Òng 
1'ò-vàn-Cirò"ng, O niôn 50.^00, An-danh 
O-niôn 50ft00, í-áe nhà liao-làni hen My 
8,301*28, Ông bà E, launders 347.S00, 
Couples Glass Asheville, N . C. 52GS75, 
Òng bà Bcardshall 347*00, Asheville 
Sunday School Class, 2.42^^^00, Marie 
McKissik do òng Revel le 3.470><no. Òng 
Paul Snodgrass do òng Revelle 2.002*50, 
Bà Esther Voelker 580^90, òng bà Carlson 
600*00 (Tinh đên ngày 20-2-19Ò0). 

— Ban giáo-oiên, 

T H À N H - T H Ã T H O A N N G H E N H 

V À C A M : 

Cu bà ngiĩj^ên í?oc-bpc Edith Olsen đã 
đên thàm Tourane nliăt là Triròng Kinh-
thánh tir ngà3^ 6 đên 23 tháng 2 nam 
1956. Cii to long răt iru-ái trong Chúa 
đoì vó'i toàn the nlià tnró ng. cliàng 
nhirng giao-thông trong Ibàn-ãi cũa 
Chúa each niàt-lhiêt, gíúji-đò' phán tièn 
bac, nià còn day đac-biêt cho toàn the 
hoc-sanh gàn 10 bài vè sách Giò-suê 
mót each đày o'n, khiên hoc-sanh them 
phàn tiroi-vui nhu- co'n nura xuàn vùa 
qua. Sang thir sáu 24 bà đã \iv - gia 
Tourane trò' vc Balat trong niòt cuòc 
tien-biêt cũa toàn the nhà triròng trong 
bàu khòng-khi day luycn-liru và nbièu 
húa ben, khiên mói long nbir sc-sc bat 
lên tiêng ca <( Dan long trung tin » và 
« Lai gap cùng nhau, » Cliúng lói Inôn 
ghi on Cu bà và càu on Chùa càng dòi-
dào trên Ci4 cà thuòc-thê lán thuóc-
linh. — Triràng Kinh-Thánh. 

X I N C À U N G U Y Ê N & Ă C BIÊT : 

Xin toàn the con cái cũa Chúa càu-
ngiivên dăe-biêt cho toàn the nhà 
Trnòng duo-c rcn phuc-hir ng doì-dâo 
triró'c và trong chinh ngày LèTô' l -nghièp 
V ã man khó a ] i o c 19ii5 - 5(i và o Ch ú a -
nhàt 22-4-1050. — Bait Giáo-oiên. 

H Â Y NHÓ- BÊN N H Ũ N G N G U a l B Ã D Ă T - D Â N A N H 

E M . B A T R U Y E N B A O B U G C H U A T R O I CHO A N H E M . 

HE 13 : 7 



MXY V X N Tua 

X Â Y - D L T N G 
• 

Sùny liíiiif liriin triri chim hát, 

Thanh-bình liran khúc sóiìff xanh. 

Xhá tlìlf chùntj ta <lo nát, 

Ltim sao ntja dnoc fjcn-ìành ! 

Dân nnn anh còn (fhe yán, 

Dâu tòi, nàn sàn vui, 

Dn. fitn iu còn cnng ran, 

Thì lu dáng Chúa că hai. 

Đirng lèn ngirài còng kê cùa, 

Cùng nhan dirng lui nlià Cha, 

Đâl fag dirng chân-chà nVra. 

Viêc Chùa lá viêc cna ta. 

L?)p-hop tre nù kho khua, 

lĩoat-dòng Iràm lòny rùn-ra. 

Dan cho di sàm vc trim, 

Tiè'ng hát xen lài càm-la. 

fìũu xanh chen mùi hoa rám, 

Gach do Iron hô vòi trang. 

Yèu-thu'ung that moi dong-lâm, 

Vi Chùa quàn gì sinfng riãny, 

Súny lang lung trài chim ìiùt, 

Thanh'binh luyn khác song xanh. 

Co ngôi nhà thà cao ngĩíí, 

Tòa hircrng ciVi-ngnyên thmn lành. 

— o — 

JAa roi nnru nm gió qui, 

-Dni thà xáij giira lâm-liith. 

Do nát gaá nhicu utìh nhi ! 

Doi gi dirng lai di auh. 

T Ù N G - S I N H . 



riENG GOÍ CUA 
RUNG XANH 

TUC T R U N G . — 

TIKU-Sfr CŨA H Ò I - T H Á N H 

Cách nam nam vè trirác ó" day chira 
hiet Tin-Lành ciru-rõi làgì, Dàuđãcómòt 
vài gia-quyèn tin-dò ngiròi Vièt, song ho 
piiăi Io sanh song quanli nam. Tuy biêt 
(tòng báo mình clura hict Chúa, nhtrng 
vì sanii-kc nèn đành dc mac sò'-phan ai 
sao tùy <\ Ta on B ú c Cliúa Tròi , Ngài 
không no" bò mòt ngirò-i nào chet mat, 
nèn Ngài có dai-dung mòt con-cài cúa 
Ngài là òng Tám Su-òng, sau khi ĩàm 
xong còng vièc l^i Long-thành, thì Chúa 
thúc-giiic óng đè'n Túc-tru'ng. Ong ban 
rira, ban J)úa, song òng kliòng màng vièc 
Iàm an, mièng cú làm chúng vc Tin-Lành 
Và gày-dirng cho anh em cùng đen đày 
đc sanh song nhu- : gia dinh óng Tu' Àn> 
ông Loan, òng Tap, óng Can. Bu'òc 
dăii tièn that l à buòn-tè, song v ì hot 
giò'ng só'ng ó- trong con-cái Ngài tin cú 
só'ng nhir cluing la thay hòm nay. 

Bó'i long sót - sjĩng cùa óng Tám 
Strong nèn so tín-đò có Ihèm. Sau khi 
ông tró^ vè Hói-'J'liành lìièn-hóa Ihira Igi 
công vièc Chùa ó- Tùc-l'ru-ng thi òng 
Muc-sir NguyCn-vàn-Thái, v à lìan Tri-st_r 
ir Bièn-hòa hét sue càiu-đòng, òng bang 
long hy-sinli di 'l\ic-trtrng đe gay-dirng 
còng-vièc Cliúa. Cùng có Giáo-sĩ Slcbbins 
cùng óng đén giâng, Chna cò câni-đóng 
ông bà Hai lin Chũa eùng các anh ehi 
cm Vict-nam iiuVi và Vicl-nam cù. Sau 

+ ^ 

khi vè, ojm lrình-!>àvvièc J i â v cĩio Giáo-sT 
Jackson cùng òng Boàn-triróng Thtrong-
du và óng Hói-triro-íĩg Tóng-lièn hôi dè 
lo cho có ngtròi dén Tùc-trung v ì Túc-
Iriríig l à Ihuóc vè 'J'huong-du. Hòi-Thánh 
lììèn-lióa eùng htra sc ùng-hó bang sir 
câu-nguyèn và tièn bac theo dièu mình 
có. Song Ihòi-gian đa qua óng Muc-sir 
Ngiiyen-vàn Tliáí đóí lhi Túc-trirng van 
chtra cò ai đén. 

Đén nam 1954 tói đôi dén Bièn-hòa. 
Cliùng tôi cũng khóng quèn Tùc-trirng 
mà cú tiép-tiie lo giâng Tin-Lành ó- đó, 
Khi chũng tói đén eò xin phèp giâng trong 
hai no'i là nhà ông Tap và nhà óng Hai. 
Lân lân công viêc Cluìa tìén-triên. Bay 
giò- cò cir Ban Tri-sir : ông Loan iho-kj', 
ông líai Tir-hóa và ông Tap, óng Tám 
Suòng nghi-vièn, Tù" day công vièc Chùa 
bat dâu tién tòi- Chúng tói bèn nhòm 
Ban Tr i 'S ir Iai tính vice cat nhà giâng, 
dâu Hoi-Thánh chu-a có tièn hac gi ca. 
Chúng tói có bay to rhng: Hóí-ThánhBiên-
bòa nhò" Chúa sè giùp tôle lop, cón Hói 

Tùc-trirng phâi lo eái siròn nhà. Vày chùng 
tôi bât dâu lo xin đãt „ . Ta o'Ji Chúa, Hôi-
đòng Hirang-chính ir đày san-sàng cho. 
Chũng tói cú câu-nguyèn cho Ó- đày có 
mòl Truycn-d^o dén dè Io vièc xày nhà 
nay vì ehúng tói (r Bicn-hóa không đũ 
thi-giò đè dén Io cho chu-đáo diroc, còn 
òng Tàni Strong cùng phâi vc, khóng o 
lai Túc-lrtrng nùa. Cháa có câui-đông ông 
Bang-văn-Cúng, dâu tuôi cao, sue yéu, 
srmg óng hang long lèn Túe-ti'trng dè Io 
vièe í^hùa. Òng phai ton ticn cua, song 
óng bang long hy-sinh, that là mót girong 
đáng cho ta bal-chiròc- Ông that Í< cat 
cánh hay cao nhir chim irng, di mà không 
mèt-nhoc- » Khi đén Túe-triing, ông liièjí 
vòi óng Bét đi tú Túc-Trirng qua Bông-
Xoài và tú Bòng-Xoài vè Tnc tnrng làm 
chirng cò nhicn linh-hòn trò h:ú cùng 
Chúa. Bièu la chú y nluVt là : có haí óng 
Tòng (r Bòng-Xoài và Tùc-trirng đèu trô' 
lai tin Chùa nhtr chúng ta hien thay, 

Hau vày, Chúa cung không quen niót 
hay cnn dai cùa Ngài ó đày. Ông Bàng-
ván Cúng tuy có hy-sinh dén dàu, thì 
cùng đà già, lirng môi gò'í dùn, không 
si'rc nào chiu nÔi. 

Oirong khi sny-ngliT thì chúng tói 
đén xin vói Bia-htd Nam-Viet cho nguòi 
đén hàu viêc Cha, Đia-hat tra lòi Ià 



Ifi TI ÍÂNII - KINH lìÂO 

thiíni tài rhnnli. Chúng tòi chira hiêt tinh 
sao till lien điroc thtv òng Pham-\nàn-Tin, 
líai-đíen còng-viêc Triiyen-glào Thirong-
đu clio hay rang se cír Thày Ng[iyrn-íiãu-
Liru-ng đên hàu viêc (^hihi lai "I'úc-li irng, 
í")! ! chúng lòi ríít vui nuVng và flòi-TJiànJi 
lìiên-hòa cung hira sê eir giú|) cho Túc-
trung clio đên hêt nam 1Í)M. 

Vày. tù (lay Hòi-Thánh Tiic-ti irng 
íó Thav Trnvèn-đao hàu viêc Chúa. Thàv 
I^irong mòt mat lo gày-đirng cho tin-đ<3, 

niOt mat hi xày đen lhò\ hòi sir tàn-tàm 
tân-luc eiia Tíiàv và Han Tri sir ò- đrìv 
"Và su làii'tiir cna Hòi ĩìiên-hna, ĩlòi 
Truyên-giáo Tlurong-đu cúng òng Boán-
triròng Phani-xuan Tin nên nhà thò' điroe 
Tc-vang nhir đà eò, 

Oên đày ehúng tòi xin thànhlhát 
triròc cam on Chúa, sau cam cm toàn-
the Hòi-Thánh Biên • hòa, Hoi Truyèn-
giáo, òng tìoàn-truò'ng Truycngii ìo, òng 
Hòi-Truung T<^ng-liên, nhà cliùe-tràch 
sò-tìii và toàn-the eon cái Chúa ò Hòi 
Túc-lrung, Cíing khòng quên òng Nguyên-
vàn SirtVng và òng l)ang-vàn (di'rng mà 
to UVi cam on, 

Trong g iò trong-the, tnróe sir vinh-
quang eúa Chúa, chúng ta hày đòng-
thinlì ; « A-men » Sir ngoi - khen, vinh-
hièn, khòn-ngoan, ehúc-la, tòn-qui đèu 
thuôc vè Cha! » 

Muc-sir Ngittjên-văn-Nlutníj. 

F Y A N 
THANH-TIIÃT Tl ì l -AN 

Hô i-Thánh Tin-Lành Viet - nam và 
Thuong-đii ô" Fyan (Bóng-nai Tliu(rng) 
xin thành-lhát Iri-án níiùng nhà hàíí-tàin 
và nhùng Hôi-Thánh đà quyêii-lrrr eho 
viêc eat đèn-nuV nhir sau : 
HQĨ-Thánh Ba-càng 
HQÌ-Thánh Lôc-thuàn, lìinh-l>yi 
TrunVng Kinh-Thánli Dà-nang 
(Ban ehuyên-lo 

lòOđ. 
200đ-

cau - nguyen 
khóa 54-r>5 

và khóa 5ri-ti(i) 

l.OOOđ. 
2.0l)0đ. 

Ong hà Nguyen-văn-Tiên (My
tho j niíOđ. 

Ông hp Nguyin-vàn-Nglic íMy-
iho^ cnoođ-

Bà Nguyen-ill í-Lo'i Hícn-lre) Tìihì. 
Ònghà VÒ-ván-Miung (Binh-đai. TiUOđ. 
Ong bà Xguyen-cliáu - (Lliánh 

íNha-lrangì IHUđ. 
Ong hà Pham-Vĩln-Tao (i>à-lalf làji I r»Olk"h 

làn 11 ::Ol)đ. 
Ong hà Nguyen-ván-Hào (Phú-

xuàn í .'ìOÚđ-
Òng hà Muc-sir Pìiarn-xuàn-'IMn 

íDrau) .MUkL 
Ong l>à Nguyen - van - Bong 

(Oraiiì TiOOđ, 
Ong hà Cijao-sT II, A, .ĩarkson 

(Dà-lyO nOOđ. 
Òng hà Ciáo-sĩ J. Funê :ì48đ-
Òng hà Nguyen-Lê (Fyan) 200đ. 
Òng hà Ngnyen-ván-Kiêt (Fyan) SOOđ, 
Òng l)à Hò-Tliuán íFyan> lOl^^đ, 
lìà Nguyen-Mò (Fyan) 20(lđ. 

Tòng cong ; 20,:)00đ. 

('húiig tòi đà nluV Chúa đirng môt 
đèn-lhò' vách van lop thiêc. đáng giá 
40,000đ. Hiên đa gàn xong, A'in nhò- các 
([ui lòi- ló Cliíia và eác qui òng hà anh 
chí em trong Chúa nhó càu-nguyên cho 
hàu Chúa giúp chúng tôi eó đú tài-ehánh 
trang-trâi so thiên gàn 20.000^;. 

Xin thành-thàt tri-àn eã<"con cái tòi-
tò Chúa và cíw ÍIc)í-thánh đà ung-hc;- nlur 
k? trèn, Nguyen Ch;ia han o'li ctir-dàt 
lai clui và nuing có nhièn nhà háo-làiu 
khác nùa vì long men ('íiún yêu n*íirùi 
mà (juyèn giúp chn. Cluing tòi xin la 

o'n Iriró'C. 

Tlin-Ur và tièn-hac xin gòi then đia-
chĩ nay : 

Mnc-sit Trnyì^n'tjiáo Tvu\rn<j-Tut 
Villa Mliuítcc 

Dù-lat 
thi chúng tòi se nliyn điroc. Rat cam ô n. 

— Triríxnyvãn Till — lyan. 

MQI N G U a i SÊ X U N G C Á C N G U O I L À C Ó PHUÓ-C 

M A - L A - C H I 3 : 12 
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Míy lìii'ins qna Cliúa rlio các em đoii 
vui kJinc, lir nhàn - vièn rĩen car c^n 
Ithnng m(>l ai vĩ'u (tan l>rnh-hnan, lícp-
luc hoc-hànli và hoat-ftùng íàc rnng vícc 
hnjig ngày Irong Vièn, nlur : Iròng lĩa. 
rliàn nnoi. Ihèn-lhù;i niny vá NhcV 

Chna cnng da dcni lai pliiìn nào trong k?l-
<pià rũa sir klió-nlioc tròng tia, nèn mùa 
rau nam nay \'ièn do- |)liai mua ngoãi, 
trong virò-n cínig dn : U K CÓ hó cà nuòi 
fíàn 5 lliáng nay. thííy (tà sanh - san rãt 
iiliieu cà c(Mi, trèn tlà kíd-qua này Vièn 
Sĩm nĩíy sè do' jíliàn hVn tièn cho Iimig 
iiííày. Trong kliuòn-vièn Vièn dà li-òng 
diroc [iliièu diVa, hày giò' ciuĩg dà t['òng 
Ihèm idiièu líiuòi. nliò' <Juìa cliac ròi 
day nhirng hoadoi có the ginp mòt phàn 
khá cho sir song cùa Vièn. Xgó vào nèn 
tài-chánh cũa Vièn rat thiini-thòn, khòng 

khòi phai lo-ngaì cho ngày mai, nên các 
cm cùjig anil chí cm trong Vièn vui -vc 
chiu khó tìm moi cách tàng-gia dê di> 
dircrc phàn nào trong sir nhu-càu cũa 
\'ièn fill rang quỳ clurng nay, Thay vièc 
do ràl lòn, còng rat nhièu mà sire ngiròi 
vó hĩin, chí cày vào on và sue Chúa mòi 
có file tíèn-hànli tòi dep điroc. 

vè phàn hoc-van cãc ein Irong cáe 
ló-pMèu lièn-ho dèu dèu, nhirng ern nhó 4 
hay T) luôi, nhu cò-nhi, liru-lrú hoc-sinh 
và cáe cm ó- ngoài den hoc niòi ngày, 
Iriró'C day may tháng chua biêl gì, thi 
nay cfíng da hiel dánh van, biêt đoc 
liiêt víeL Moi ngày các em vào hoc hV[i 
màu-giáo càng dòng, Viên đu<jng iiiong 

Cluia cho cò j)Uirn'iig-tièn tlièni nhà dè 
eò đú chò eho eàe eni hoc. 

Nói chung ve Trirò-ng Bet-lê-liein van 
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tìen-hànlĩ fièii, liru-li'ii lioc-sinli Y;I lioc-
sinh ó' ngoài hang ngày tó'ĩ hoc niòì ngày 
thùni đ ô n g , các phii-Jiuynh cua các em 
rãl vui-ve thoa long đun-c cho con cháu 
mình vào lioc Uii day, nhieu ôngbà đà 
đên tliani hoac viet iìuv lô long vui-ve 
khuycn-khich trên công-vièc mà trucVng 
đuo'ng tiè'n-hành càng tlièm ket - qua 
tot-dcp. 

Chúng tôi C l i n g cáe em Iràji trong 
câmtí;! qui ông bà anil chi em khap noi 
đa càu - nguyèn và nàng-đò- \iùn vái 
TrutVng trèn công-vièc gày d i r n g và miôi-
nang các trè cm mò-côi, trèn công-vièc 
đào-tao dyy-dò cáe em trong Trirúng, trên 
đirò-ng vàn-lioc cnng nhir trèn duxVng 
dao'dúc, 

í-̂ ái nguyèn-vong chung cúa quy ông 
hà ciìug nlur cluuig tôi mong chò^ tiV nci 
day đem lyi clio các em môL dò'i sò'ng 
that cò í-liũn, mòt dò'i sojig tám-tnnh 
đuoc đíii môi bói quyen cúa Thanh-Iiuh, 
ngày mai đày các em khòng nhúng Ià 
ngu'ò'i lioc-thúc mà cíing là nguòi đ;io-
diVc núa, đê tú noi đày dem lai sir vinh-
hicn cho Chúa. 

(;áí hi-vong ãy chác - chán se Ihành-
tU'U tlo O'n í^húa và sir nhíèt-làm úng-hò 
muí mat cúa quy òng l)à anli chi , Mòi 
làn Cíui-nguyèn xín nhò dên chúng tôi 
và vtèc Chúa tai đày. Ngày qua, hôm n;iy 
và sau năy chúng tôi luôn luòn kinh gòi 
den quỳ òng bà anh chi em long l)íèt 
O'n cúa cìuúiií tòi và các em. 

Có nluriuj diên can nhò qmj óng bà 
anh chi em írong Chúa vá các Hôi Thánh 
nhò ctni-ngiig&n cho : 

1) Xin Chúa cho chúng tôi cúng các 
em hiing ngày cú tãn-tói phăn thuòc-
linh, dê song đep long (Miúa. 

2) Xin Chúa cho Ban Giám-dòV, các 
nhàn-vièn, các anh chĩ em còng-tác trong 
cóng-vièc và các cm có đũ o-n và sue dê 
hoal-dí)ng các víèc trong Vièn-

'S) Xin Chúa ban on cho TrutVng 
Bct-lè-hcm, íiìèu-triròng,Ciáo-vièn trong 
víèc diêu-khjcn và day-dò các cm, 

-I) Xin Cliúa uió^ điró'iig có ]iluro'ng-
tièn dê Ihèin nhà làm lò']) hoc và có mòt 
nhà thò* nhó đê nhóm lai thò-phuong 
Chúa. (Làu nay nhòm lam íV nhà an). 

5) Dău cò eác cm clura tin Chúa đèn 
hoc cúng đa có nliicu cju tin Chúa 
nhirng cáu-ngnyèn xin t̂ hna chotoàn-lhè 
các em đên hoc dêu trò' lai tin (^húa. 

(i) Phàn lài - chánh cua Vièn may 
tháíig nay thiêu nhicu, cuÒi tháng 1 1 -
55 qnỳ ViiMi Ihìêu 24.000s SO sách đà 

trinh Ban Tri-sir Tòng-lièndiói kv nhóm 
tháng 1-àíi vúa ròi. 

Xin í-húa <iu-hi và liêp-hxv cho Vièn 
liiíng ngày đê nuói các em mò-côi. 

iVlòt lăn luni chúng tòi tràn-trong 
cam on các Hòi-Thánh, quỳ ông bà đã 
úng-hò Vièn và trong dip lc Cìáng-sanli 
và dip Têt dà gòi tiên, qua hành cho 
các em, — Ban Giãm-i)jc. 

PHUONG-DANH QUYÊN-TRQ QUỲ CÔ-NHI-VIÊN 
HÒI-THÁNH TIN-LÀNH VIÊT-NAM TAI NHA-TRANG 

H ô i T h á n h B a n - m ê t h u ô t 
• * 

Ong Lù-xuàn-Vàn 
rtng Lè-xuàn-Vàn 
'iièn hop 

K o i - T h ó n h Õ - m õ n 
Tien-lióp 

H õ ĩ - T h d n h H p l - a n 

H9Ì T h á n h S à i g ò n 
Ban Thanh-nièn 
Òng BÒ-dúc-Tri 
IJÙ "Nguyèn-đình-Khirong 
Ban Nhi-đòng 
Mot bà trong đê-lao 
Myc-sir Tri-sT Ng-ván-Sáng 

H p i - T h á n h Đ â - n o n g 

200 rí. Hà l)u--tlii-l)u'Õ'ng 30()đ. 

ĩìOOđ. lOOct. 

400ír. IÌ;I Dir-thi.Duòng 200 đ. 

Ò.IÌ. Víi.diVr-Chírih 200ír. 
Ò.lì. Binli-llirii 200d. 

X40cl. 
Õiig Tò-Minli lOOd. 

300 ct. Ti^n hop tì2đ. 

H9Ì T h á n h D r o n 
Onjí H;io-hìĩ'ii-II;inh 37 Ođ. 

r»O0ft. Ong NgiiyÓn-lìòníĩ 400d. 

loood . (")rig NguyOn-Ròng 400d. 

tO0(t. H9I T h á n h Q u t - n h a n 
lOOđ. Òng Piiaiii-thĩii-Hoiing lOOd. 

200đ. Ông Kô-thc-Vièn lOOđ. 



K$l Thánh K a m p o t 
Óng Tran-ldm-Thach 

H9I Thánh » à lot 
Bà Truyèn-đao Trinh-an-Moo 
Thày Pham Michel 
An (ianh 
Ông Lỳ-Chriu 
Bà Bào-h&uPhĩ 
Bà Binh-thi-Que 
Thàn-mâu cỳu Ng-t-Lu'O'/jg 

H$i Thánh Q u e s a n 
Õng Băng-Duiig 

H9l-Thánh M a l ã m 
Ông Tràn-the-Thái 

Hpt-Thánh V ĩ n h - l o n g 
Òng Vií-đirc-ClKuig 

H9Ì Thánh N h a - t r a n g 
Ông Nguycn-PIian 
Bà Võ-Te 
Hòi-Thánh 
Bà Muu 
Ong Tĩnh-Trir<rng 
Cò Lè-thi-Kc 
Óng hà Nguyen-Bi'ii 
Òng Nguycn-fhàu-Chánli 
Ông Nguyên-dĩnh-Hirng 
Ông Phinvng-Triing 

Hpi-Thánh Nguyen-trl-Phtrcrng 
Ông Víi-đirc-Tho 

1.000 a. 

SOOtt. 
200đ. 
500ct. 
lOOđ. 

l.OOOfT. 
200đ. 
300đ. 

300đ. 

inođ. 

ÕOOđ. 

lOOđ. 
lOOđ. 
:ìoođ. 
.'>00đ. 

I.OOOđ. 
lOOđ. 
240đ. 
20O1Í. 

ma. 

ÕOOđ. 

lOOđ. 

ông Vũ-quđc-Ngoc 
An danh 
Titìn-hòp 
Òng Vũ-quSc-Ngoc 
ông Vũ-đtrc-Tho 
Tiên hop 
Ong Nguyên-xuân-Mỳ 
An danh 
Hòi-Thánh Lsic-làm 
Hòi-thánh Phan-thigt 
An danh H. T. Phan-thiet 
H.T. Long-xuyên (Nhi-Bông) 
Bìi Millard Cox 
H.T. Blao và ò. Tr-g- Xuyen 
Òng Tràn-the-Thái 
CM Pham-Ngo (Cao-Miên) 
L(ri-tirc 
Bà Hô-iigoc-Dièu 
Ong Nguyên-manh-Chân 
Hòi-Thánh Sóc-sãi 

800đ. 
lOOđ. 
68đ. 

800đ. 
500đ. 
56đ. 

400đ. 
800đ. 
200đ. 
300 đ. 
200đ. 
lOOđ. 

2500đ. 

:^oođ. 
lOOđ. 
ÕOOđ. 

lOOOđ. 
lOOđ. 
200đ. 
2õOđ. 

ông Lâm-văn-Cănh (Sóc-trãng) 200đ. 
lOOđ, Bà cy Tài 

Hpi-Thónh P h a n - r a n g 
Òng hà Ngôn 
Ông Tiên 

Thày Nguyen-hâu-Lirang 

Muc-sir Nguyen-văn-Phii 
(Tinh den ngày 31-1-W5fí) 

Tràn lrong cam crn các nhn hào tám 
— Ban GiániSÕc 

I.OOOđ. 
lOOđ. 

lOOđ. 

200đ. 

Dâng Trung - Báo Quyen - Năng 
Ngirò'i ta có chcp lyi eàu cliiiyên 

âni-đòng sau day : 
Mòt càu be ríít inong-muõn điro-c thííy 

năt nũ--hoàng Victoria. Môt ngay líía 
jãu nhirt-đjnh di vào điòn ])à a dê ra niììt 
hà. Nhung Idii càu nió'ĩ đén cua Hoàng-
mòn Ihi dã hi línli gác chàn lai và hòi 
càu đi đàu. Cáu dáp : 

— Tòi nìuò'n gCMi Nũ-hoàng. 
Linh bèn chc-gifu câu, ké duoi càu 

đi và doa càu néu khùng mau lánh xa 
thì sê ban càu. 

Càu be triV lui khóc-lóc thàm-thiél. 
Càu đi chang bao xa thi gyp òng Hoàng 
Wales. Ông hòi c;ju vì có- gì khóc-lóc 
thâm-thiêt the. Càu đáp : 

— Tòi muõn gap Nũ-hoàng nliu-ng 
'inli không cho vào và đuõi lôĩ đh 

Ông Hoàng l)ao càu nin đí và hira 

so <lân càu vào ycl-kién Nír-hoàng. 
The roi 6ng ĩioàng níini tay cau và t!ãn 
c^u đi. Khi đi qua cua ngirtVi linh hòng 
sung chào ông Hoàng nhtr lê thirò-ng, 
nhung càu be S(v-hai tu'í'vng ngu'O'i lính 
sap hân cau nên càu totui chay- Nhirng 
òng an-ui câu ; kc òng đira càu vào đièn 
yét-kíén Nũ-hoàng. 

Nũ'-hoàng Victoria ngac-nhiên hôi 
òng đStu duôi càu chuyen. Khi nghe 
xong Nũ-ho;ing lay hun hài-Iòng vè càu 
l)é cò long khao-kliál gyp bã nhu the nên 
Nũ'dioàng Irò chuyen rãl thàn-màt vòi 
cau và ban thirô'ng cho câu môt so' tíèn. 

Kinh-Thánh chcp : « Vì chĩ có môt 
tìúc Chúa Tròi và chĩ có niôt Bang 
Trung-bâo vr giíra Birc Chúa Tròi và 
loài ngirò'i là Clirist-Jêsus, cting là 
nguòi » {I Ti 2 ; 5). — Ai-Nhan thuâl. 



Yêu-Thtrcrng Và Hi$p-Môt 
Itóng c|unng'fnii v,ìii ivrtri dì \i\ r\T 

âì ciw Avn cuòi-cùng; tòi lòi \ã bcnh-
tàl ciing theo e o n ctuòng no nui tìí'n. 
T M Ì tlu\nh K è - b a , inòt birni sang tinh-
suong, nhfrng than cây linh giãc òe 
eliào mírng ngày t u o - i UUYÌ, xe eò qua 
lai cò v c nhòn-nhàng, them v à o đò , 
nlntng tiêng ehim ea riu-rit phá tan 
nhùng đíêu tòí-tàm u-áju đà <|ua. 

Hòm nay thành Kè-lur náo-nhiet la 
thuò'iig, unit đoàn nguòi UT-Urtrt kéo ve 
luròng nhà cua anh chàng đánh eá nhir 
nn)t chnyèn xe lira làn mn chay trèn 
C o n đuòng sat, tluiy cò hòn n g U ' ò i 

hinh-vòc gon-gàng. guong mì\i hicii-
lành đ a o - đ ú c , tu-đòng lách khòi đoàn. 
lb* vui-vè, hòi-bă, điròiig nhu đà tim 

đirue nu)t kê-hoach đàv nlura song. 
Ho vùa đi vùa chay, ban nhau ; « (^hac 
chn ãy điroe lành, elui ãy đirne Umh 
Moi nguò'i đèu nhin Iheo ho mòt each 
sírngsò' tiròng ehùng ho là nhùng kc 
láng tri hoàe đánh cá|> vài g ì cua ai 
rí>i già vò- chay, Ai nãy đèu r(V tùi xem 
triròe ngò sau, nhung rot cuòc hon 
hòng tròn đa xa han hong khu nhà đày 
tre Irày và nguòn hính-aji van ò- trong 
long moi ngirò'i. 

Mot lào già Irac ehùng nam mirorí 
đang cjuàn-cjuai trèn chièc giuò'ng nhõ 
h e p , Lào đang rèri iT, lluuu tiáeh, net 
nùtl lào hòc-lò mnl nicju u-sàu đáng 
tbirnng, lào thtV dài tban-vàn : tf Ihm 
chin nam truò'ng tòi k h Ò E i g biêt vi sao 
tòi ton song đè làm unit |)hê-nhàn eua 
gía-đinh v à xà-liòì ? t^nn tcii phài 

song vãl-và nuôi tòi, tòi nghiè|> 1 » Bòi 
giòng lè tir tù lăn trèn go niá nhán-nheo 
i-iia lào. Htrong, môt Ihicn-nù ngày-
tlur chay đcn lau mi mat nguòi hac 
plurùc. Nàng t h n - t h è an-ui : « Ha oi ! 

xin Hii ílùng lo-àiu phièn-nao. con tin 
rang mòt ngày gàn đày. Ha sè điroc 
I>hue-hòi sire manh, đôi ehàn Ba sc 
cùng-ran nlur xua. Ba sè đi íhio eho 
này, chò no và càng Ihãy đep-đè eho 
cuòc (bVi minh, Xin Ba hay yen long. » 

Bong at lèn đàn, Iráng mòl man 
vàng òng-ánh triròc sàn nhà ông Tàm-
Vài con gà fhuig biriri chài khòm gùng 
gni eon đèn hiròng nhùng miêng mòi 
lim đirnc. Tiêng ehàn ngiròi thinh-
thich hoi nhanh pha lán vòi giong ciròi 
đac-ehi nhu' vài tinh-hinli lhang Iran 
vè tliàm tpjê nhà. Huong chay r a . , . a Ba 
oi I Anh Cauf, anh AÌ, anh Sinh và anh 
An đên đi), eò lê có vit}e gi vui lam 
Ba a I » 

— Chào anh. . . 

— Chũ Tàm nam ò' đàu ? 

— 'Mura Ircmg nhà, ĩiie cm đi eho', 

mói cáe anh vào, Ha em mói tui phàn, 

v à , . . 

— Chú Tàm, liinh-linh chũ Ihê nào? 

í̂ ò Ihiiyèn-giâni ihút it gì dura ? 

— Chàn ([uá may chú cri ! Ijn Huong 
vùa an-úi lói. no nói mòt ngày gàn đày 
đôi cliàn hyi-xuói cua tòi sè điroe eúng, 
lòi rigliĩ tòi-nghièp clio eon qua ! 
No cùng hiel . . . òng Tàm nghen-ngào, 
Ai chàji lò'i. Vàng, that vày, ch/ic hòm 
nay chú sè điroc lành. Hirirng chay vào 
mùng rò- nên hni each hòi-hã: Cô òng 
l ) ò c - l n nào <ln h<V anh ? Mi'it hòa lè nàng 
n n i ; Chin imròi nam nay Ba em huòn 
vì Iièn mal tát eón. Cam ngát hri ; Km 
đùng In. bò'n anli em tôi đính đên đãy 
đem chú l à m đi chùa binh. vì hôm nay 
trò'i vùa sang chúng tòi nghe đòn eó 
mòt òjig Thày đa chu-liru ehua bínli 
nhièu chò, khòi ton tièn, nhirng bjnh 



lành líOn trong nhãy nint, dù nhirng binh 
hierii-nghèo nhir pliung. dice, duì, inù 
v.v,. thav đèu điroc lành cà. Chú Tàm 
rang sP diroc vr trong hang ngirâi diêm-
jihiic ay. Nghe Cam kê qua, long ong 
Tãm htVn-hcr. vê mat iru-său biên ra 
tin-cay, ông nòi; « Tôi có nghe nóì và 
iróc-ao qua, song chang aí giúp-dÕ- tôi 
dên tàn Bang Tièn-tri ay. » 

Bong thièu-quang càng lèn cao, ánh 
n;ìng vàng càng nhuòm đam trèn cánh 
đông hao-la l)át-ngát, Vài con cò trâng 
vô cánh hiróng vè đóng lúa xanh tiro-i, 
nhirng cành cày viran minh ]>hu hai bên 
duòng diróng nhir cò lánh hiêu-kỳ đang 
h>-mò rinh xem mót cliuvèn la xira nav 
chira lirng có. Nhieu c^p nuit nliìn vè 
con điróng nliò tù lèu tranh cua óng 
Tám đèn day nhà dn-sò ciía ngirò-i đánh 
cá. nhirng em be do xò chay theo la-ó, 
idiùng hàn tay sú-sír ch? chó nlur mách 
hăo mót quái-vât xuat-hiên, Trèn trói 
áng may hong eir lhan-nhièn hay theo 
chieu gió, bón chàng trai trè van nhip-
ídumg theo long sòl-sáng iròc-mong cùa 
ni i jd i , hèn vai hai cày dòn nhir bi cp 
l)uóc uon mình theo siVc nyng cíia 
ngirò'i hal-dòng snng duòng nhir đang 
đièu-khiên, 

Kia, đa đên noi!. , . Òng Tàm bò'-ngô" 
lhay ngirài la chen Ian và day - dap 
nhau : ngiròi này khóc, kê kia kêiu lai 
có nhCrng nguòi đòì khòc ra ciróí vira 
đi vira nhăy múa. Bòn chàng trai trè 
hêt sue phá hang rào song chen vào 
;ong vò-liieu, ho met đir, niõ-hòi ra 
nihc-nh^i song ho kliòjig chán-năn thò'i 
hd, ho cú làm vice cho dên phut cuói 
cùng-

Ánh náng vàng trúl xuong càng 
nhièu, nhirng áo-xong ho van cú iróL 
Nhir cuong linh, môt trong bon lir nhièn 
vyt cliay nhir rirol hát vat gì, mòt lát 
sau trên vai mang mòl cài thang và tro 
tay lèn mái nluu Ho vui vê khòng 
bó mat thi giò' lao già đuoc dira lèn 
trên niOt cái nóc cu k í , hang ngàn cap 
mat tròng theo cfing nhu: hang Irani 
miêng ngói diro-c vach ra khói chò 
niinh. 

La-lùng thay I Mòt ông lao cúng 
do' hien ra trirác mat moi ngirói. 

nhièu bà con làng-gièng vui múng nòi 
rang, chác ông Tàni điroc khôi hán, 
Iai cò lain cap mat đó-ky, dóm-hành 
đê thòi long tìm vêt cúng nhin xem. 
Canh huyèn-náo l)ong I ró nèn im-liat 
nhir mat niróc hò thu, niôi con mat 
đăni-chiêu nhin vào ngiròi dàn òng 
bac phiróc, ho đúng thang ngirói nhir 
cãy mùa he không gió đê xem cuôc dò'i 
bac phiró'c cíia nguòi năy day trong 
chSc lát se hóa ra ngiròi day hanh-phúc. 

Môt tieng d ìu -dàng èm-áì phán ra : 
« Hoi con ta, lói-lui ngu^oi đĩĩ đirrrc 
tha ròi )) : Tú trong tiêng nòi don-so. 
môt hòng ngirò'i vyt đúng < l â y , nliăy 
múa, ca-ngoi o'n Birc Chúa T rò i . Ròi 
khuat dan sau khi cáo-tir Bang Cúu-
Chúa. 

Trèn điró-ng vê nam tâni-hòn đang 
khoan-khoáí kê nhau nhúng man chuvèn 
t i r o i ' V u i . ánh náng càng gát-gao, long ho 
càng nuìt-mè, bên vê duòng nhfrng hna 
lihirong đò hòng buông mình rcri Iheo 
làn giò nhuclióđón và hoan-nghènh linh 
yèu cíia bó'n chàng trai Irê. 

Hòi cãc ban thanh-nièn, chin mu<rì 
nam nav hiêl hao nhièu sanh-lình bai-
xuói chira nhàn đircrc (rn cúu-roi cúa 
Cúu-Chúa Jèsus-Christ, Ho đang bi tinh 
đò'i lòi-cuSn, song trong cănh đièu-linli. 
Ho dang mong chò long yèu-thirong 
ciìa ban dìu-dál ho đên vói .lèsus liău 
linh-hòn ho đirgc thoát khoì cănh bai-
xuói thièng-lièng ãy. Nír nào các ban 
lám ngcr. 

V'írc mong các han dung ngăn-ngai, 
đúng I ul-rò núa. Kia Triròng Kinh-
Thànli nam nay san-sàng mó cira nghinli-
dón [diúng ban nào cò long ycu-thiro-ng 
hni 'I'llánh linh, muon diu-dat nhúíig 
ngirói hai thuòc-linh đèn või Cúu-Chúa. 

Nguyen Chúa cho các ban đimg Iàm 
cài hang rào song ngàn can ngiròi, 

nhirng hày noi girong hon thanh-nièn xira 
mà hièp mòl vói long day tinh-yèu, di 
tim nhúng ngiròũ haí-xuói thuòc-linh 

đang chò' các ban. — Xuán-San, 

THEM CHO TIN - KÍNH TÌNH 

YÉU-THLTONG ANH EM . , 
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Bi Bât Cóc 
Tòi chill lòi või r;u' em vì UV làu 

tor khùng en nu)l efui eluiyén gì ihuàt 
eùng eàe em eá, Nhirrg xin eác cm 
cluV lirò-ng lùi quèn eác cm d:ui. TÌ-M 

hiì lòi luon nluV mà eaii-nguyen CIKÌ 

cáe cm. Tùi unVc-ao gyj) eác cm tùng 
luìi tùng lúc trèn nuic này, nlurng vì 
thi-giò- líhòng cho phcp đĩíy thòi, Dáu 
váv, hòm nav tòi cò đoc mòt càu 
chuyen đà xĩìy ra ò Trung-hoa đa làu 
mà mòt to- hào Nhi-đòng đà đàng nèn 
tòi xin Iríeh thuàt lai day làm qnà 
các em Ihàn-nicn. 

(^àu Dep-Đàu là con cùa hai ông 
l)à tin-dò sòt-siíng cùa Chúa ò Trung-
hoa, Ciia mc càu s*V-dĩ đat ten cho 
càu nhir vây vi trirò-c khĩ chua lin 
Cliúa thì còn mè-lin di-đoan. Khi sinh 
càu ra thì cha me càu hàn nèn dat 
niòt ten xãii-xi đc dánh lira ma-cjuì ; 
no khòng thèm dòm-ngò rình-rap h:1t 
con ho đi di. ilòi vàv ho nhi'rt-đinh 
dàt lèn là I)ep-!)àu. Ho nghĩ rang khi 
nia-ciuí nghe ten l)ep-í);Ui thì lièn-
tutrng rang nguò'i nlur the khòng đi;j)-
dè gi và cúng khòng khòn-ngoiin nùa. 
(Jiác ma - qui sè cluing muòn phi 
còng |)hi si'rc di hiit nH)t dúa trè 
nhu the' đàu. Nlurrig càng ngày cỳu 
Uep-Đàu càng lón khòn và mat may 
ràl đcp-dè, dc tliu*rng. Càu eùng lin 
Chúa và lioe-tàp càu-nguyen, Klii càu 
den tuòi hoc thì clia mc càu cho càu 
đi hoc ò' Iriròng cúa ÍIòi-Tliánli Tìn-
Lànli. Nhung buòn lhay là mòt ngày 
kia càu di hoc mà khòng thày trò- ve. Mc 
càu đirng đoi can truóc cùa mai 
nlinng chàng lhay can vè. Me càu lien 
la diròng tìm-kièni nlnrng cùng ehfíng 
thày cau đàu cà- lìà lien hòi xòni gièng 
hai bên phò nhirng cnng chàng ai thííy 
tani'daiĩii can, lìà buòn-thàm \k bòi-

ròi tra vè nbà đoi đén chieu xcni càu 

cò vc khòng ? Nlurng đên chieu cùng 
chàng Ihíy can. Lào Mò trong ])hò' 
rati kh:ìj> jiliò cho moi ngiròi hiêt cáu 
Dep-Hàu đa lac mat ròi nêu aí tiiay 
càu ò dàu xin dan vc giúm. Nlurng 
cnng chàng ai thííy can đàu cà. Ong 
Mnc-sir nghe tin làt-đàl đên hòi thàm 
và hiep cùng mc càu đê càu-nguycn 
xin Chúa phò-hò câu và dàn đua 
call tra vc, 

Ngày sau òng Mncsir lai đên nùa 
nhung efi ng clura lhay cáu l)cp-l-)àu 
đàu cà. Ong lay lòi Chúa an-ùi gia-
đinh càu ròi liiêp chung càu-nguyen 
Ihcni, Kê òng nói nèn đàng lèn Inòi 
và hình càu trèn Thánh-Kinh lìáo đe 
xin Hòi-Thánh (^húa và tat cà t i n - đ ò 
khap nuòc Tr iu ig l l oa eàunguyèn cho 
cíui và tim giùni. Ti'orig mòt tluVi-gían 
khá làu càu I>cp - Dàn hiêt tàni-lrch. 
nguòi ta khòng còn thăy can ò phò' 
càu tai Nòi-Dia Trung-hoa nira, Av là 
vì cau dà hi hat cóc, Mòt hu7)i Inra 
kia khi call ra khoi triròng và dang di 
diròng vè nhà thi thình-lình có haí 
ngirói la mat dên hiit càu. Ho trói lay 
càiu kê dàn cáu dem giam chung vói 
nbieif đúa tre klnic trong mòt cliiêe 
thuyên, Nhùng ngirò'i này tir mien Nam 
Tnirig'hoa dên đc híìt cóc eon nit dem 
di ban kháp tĩnli trong niróc ay. That 
là mòl sir buòn-bán tàri-ác, ghè-tòni làm 
khòn-kbò bao dò'i song. Ho xuòi dòng 
song Dirong-Ur (I-:iiii - Giang) dc dên 
Ihành.phò Tluròng hà i. Tai thành-jihò 
này ho ban cáe con nit ho bat cóc duoe 
vì lai đàv ho ban điroc điit lien liini. 
(;àu Deji Dàu ciiiig hi ban tai day, Mòt 
nhà eir-phú mua càu và đói-dài või càu 
rãt nhon-tír. D Ĩ Ì U vay can luòn luòn nhò 
đcn cha mc câu và nhà ãm-eúng cũa càu 
ô" nòi-đia Trung-hoa, 

Tyi nhà này cùng có mòl con đùi 
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kliá líVn, lìàng hivíì con itòĩ này don com 
rlio CAiì i\n. Triió'c klu ;ui c;)u có thói 
quen là eúi dâu nhi'nii in:íl I'àu-nguycn 
ta írn Chúa. (]on tlói kía dè ỳ đên eù-
ehĩ i'úa eàu và ngac-nhièn Uĩni bèn hói 
eàu làuĩ nhu' the eó ngliTa gì. Càu Dep-
Đì3u khóng h(í-thcn cat - nghĩa cho eon 
đõi ay biêt là c îu tin then Círu-CIiúa 
Jésus nèn tnróe khi an thi eàu eàn-
nguye;n cam la <vn Due Chúa Tròi Ià Cha 
cyiu, Díĩng Tao-hóa da dirng nèn cãc 
(hire an nuôi eau. Con đòi ãy lien chê-
iihao eàu. (Zàu van than-nhièn khòng 
nũi gi. Nhirng con dòi ãy Iièn đi đên 
nlid lãng-gièng là noi no thuóng đên 
nói chuyèn cluri li'<jng nhùng giò' rành 
và lluiãt chn ngiròi đàn-hà ò- nhà này 
hiêt vè Cau I)ep-E>àu- ('on đòi ãy nòi 
Dep-fìàu là tín-dô Jêsus và truóc khi an 
lai càu-nguyfui. Cí)n dni ãy cfing nói 
eho hà chu nhà ãv biêl là î hu uó nió-i 
mu;i Oep'Bàu tir nhùng nguòi đa hat 
eóc eàu. Bà ãy lai là mòt tín-đò Tin-
Lành nèn lât-đat inÓ Thãnh-Kính Bào 
(chù Trung-hoa) lai đe xem eho chae-
chán ten cúa câu và lèn rha me càu 
cùng Hôi-Thánh càu thi rò-iàng đúng 
nhir lòi con đòi đó nói. Bà tin-đò líèn 
viêt mòt tlur gó-i đi cho cha me can Hep-
Rau. Và sau ba tuàn ihì me CTUE l)ep-

Hàu đên sung'Sirò'ng tim gap eàu lai, 

Ca hai me con qui gòi lón tiêng eam-t;; 
Dire (^húa Trò i vì đà du nghe lòi eàu-
nguyen eúa cha me cyu, ông Myc-sir 
cùng lãl ca Hòi-Thánh nên cho càu gap 
cha me eàu lai. 

Híri các em Ihàn-mên, các em đà 
biêt càu-nguyên chira? Nêu chira, cãc 
em nên hoe-tap càu-nguyên đi. Các em 
càn-nguyèn môt ngày may làn ? Các em 
càu-ngnyen Chùa trong trirò'ng-ho"p nào? 
Trong nhùng ngày vui-vc ciing nhir 
buòn-hà các cm hay cù càu-nguyên 
giao thòng vòi Ngài thì chác-chán đuoc 
phuóc. Kíjih-Tháiđi day chúng ta rang ; 
ft Hày vui-mùng mai mai càu-nguyên 
khòng thôi. » Háy là lói Chúa hùa vó-i 
ehúng ta : « Trnng ngày gian-truàn hay 
kêii-càu cùng la ; Ta se giãi-círu ngiroi, 

và ngiroi se ngoi-khen Ta » (Thi 50 ; 
ICt) Chac eàu Dep-Báu đa hoc thuôc long 
càu-gòc ãy Irong Triròng Cliúa-Nhàt nèn 
trong nhùng ngày gían-nan hoan-nan 
eàu hêt long càu-nguyên, trung-tin càu-
nguyên thi Chúa đà nghe lói c§u và 
giai - cùu càu. Cáe em và tôi nên hoc 
thuòc long càu A'inh-Thánh qui háu này, 

Nijirtri ban ctia các em, 
PItam-Xnán-Tín, 
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G I A N G - N G H I A 

T H C C Ô - L Ô -
(Tiep theo) 

Miusir QVÒCFOC-WO biân-frir 

2, Sir ĩ̂ ;iy JH'ii sir (jii:ij]-lii; ri'in Đĩíng 

Clii'isl VíVi í lùi- l hánli,— 

<( Ngài cũiíg lã rliìii rũa lliàn - tli? 
Hòi-'l'iiánlu Ngài là hun dau, là Đang 
sanh tnn'rc nhirl lír trong niifrnfĩ kv 

chí-l. » Bang C-hrist là flaii rua loàn-lh? 
Hòi-Thànlĩ, hm vi Ngài là han dau, là 
Bang song lai tnnVc nhirl tir nhTrng kr 

chet. Tuy-nhicn Ngài là hinh-liro-ng cùa 
Birc í'liúa T r ò i , cò chu-(|uyrri thira-lhn 
nuiòn - vàl nhung Ngài phai sàng-lao 
niuòn-vàt tririVc, rôi iniVi lain diìu uioi 
sif duírc- Ciíng mòl le ăy Ngài là Ijan đău. 
hi Bang sanh trirác nhiVt lír lrong nhfrng 
kc chel, hòi vây Ngài uiòi trò ncn đìUi 
cùa Hòi-Thánh ; dau vày, niuòn-vât và 

Ih)i-Thánh đìiu do kê-hoach ciìa Ngài đa 
dinh tír trin'rc muòn đòi ca. 

« Ban đau » vòi « sanh IrinVc nhirl 
tír U'ong nhù-ng kc diet M ciìng Ià ngang 
hang vòi nhaiu Ban đan ciia cái gi ? 
Pliái chang là cì'ia thòi-gian hoac cuòc 
sàn^-tíio ? Tuy rang iiai đicn do ciìng 
Ià thirc-sir- Nhirng ta hày xcni càu 1 5 
i< Ngài . . . là Bang sanh đìiu nhirl trong 
nioi vat IhoTao. » Và càu 17 thi chop 

rang : « Ngài cò Irirò-c muòn vàt, là 
Bang sanh tru'òc nhirl, tir trong nhfrng 
kc chel. » (3àii nìiy là nòi vc sir sò'ng lai 
ciia Bang ChrisL Thỳt vây, Ngài là Bang 
có Ihàn-lhê sííng lai truíVc hét, nhir cò 
chcp rang : « Bang Christ là trái đĩìu 
niùa, roi lúc Bang Christ hicn đen thi 
nhirng líc thuòc vc Ngài so song lai a 

(1 Cò 1 5 : 2 ; Ì ) . Nhu- vày. Bang Chrisl là 
Bang đa sííng lai tririVc nhirl lír nhfrng 
ke chet, tuy Ngài khòng cò pham lòi, 
nhirng Ngài cò hình-lrang cíia tiiàn-thc 
lòi-loi (Kô S : K Ì I Ì Ngài dà síing 

I9Ì lír nh&ng ke chét và ra kliôi inò-ină, 
lhi Ngài thoát khôí cái hinh-trang cua 
than-tlic lòi-loi mà mac lííy than-the 
síing lai vinh-hien, cò day sir song và 
<liiyèn-năng cùa sir song hii, cho nèn 

Ngài đin/c xung là Bang « cò lòn-vinh 
và quycn-Iirc nôi hat lurn chnng, » San 
khi Ngài -sííng lai, lhi Ngài mang theo 
(|iiycn-nàng day-dù và vinh-dicu cua sir 
círn-ciiunc vòi Ngài, hau chn « lie ai nhin 
Ngài và tin Ngài thi dir<rc su- sílng đírr 
đíri và Ngài sf khién ke ăy sò'ng lai mri 

ngày sau ríít » (Cìiàng 0 : 40), 

Mac diìu Ihàn-the mni ngiròi đou sc 
sò'ng lai nhung khòng phai nioì nguíri 
deu sc cò thànlhc song lai nhir cò c h i p 
ir doan ló ; trong thiv Cò-rin-lò ticn 
đàu. VI nhfrng ngiròi dòi chang ph;a 
là híVi sir sò'ng Iai ctìa Bang Chrisl mà 
đin/c sííng h.ii. cliĩ cò nlifrng ngiriri tluiòc 
ve. Ngài mírí cò đù quyen-nàng song l;ũ 
cùa Ngài uià dirtrc síuig Iai và diroc 
mac lay lliàn-lhe song lai nlnr Ngài lhòi. 
Cho ncn su- sííng lai cùa Bang (Clirisl hi 
hang-cò' và kieu-niau cho sir song laí 
cna U n d o Ngài. Ngài là Bang song hâ 
Iruòc nliírt, Chí cò sir song lai cùa 
Bang Chrisl uiíri that là sir song lai, còn 
sir song lai cùa may ngiriri khàc cò chép 
trong Kinh-Thánh khòng phai Ià sir sííng 
lai that nhir song lai cí'ia Bang Chrisl, 
nèn sir s5ng laí cùa may ngiròi ay có 
nèn goi là hoàn-hon thi i)hai. 

Còn dieu nay n&a ta nên chú ỳ : 
Xy là khi Bang (Chrisl sáng-tyo moi v^U 
Ngài hao cò thi có, hào ncn thi nèn, 
nhirng khi Ngài làm Bííng sò'ng lai tririrc 
nhirt tir trong nhirng ké chel, lhi tririrc 
hét Ngài phăi trcr nên nhuc-thàn, đê vì 
moi nguò'í iiém sir clict da, ròi Ngài mò'i 
song l^i. Vày la thay rang công-cnòc 
ciru-ehuóc, so-sánh vòi công-cuòc sanji-
tyo, nó có sir vĩ-đai , vinli-diêu và màu-
nhièm khòn xiét ke I 

w 

3, Mi.u-dích cùa sir quan-he cùa 

Bang (Christ vòi Hòi-Thánh. 

« IIĩìu cho trong moi sir Ngài <y hàc 
đĩìu nhirt. » Trong can 17 cóehêpr ĩ ing: 
« Ngài cò tririrc muòn-vàt vl Ngài đa 
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sãng-tao muôn-vàt. Ngài cfing là dau 
riJii Ĩlôi-Thànli vì av Ià v luuô'n cúa Búc 
CJuia Trò'i lap Ngài Iàm Cúu-Chúa (Plii. 

2: fi-TI), lìòi vày Ngài ly-irng ir hac 
dĩíir nhút h'ong nun sir vô hum là Irong 
Ilôi-TIiánh, h\)ng tliê-giò'i ô- trcíi trò'i, 
if duò-i dat, ncri vàt thuôc-chăt, no'i vàt 
lluiôc-linh, giúa thicn-sú, giúa loài 
ngiròi, Ngàí dcu |)liài ò hà<' Ihú nhút. 
Sir cúu-chuòc Ià còng-ti'ic vĩ-dai lurn 
ciiii Bííng Chi'isl, vice Ngàí Bao-tluudi 
níiiic-lhàn, vice Ngài chet và song lai 
i:i niu"ìng vièc lò hày sir vinh-<lièu cùa 
Hire (^iiúa Tròi lurn vièc sáng-tao muôn 
V t̂, 

Ngài h''-irng ô- hàc dău rdiút vi Ngàí 
111 h'ung-tàm cna ke-hoach vính-vi?n cúa 
Búc (^húa '̂ I'rò'i, cuòc sãng-tao do Ngài 
làni nèn, sir cúu-chuôc cúng hò-i Ngàí 
hoàn thành. Hc't thay các còng-tác đĩĩ 
hun thánli do dcu lá do sir kliòn-ngnan 
ginu-i'ò vò hièn cna Ngái c;i, Muc-dí<"h 
că:i sir cúu-cliuôc là cúu lòi-idtán cho 
Ihoát khòi sir chêt, và công-vièc cún-
chuòc do lá do chinh Bang Christ ho : in-

lluúdi. Bòi sir cúu chuòc năy, Ngài 
làm lò-rang sir vinh-dièn ciìa Ba Ngòi 
hièp inôt càng lurn vá cfing làm cho 
chúng ta lay sir cún-cliuòc năy lãm qui-
báu, vè-vang và thòa-màn vĩ no dà 
khien ehúng la diroc xeni lhãy sir vĩ-
đ i ú và vinh-hicn du-ò-ng nào cúa Bang 
(lĩĩ cúu chúng la vã làai li'on <rn cúu-
rói cho chúng ta. 

Ngài K'-irng i'r hà<- diiu nhút, giai-
cap tò'i-cao, dia-vi tò'i-(^:io và vinh-tjiinng 
lííi-daí dcu pliăi thuòc ve Ngài. Ngài 
íV hàc dău nhút ngliĩa Ià gì núa ? Nghĩa 
lã Ngài khóng hi mòl sir gi d ie kliiiăt, 
Idièng cú là imi muôn vàt, su cúu-
chu Q C , sir lón-trong, sir vinh-dièu, 
quycn-hínli, khòn-ngoan. nàng-lirc, Ngài 
dcu ò' hàc dău nhút eho dên dòi dòí 
vô-cùng. Còn tín-dò chúng la Ihì ícct-
hicp thành mót the vòi Ngái mai mài, 
nhir thàn-lliê chung song vói cãi dău 
vây. 

Ỳ-chĩ cna Búc Cliúa Trói là muó'n 
niuón-vàt và nlurng kc duoc cúu-cluiòc 
đeu làm vinh-hiên cho Con cúa Ngàí. Sir 
yêu'thuong cua Búc Chúa Trói Ba Ngòi 

hièp môt có tú truóc khi sáng-thê, nay 
hòi Bang Christ đa duoc hày lò ra, 
nlurn đó lòi- nhon chúng ta càng điroe 
đên găn Bang tao-tliành nhiic-thàn hao 
nhièu, thì càng muó'n nluV-căy Ngài, lay 
Ngài làm Cúu-Chúa cna mình và cáng 
thich suy-ngliT nhiêu vê Ngài bay nhièu. 
Suy-nghĩ ve Ngài đa Iàm cho chúng ta 
nèn giàu có the nào hàn cho làm-t ir 
y-tiròng cúa chúng ta sc dung-hoà vói 
tàm-tir y-lu'ò-ng cúa Ngài. Ngài là đău 
cúa chúng ta, chúng ta dê Ngãi ó b;ic 
dău nhút thì jiliăi vãng-pliiic Ngài luòn, 
Chung ta ])liăi dê cho Ngài quăn-lrí, 
cung-cãp, (híy-trì vá dat đem chúng ta 
uòn dang hoc-trip sir đòng-tri vúi Ngài. 

(Can ficp) 

Ai M uon Biet 
— Vì ly-do nào dà phai cò su Căi-

Cháidi Co-BòV. Gíáo-Hói ? 

Sir íi^ăi-Chánh Co--Bòc Giao-lìòi 

))hát-kho'i tú nam nào ? 

— Nhúng nhan-văt nào đà đinvc 
BÚC Cilúa Tròi dai-dung trong công-

cnòc năy ? 

— Nliúng nhon-vyt trèn dà căn-cú 
vào dàu đê Căi-Chànli Co^-Bòc Ciáo-Hôí ? 

Xin đón mua quyên SIT-KỲ 
H Ô I - T H Á N H (Thòi-Baí Càn-kìnìì ihi Có' 

( l i á o si Doe hoc ,IOHN B. OLSKN hút 

lir AU-TÂC-QIĨANG biên-soan rãt cóng-

plui, càn-eú trên n h í í n g su-lieu vó-tu' 

và xác-tlurc. Bay là mòt tác-phăm nià 
bãv láu nay hao nhièn ngirò-Ì m o n g -

do'h Sách do Nhà In Tin Lánh tai 

Saigon xuat-hăn và sè phát-hãnii troJig 

vóng haí tháng núa, 

Vi so sách in ra có han nèn \ in 

càc quy MMC-SU, Truyèn- đao, càc sinh-

vièn Triròng Kinh-Thánh và quV' vi 

nào niuò'n mua xin gn-í tlur n g a y cho Nlià 

hi T i n - L à n h , Hop T h o so JIO, Saigon, 

dê díui triróc, — T.KJi, 



PHU-NLT DIKN • 
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Ngirò-i Đàn Bà Có Phwác 
Til thirõ'iig tliíy bĩj trong xiV 

Vi(;t-n;iiii t;i dciii lti;ì(i kho-lu v p xác_ 
ni(-ni Pliât cììii kinh. có kc v:n bat- tièn 
ra bô'-tli i, ró kè xày chùa đi'ic liro'ug 
miic-ftích dc thn chút it phu-ó-c cho minh, 
nhirng thai cliirii ;iichiVitg ciin rang niình 
hi ngirò-i có phuó-c. Nay chúng ta tra 
xctn Kinh-Thánh <')• Lu-ca 2 : 2-1 thì thay 
líhi Ma-ri đí-n lham bà K-lì-sa-bct, ngn-<Vi 
điro-c ffììy-dEÌy Thánh-Linh cat tieng ken 
rang: « Ngnoi có phuóc trong đáni đàn 
bà. » Hiíii ta Ihĩĩy Ma-ri không phai vì 
có nhièu tièn lam ci'ia, kliông phiìi ihinh 
cao tiròc trong. Vày ta cùng xcni-xét 
thir bò-i cĩàu Ma-ri đuo-c cái đicu quí-
líáu ãv. 

M A - R I CÓ P H i r á c v ì Bixac 
CLTU M A N G CIJU-CHÚA 

Bãni nu-lLrii Do-Thãi lliuò' xuíi có lajii 
tny phii-níĩ' công-(huih hien-hãch, sir-
nghiêp vè-Vĩing, nhtr Dc-hó-ni, K-xo'-te, 
lÌLi-lo' đa lain iivo'ì sang nhieu trang sù-
tliãnh, Nhu-ng Ma-ri lai đu'oc cãi vinh-
hanh lion là euu-niang (^iVu-Cliiia. Tir 
ngày Thiên-sir đên Jiào tin clio hà hiêt cái 
trách-nhiêm ãy thì tiV đó tuòí xuàn ci'ia 
Ma-ri lai phai bu-ó-c đì tren khoàng 
điròng mõ^i. lìà lai càjig ])hâì tlián-trong 
lio'n, dè-diíL lio'n lúc cùn tay khóng clurn 
ròi, lúe cái tuòi xuàn chan-chúa due-
Ypng ganh-đua trên dirò^ig danh nèo loi 
vó'i chúng han, chác bà theo dung vò î 
càu Ca-dao cúa chúng ta là : « Dài con 
vào díi till Ilia phâi lo. » Tú- day nhirt 
cir, nhúl đòng cũa .Ma-ri có tuong-quan 
niàt-thiêt vó'i Bang Ciru-lhê nià bà dang 
ctru-uiyng trong long. 

Giira lúe chúng ta dang song trong 
cuòc dò'i gian-ác, cam thay minh đáu 
điroc cái đac-àn nhir Ma-ri xira, nhnng 
ta on Due Chúa Tròi bòi tinh thirong 

yèu vó-hro'ng vó-hiên ciìa Ngài, laí bò í̂ 
đi'rc-tĩn nhò-mon cna chúng ta nià Dang 
Ci'ru-the sàn ngir vào long ehúng ta 
(Kph. 'A : 17). Thánh Phao-lÒ eòn 
minh-ehúng cho chúng la cách ru-rôt 
ho'n nù-a là : « llòd cáe con, vi các con 
mà la cìiiu đau-đó^n trong sir sanh-no-
cho dên ehùng nào Dang Christ thành 
hình trong càc con » (<;a í: \[)). The 
thi chi cm phu-niĩ- chũng ta cam lliay 
Dĩĩng Ci'ru-thê có điro'ng ngir Irong long 
cluing la chua ? Nêu ai chua cam thííy 
nhu' váy, tliài là vó-phiró'c cho đó'i mình 
biet bao, C ò n ai da cam thay Dang 
Cú'u-thê dang ngu vào còi long ciìa mình 
thì chí em khá thânlronií lurn vi trên 
buò'C diró'ng ci'ia mình có Ciru-Chúa ò' 
vòi . The thi tù day nhút cu nhút 
dóng cúa chi em có tuong-quan vòi Dàng 
Cúu-Chúa ò-trong d ò i ciia chi em, và\' 
chi em hoàc an hoàc uò'ng hav làni sir 
gì kliáe eííng vì sir vinh-hien ciìa Cúu-
(>húa, Nhu' vày thì chi em cúng duo'C 

cái liàn-lianh rdur bà Ma-ri xira là ngiró-ì 
dàn bà cú phu'óx. 

M A - R I CÓ PHirãC v ì M A - R I S O N G 
GÀN-GŨI BÊN CHÚA 

Cái ngày mà Dĩíng Cúu-thê thoát 
long trinh-nù Ma-ri, cáe lìác-si da cho 
Ilè-ròt hay Dàng Cúu-thê da ra dói cúu-
nhon tliuc-tòi thì lĩoàng-đê ílê-rot đa 
àm-thàm nhung mini ma kê qui tim 
ngày sát hai, nên Ibiên-sir cua Due Chúa 
Trò-i dên màch bào cbo Ma-ri am hòng 
(^úu-Chúa đe đi lành nan, hày gió- Ma-ri 
đùni hoc Cúu-Chúa trong mòt eái khan 
clioàng mòng-manh, dap tuyêt bang 
suong, trài qua bao đèo cao song câ 
đên xú Ê-dip-tô lánh khòi tay bao-chiia. 
Nhúng ngày song giò phn-phàng kia làn 

theo vò'i thòi-gian điroe yên-lang, thì 
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Mari laì phai làn-(làn đeni Cii u-Chũa 
ve Na-xa-rct de song t r o n g cănli thanh-
hiìn lir-Iac niã chàng màng den canh gác 
tia lìin son, song cir y ÌMi vni song trong 
í l àn i l ) ình -dàn lao-dòng, Khi Cíiúa đĩí 
Jen 12 tniii. M a r l dcni Ngàì den dên 
thò dê lhò'-i)huong Birc Chúa Tròu. líhi 
ra vc c h í i n g may d^ (^húa ô" Irii dcn-thò' 
ílcn giũ'ĩi klioăng dunVng niòì iiay (^húa 
kliòng cnng di viri minh. hà liìrn vòi-va 
trô" lai tìm cho kỳ đuírc^ Ciru-Chúa niói 
thôa long, rôi cùng Ngài vc Na-xa-rct 
cho den khi Ngài h à n l i cliú<:-vu. 

Tlura í|ui chi cm, ngày nay chj cm 
lliÍMi sò'ng each nào ? (*ò s o n g gan-gíìi 
YÒi Chùi\ không ? hay c í i i c n í dang sò'ng 
k l H ì í ì n g dò'i lac xa hr í'liúa. sò'ng cò-
(lòc trong cành nhà cao gác ròng, sò'ng 
trong crinh vĩnli-hoa jihú-qni vui Ihú 
vòi chôn;4 c o n mà không c ó Chúa 
siĩng vòi n i i n l i . thi hfít-hanh hict hao I 

nĩĩii clií cm pliai sõ'ng t r o n g <'anh l i à n -

vi nghi'O-khó, co'ni lire- c a i i l i j ' a u , t h i c u -

t l i un moi d à n g , s o n g c ò (aVn-ÍJina song 
viri chi cm thi cò t l u i a gi Ma-r-Ì \U'a inà 
k l i ô j i ^ du'O'C ^oi là ngu'ò-i dàn hà cò 
pluròc ? 

M A - R I C Ó P H i r á C LÀ N G U à l B I 

THEO C H Ú A C H O 0 E N C U O I C Ù N G 

Bn î sííng cna Ciru-Chúa Ihc^n nhuc-
nliHn thì cliĩ lhay '.VA niim ngàn-ngi'ii, ncn 
có dôi chi cm vòi tu'n-ng c h ú n g la Io gì 
t h e o Cluia mà không Iron Ihàiilí ! Thành 
Phao-lò canh-cáo rang : « Ai Urô-ng niinli 
ílirng vũ-ng liĩìy giir kéo ngĩl . 0 Nhn'ng ai 
có lhi giàc Ihuòc-linh và dà dal c l u r n đi 
đi trèn C Í U I diròng Iheo Chúa deu cam 
Ihĩĩy mòt (luàng dircrng dàí-dăng him 
lurivc k l iò -khán , chi cm nào íjuan-nìèm 
diing-dan nhu- the miri cò làji-trirõ'ng 
víí'ng-vàng lrong cuôi-ciing caa thòí-đai 
Chúa. Khòi-hành chirc-vn cúa Ciru-Chúa 
Ngài cò thi-thò' biét hao nhieu đicu 
kliién liim kc di theo Ngài rat hàl long 

thôa da, nào Chúa chífa biét hno lât-
hinh nguy-nan, thay dôi lian líict hao 
euôc dò'i llial-vong, tro- ncn ttro'ng-lai 
tiraì sang, cò lani cănli co'-hàn trô- nèn 
dir-dat. cò tiao canli i*hct mat l;ii song 
còn, vi the ilèn chi cm nào cúng niíinh-
dan mà Ihco CJiúa, Song đéií con điiòng 
thàp-tir Ngài phai })ir(rc di đe khoát I)iic 
man don loi cho tlié-gian, đăng mô- mòt 
tiro'ng-Iai liroũ sang cho nho'n-loni. Trèn 
con điròng niìy. tam Ihò'í Ngài phai buó'c 
di tren luio nco chông gai, cay dang cho 
den phai phò minh de chin đóng dinh 
Irèn thàp-ti.r. Con điròng gian-khn duòng 
ĩĩy ncn Chúa lirng phán rang : c( Ai muôn 
llico la jiliai lieu niìnli vác tlià[j-tir-giá 
mìnli mà Ihco ta. Ai không vác thàp-tir-
giá mình nià Iheo ta khóng xirng làm món-
dô ĩa , » Tren con thrirng thàp-tir niìy 
chinh Chúa có thà'y hà Ma-ri đirng gììn 
hèn (Gi, 19; 25). Vi the nèn Ma-ri that 

r 

dáng vívi danh là ngiròi dàn hà có phirivc. 

Chi om phu-nfr la hien nay dang 
Ihco Chúĩi den dàu ? C ó s ô e h i em theo 
í̂ húa dn'(rnf4 lúc xuàn-tluVi da tc-lácli 
Ngàì, mà lay chông ngoai-đao, có so' chĩ 
cm vì le sò'ng cua vàl-chíĩt tam thói mà 
(luá lo hoat-<h)ng ncn da lir tlirng luróc 
trèn Con dirò'ng Ihco C-liúa I Xin ehi cm 
ta cnng ghi sàu lrong tàm-tri niĩnli hVi 
Thành-ca so' :m : 'tTlieo Chúa! Theo 

hoài ! Tói <jiajet tám luòn theo Sgáĩ ! 

Dan diròng nào, hag no'i nao, xin 

ihco Chán hòm mai ! 

Then Clnìa ? Then hoài ! Tòi gmjet 

tám liiôn iheo X(/àĩ ! 

Ngài dira di mri nao, lòi qinjèt theo 

Inôn khòng nài ! » 

ílòni nay đày chi em ta còn cò dip 
iríy ginrng cu;i phii-nfr Mn-ri roÌ van long 
minh, de cùng mong diro-c eiru-m:mg 
(hru-Chúa ô- trong long, song g'án-gfiì viri 
('luìa, di llìco Cliúa clio đcn cúng, thi 
chiìe chan chi em cùng đircrc xirng là 
ngirò'i dàn hà cò plurirc. ~ X. lì. 

HÃY TÌM-KIEM SV TRANG - SÙC BE TRONG 
m 

GIÃU á TRONG LONG i P H I 3 ; 4. 
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•ù -if bièu đó chua bù ! ^ t< 

Mòt iigiiy líia, pliiìi chàng hi tòi nnni 

cliièni-l)iH> ? Vi tòi Ihííy tnòl đoàn n g U ' ò i 

dìiJi òng lán đàn hàđfingđí đcn niòt ctWi 
nguy-nga chi làm hjìng niòt vlcn ngoc 
tliòi, (a'ra niĩv lie iniV và đè Ihíív mnt 
con đirò-ng lòL hfing vàiig I'òng, Mnt 
thién-sír àn-niàc rirc-rn- điVng triròc cira 
ãv, Khi thièn-si'r nhin thiìv đoàn nmrtVi 
lirò'l lòi till cò mòt hiòng huòn-hà hao-
pliii inat ngirò'i. 

Qua that nhirng hành-lđiácli ãy đeu 
mỳc áo dài Iru-írc kia đà đu'oc phiêu 
trang rôi, nhung niàu lai b\ |jhai-ln't 
tlirói bùn-láy và dãu-vét dtr hàn. Dàu 
vày. ho hiróc đi cách thõa-thuc làm nhtr 
nhùng nguòi chiic-chan dat đcn nu.ic-
đich. Cliĩ nguò'i đi cuòi cùng đoàn là 
nguùi nhin áo d<r-han ngirói cách thãt-
vong, ròi khóc-lóc each đáng-cay. 

Xgu'ói thù nhiVt đên cira là mòt 
ngn tri cn vc kiéu-hành. Ngiròi mang 
theo hò'n hao day tièn vàng, Nguòi dat 
các hao vàng ăy truóc cho'n ttiièn-sú 
ròi sùa-snan huóc qua cira thícn-đàng, 
nlurng tliièn-sù chán lai và nói vói 
nguòi rang ; 

— Khoan đà, đoi mòt chút, vàng 
náy là gì váy ? 

Ngirni dá]> ; 

— Bò là bò'n trieu tlèn vàng mà lòi 
xin Iră each rnng-rài đè điroe vào cùa. 
Va iai cliáng mot ai ó- dirói đăt ehóng-cir 
tói eà. flêt thày dèn cúi sát-rat truóx 
tói. Vay hày đê lói qua ci'ra. 

Nhu'ug thiôn-sirnhìncác bao tièn vàng 
ò' tíuùi chon mình và đáp ; 

— Hieu đó chu-a đii 1 Ròi sau myt 
choc yèn-lang thiùn-sù lai hói : 

— Tai sao áo nguoi đ(r-han the ? 

Nhà tricu-phú đáp ; 

— TiiiOn-sù cnng IKIJI hiêt ro-ràng 
ngirói ta tliLTíVng thuò'ng luoíii tièn hac 
trong đò"ng hùn lay, vì vtiy tni khóng he 
đi qua nhùng chô sach-sê- Nhung đàu 
vày tói eung không ngù rang áo tôi đo'-
dáy đên the 1 

Alòt ngu-òi khác hiró'C đên ngiĩl cuôe 
nni chuyèn này. Ngirni này 1 irng khòni tóc 
xánu (hill chira giá nhirng xeni bô ninn-
niòi ĩâni, Ngiròi gio cho Ihicn-sù mnt 
cái húa rí5i nói : 

— Bĩìv nàv, tôi xin man ;̂ lai eho 
thièn - sù cóng - vièc khó-nhoc khòng 
jĩgirng cúa tni đe trà giá vào cira. 

'rhièn-sir nhin ngiròi each thirong-
xnt. Dáu vày tliièn-sú phán : 

— Hièu đó elura đú I Tai sao ão 
ngiroi dn-hàn the ? 

Ngiròi đáp : 

— Thièn-sù tirông tíu có đu thì-gĩò' 
đ? Io vè đièu ãy sao ? Huong lai nhùng 
kè khác enn xãn hnn tôi nu\ 1 Kia, xin 
hày xem. 

Kê mnt ngiròi đàn hà khác tù đáin 
đóng đi lai trình thièn-siV nu)t gói lón 
dáv tho-tù và tlura : 

— Xin thien-sù hày đoc hêt đi. Tôi 
làm phiróc và cún-giúp đũ mni hang 
ngUíVi. Và hêt Ihíiy đèn nhièt-liêt cam 
on tòi. Vi tni th;)t tron lành lìim, thìÊn-
đàng đáng đè eho tói. 

Thièn-sù chang can niíV mnt thír nào 
ra ca nhirng nói vói hã rang : 

—Bièu đó chna đn ! Ngirni có the 
cat-nghìa cho ta lyi sao áo nguo'i vay 
ban Ihê không ? 

Ngiròi đàn hà tire gian lam vùa gíirt 
gói tlur lai vùa nni ; 

— Càu hòi that ngó- ngàn chua ? Há 
Idiòng tòt nià làm đièu lành theo luong-
Uì\n minh lurn là ch:un In môt vice ngu-
chii nhir the ir ? 

Kê mòt nguòi đàn òng khác đên. 
Ngirò'i nuing niòt quyèn Kinh-Tluính 
that lò-n. Ngiròi ãy kièu-hanh nòi vói 
thién-sù |-ang : 

— Day là sách tùi đà ke-cùu hoc 
hôi suòt dói. Xin hay kháo-hiich tôi đh 
Túi có the trà lòi tat ca các can hói eúa 
thièn-sù ngay cho đên nhùng eàu khó 
nhùt nùa. Dàu v;)y thièn-sù khòng hói 
mòt càu nào eà uià hu nghièm phán 
vói nfíirò'i rang ; 
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~ Bièu đn chua đtì ! Đièu quan-hê 
ă sir do' ban ír áo nguoi, 

Nguòi itia lien nhin Iai áo mình ròi 
iiói: 

— That vây, nhirng tír láu tòi cliãng 
đê ỳ dên sac áo tòi. Chac han là ánh 
sđng chiêu roi tir Cua bay lò sir qua dív 
l)ăn no ra. The ròi ngiròi hô-then dung 
xê rg. 

Sau ngiròi tliì tiêp đên mòt hà mac 
ào có uóp mùi tho'in núc, Bà ãy nói : 

— Mùi thoni áo quàn tòi là hang-
chiVng sir chuyên-căn tói di nhóm hop 
JVnhà thò-. That tói dên nhà Hió hàu 
het các ngày. Mùi tlioju ãy khòng đcp 
kuig thiên-sú. Nguòi băo: 

— Bièu đó chua đu 1 Áo ngiroi that 
có mùi thoni, nhung no gliê-tòiu lam. 
Ngiro'i khòng the vào tliién - đàng vói 
tirih-cách nlur the diroc. 

Nguòi ftàn hà hèn cãi : 

— Tòi khòng lìiêu cluU gì vè dièu 
ĩíy că. Vi tuăn nào tòi cung đna áo nay 
cho tièni giat cua Hòí-Thánli. Và nguò-i 
ta tră lai cho tôi nhir the. Ho quă-quyêt 
rang áo that đa sach ròi. 

Mòt ngirò'i đàn bà khác đi đên vùa 
làn mòt xàu chuòi hot to4iróng, vù-a 
thua vói tlrièn-sir mòt each thôa-man 
lâni rang : 

— Tôi đa dêm vô kê Ià Iiôt cy xâu 
clnini liòt tôi. 

Nhu-ng thiên-sú liìc đăn đãp : 
— Bièu ãy chira điì ! Tai sao áo 

ngu'O'i han the ? 

Nguò-i đáp ; 
— Xin 1(U thièn-sú, nguòi ta đa băo 

vói tòi rang : Co doc kinh và làn ciiuòi 
hot thì nhúng vêt ban ãy sè mat hêt 
mà I Ôi ! the mà chang hêt chút nào ca. 
Ngirò'i ãy khóc la thăiu-thiêt. Birói ánh 
sang chói-roi cúa thièn-đàng, môt ngircVi 
đíin òng khác theo đên và hò mat ngircVí 
khon-kliò, day nuóc mat, ngirói la : 

— Òi chao I Tôi đau-đón t Tôi đau-
đón ! 

Thìên-sú niiìn ngiròi each thuo^ng-
xót nhirng hao rang ; 

— Bièu đó chua dú ! Áo ngucri ehua 
sach lâm đê vào day. 

Nguròi ãy đáp : 
— Tôi nghĩ rang niró'c mat tôi sê 

phiêu sach áo tôi. 

Sau héi, ngirói cuóì-cùng ciìa doàn 
dì đên, Ngiròi eùng khóc-Ióe và muò'n 
bay to cho thiên-sú thãy sir àn-nàn cúa 
ngiròi thì to vê rãt khuón phèp, Ngiròi 
nói vói thiên-sú rang : 

— Tòi gang sue dèn lòi. Ban tôi nhin 
lhay áo tòi hi do'-dáy luôn, nhirng tòi 
đà đên tòi ròi mà. 

Thiên-sú nòi mòt lãn chót rang : 
Bièu đò chira dú. 
Tiêp đên môt nguóí khác mac áo 

Irang hon luyêt, bò mat sang ro- buó'c 
đên- Thièn-sú mini ciròi cùng nguói ròi 
dê ngircri di qua cúa chãng hôi mòt càu gì. 

Nhúng ngirói kia hèn la lón rang ; 
— Tai sao ngirói ãy khòng đem gì 

dên că nià duoc vào thiên-đàng, còn 
chúng tôi thi không ? 

Thièn-sú dáp : 
— Các ngiro'i khóng nhin sac trang 

cua áo ngircrì sao ? Nguói dã duoc run 
sach trong huyêt cúa Con Búc Chúa Trò i 
là Chièn Con bj giêt, Bìèii ãy đú đê vào 
thièn-dàng và cúng là đièu can, buòc 
moi nguòi phăi có. Ngu'òi la không he 
nói cho các ngiroũ rang : Huyêt cua Chúa 
Jêsus rúa sach vnoi tòi-lòi sao ? 

Các nguói ãy đòng đáp : 
— Có, có chó, nhirng chúng lôi 

Uròng có nhièu each khác vã eùng kinh-
nghiêm nhu* the nên chúng tòi đa sai 
lãm ròi. Nhirng hày giò- chúng lôí muon 
làm đièu thièn-sú nòi. Xin hày phiêu 
sacli áo chúng tòi Irong huyêt qui-báu ãj', 

Thiên-sú đáp : 
— B:\ygio cham mat ròi, Phăi lãm 

đièu ãy truóx klii đên trinh-dièn n- day 
íXein Ut-p lr;inj5 32) 

TIN MVNG 

N A M - V A N G . — 

Ta on Chũa, theo ỳ niuò"n ló't-làidi 
Ngài đa săp-đ^t cho càu Nguyon-dinh-
Bi sánh duyèn cùng cô Vn-thi Phi-Hoàng, 
thuôc Ban Thanh-nièn hòn-hôi. 

Hòn-lc đà cú-hãnh each trong-lhê 
noi đèn-thò' mcVi ngày 8-1-36 lúc 10 giò, 
duóì quyèn Chú-toa cúa Myc-sir só-tai. 

Thay mat clio flói-Thánli cùng toàn 
Ban Thanh-nièn, tôi xin chúc múng cỳu 
CO đirac tram nam ven nghĩa. 

— MuC'giT Nfjiiyen-Tãn-Lôc. 

file://B:/ygio
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T O A G I A N G T I N - L A N H 
'SJLSÁ 

T I N - L A N H 
Thien-si'v h<*n phán vnn<j ho ran;/ : « ^)\rntj s[f. vì nììij (a báo cho các ntjinti 

mòt TIS-l^ÁNll vni-nu'ritrf h'm^ sP ipmit-lii' c/io rii <lán » (I^i ?: 10), 

Ban 'J'in-Lĩinli (lirirv rao-gí;nig Irnng 
nu'iVc Vii}l-nain dà g;ÌJi nam imiívi nam 
rôi, vhi'w jihiìn dínig dnng-hãn m/il dà 
ItVng Uiĩĩy hai clur, lai dà lirng nghe liai 
liêng Tin-Lành, <Iên nòi liai tiêng Tin-
Lãnli khòng eòn xa la vòi (|uí dòe-gia 
nCra. Tnynhièn trnng so ngiroi <Ià quen 
hiêt haí ehù 1 in-Lànli d*'» ehí eò mòt so' 
it biêt rô ve Bao T in-Lành , eòn đa-so 
van còn ngò-nhàn. Vây Ihiêt-tirò'ng rat 
can eho í|iii-vì eò dip nghíòji-eúu dên 

vàn-de tòi-trong đò, tire là hai cliũ: Tin-
Lành. 

Tu-nliién trong mòt l>àí ngan năy, 
toi khòng the trinh - bay đày-điì mni 
phuong-dìên và moi chi-liêt duoc , vày 
tòi clii cò liie giaì-lnàn ([ua mòt vài dieu 
càn-hàn Iàm nòng eòL c i a liai chír Tin-
Lànli mà thòi, 

I . N G U Ò N G Ó C C Ù A T I N L À N H 

Muòn suy-xêt mòL vàn-de nào, nguòi 
la can i)liài thii-hiêu cài càn-nguyen eùa 
no. Vày nèn trtròc hêl la can phài suy-
ngliĩ dên ,nguòn-goc eúa Tin-Lành. 

Cò ral nhièu ngiròi hieu làm ve 
ng in Ml gòc cúa Tin-Lành, hn eho rang 
'J in Lành pbãtnguyèti tù hèn Àu-My, vi 
lc cãc ÍMão-sĩ da trang hèn Au-Mỳ sang 
in a-mang truyen-giàng Tin-I-ànli ò" xir 
uăy. Song dieu ày bêl sue sai-làm, vì 
bn kliòng ran • Iruycn dieu gì vê dàn-
tòc bo, quòc-gia ho, cúng khòng gĩòi-
Ibièu mòt triêt-lj' hoiic mot gÌào-lỳ cúa 
im)t trict-gia, giáo-chú nào cna niròe 
hn. (auig klinng hào ai tiri-lu*Vng thò'-
phu'í/ng mnt ngirtVi cúa nuòc nào Irong 
thê-giaíi nììy, cãc Ciào-sĩ chí rao-giàng 
nhúng sir thuòc ve Iròì và khuycn-băo 

moi ngiròi phai tòn-lliò B ù c Chúa Tròì 
là Bang Tao-íiòa dny-nhirt. Nhir vày, 
nguòn-gò"e cúa Tin-Lành kliòng phâi tù 
noi Au-Mỳ hay Ur mòl nuòc nào Irnng 
tliê-ba năy, ben là tù TlĩKX TMÒI Kinh-
Thánh cùng dà c h c p ; (í Tin-Lành năy 
vc nnò-e Bùc <;iiú;i Tròi dno-c giâng ra 
khap dàt de làm ehúng . . . » Due Chúa 
Jèsu-s dên giâng Tin-Lành ve Due Cbúa 
Trò'i và a Han đău cn Dan, Bao ò- cùng 
Bùc f:iiúa Trni và Bao là Búc Chúa 
Ti'ò'i. » Baf) Tin-Lành, làn dàn-liên d u o c 
loan-báo IHVÌ rá<' thièn-sù tù trò'i ban 
xuong l>à<» (dio may ngirõ'i chàn chiên 
dang lliùc dêm canii hay eliíèn ò- xù Do-
thái là xi'r hurig-làm cúa thê-giò'i lluVi 
bay giò\ ròi lăn tăn vc sau mùi đurrc 
Iruycn ra khap dat. 

Vày nguòn-gòV eúa Tin-Lành hi liV 
trèn tnVi, Bao Tin-Lành là di> chinh Bùc 
(iliúa Tròi lap ra, nèn ngirni Tin-Lành 
chí thò-idiuíyng Ha Ngòi là Cha chung 
cna loài ngirùĩ CIHV Minng thù mòt ngiròi 
nào câ, 

Vâ, eái Bao mà ÍMVU ngiròi, han 
phiròc eho ngnòi thi |>hâi là Ur trèn 
Iròi mò'i dirnc vì trái đal năy dà hi rúa-
sâ lù khí lò'lièn loài ngiròí |)h;ini tòí, 
no ehĩ sanh cliòng-gai và làt-lè mà thòi. 
Hon nùa lòi-hM dà hoành-iiànli, da cni-. 
tri kháp mat dat tin the náo Irong trái 
dàt này lai sân-xual diroc niòl Ban cn 
quyen - nàng, kliá-dì ciVu-ríd nluvnlo^^i 
dmrc ? Còn vi Giáo-chú đáng cho ngiròi 
ta tliò'-lay và nluV-cày thì phâi là B ù c 
ílhúa Trò'i mò'i diroe vì chí CÍ) Ngàì mò'i 
cò dú dieu-kièji, tu-càcli và (inyèn-nàng 
lap Bao eùu nguòi , Ngoài Ngài khòng 
ai xùng-dáng (ră vì tíĩt cii nhnn-biai đeu 
là nguòi cò lòi. 
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\^y, (luă tlifU Tin-Lành là nuú chànli-
(tíjo dny-nhiVt vi nguòn-gcíc cùa Bao là 
tù- Ircn trò'i, còn Giào-chtì ]à chinh Bi'rc 
Chúa Trò'i Toàn-nănií clií-ái vàv. 

IK TIN LANH LA TIN Gl ? 
Nòi rieng vè lini chfi- Tíji-Lànli thì 

cung cò lĩìni ngiròi qiuin-nieni chira điing. 
Ho cho ríing Tin-Lành là: tin tiróng đièit 
lAnJi, dieu ])hai. Song h:d clur Tin-L:uili 
kliòng cò nghĩa do iwÀ là : niòl tin-tòc 
tõVlành, vui-nurng và phiròc-hanh. Tin 
gi inà plurúc-hanh và vui-mírng ? Ay là 
inòt tin cho bíêt rang : Go Bang Còu-
Ihí- ra dò'i. Đày là cái lin mà dèm Noel 
díiu-lièn llìièn-si'r da loan-truyèn trirò-e 
nhút. nhu càu gòc inà lòi dà nèu Iron 
đăa l)ài do. Qua Ihàt day là cài tin vò-
càng quan - he. Ban ri^ng Idii cái tin 
Bong' cung 'I'hái-lu Cluirles cúa nuVvc 
Anh mói sanh là (juan-lrong cho dàn-lóc 
Anh nèn dutrc loan - báo cácdi chó'p-
nlioáng cho cà Đc-quòe, thì cùng khòng 
the so-sánli may-may nào vò'i cài tin ; 
Bang Cúu-thê ra dò'i. (^ái tin năy làm 
cho ma-quĩ phăi kĩnh-hoăng bói - roi, 
cái lin làm rúng-dòng vú-tru. Tin ăy 
giong nhir mòl luòng viidiouang ruc-rÕ-
hr Thièn-thirong cliieu-roi xuong Irăn-
gían dang ò- Irong dèm Iriró-ng toi mit. 
Tlií'it trong lich-sú nhon-loai, lú cò rhi 
kini cho đên lán-lhê cùí:g khòng có tin-
tiVc nào quan-lrong, iíhu"ó'í*-hanh và vuí-
iniVng bang cái Tin-Lành náy, 

M îc dău Irong lliê-ky 20 năy Ihĩnh-
thoăng nhon-loai ta cung có nghe nhúng 
tin-túc vui-múng. nhir là ; khoa-hoc dà 
khám-phá điroc nhúng dieu bí-ăn Irong 
long dat. trèn khòiìg-trung, đĩĩ sú-dung 
điroe các luòng diènddii, dă lo-i-dnng 
điro'C nguyên-tir-nă[ig, dà chê-tao đirtrc 
nhúng hò ináv-uióe circ-kỲ làn-xăo. Nào 
lã Y-hoc đà nghièn - cúu, đà hào-chê 
đirrvc nhièu mòn thuoc khă-dĩ chê-rigir 
tliroc mòt phăn nào nhúng hènh-tàt nun-
y, băt-tri. Nào là tin các hòa-irò'c, hiè|>-
đjnh Quòc-tê có tánh-cách hóa-hinh và 
dãn-tòc tir-quyêl đucrc kỳ-kêt v,v,., song 
nhfrng tin-túc tô't trèn đày khòng the 
nào so-sánh điroc vói Tin-Lành năy, vi 
tú nguyèn-tâ loài ngiròi i)ham tòi thì 
cái hot giong tói-lòi và băn-lánh hir-

hoai luu-truyèn cho că nho'n-loai nèn 
nlio'n-loaí sò'ng t r o n g ti nh-trang Ihăt-bai, 
hi jíhuc dirói <|uyèn tòi-lòì, ma-quií và 
vàt-duc, c h i u đau khò că xãc lăn hòn, Bú 
xira nay có nhièu nguò-i lap ra lăm 
phu-o^ng-càch đe vày-vùng ra khòi tói-lòi 
song van bí lòi - cuon, bi chim đăm 
dirói nhúng lirím ba-đào cúa tói-lòi vá 
dau-khô. Nèn tinh-trang ciìa Ihê-gian 
chiìng khác gi cái đèm tó'ì-mit và ù-dòt 
c L Ì a mùa Bong, nhir cài đèm mà Con 
Thánh ra dò'i tai Hêt-lè-hem vày, Gífra 
hic luyel-vong ãy thi mót tin-túc vang-
I'èn đu'i/c loan-báo : Đãng Cúu the ra 
dò'i, Bòi long đai t i rhí cúa Búc Chúa 
Trò'i, Ngãi khòng ntr de loài nginVi chiu 
quăn-quai đau-khò trong đói nay và 
chill cu'c-hình kinh-khiêp trong lutvng-
lai nèn đà ban Bang Cúu-thê xuong dòi, 
Kinh-Thánh chè|> : « Vi ííúc Chúa Trod 
yèu-thuong thê-gian, đên nòi đă han 
í-on Đòc-sanh ciìa Ngãi, hău c h o he ai 
lir) Con ãy khòng l)í hir-mãt, nhirng 
diroe sir s o n g dói dò'i. » Búe Cluìa Jèsus 
d ê n thê-gian de xă-thãn no-i Tháp-lir-|ífá 
sau khi chiu sí-vă, đòn-vot, Ngàí phăi 
do huyêt ra, cliju chêt đc dèn hù bao 
n h i è u quá-pharn ciìa loài ngiró'L Sir chêt 
dau-khò cúa Ngài làm mòt còng-giá du 
nma-chuòc sir hir-mãt cúa loài nguúi. 
Ròi sau kh i nam ti'ong mò-niă ba nffàv 
Chúa Jèsus lai líút dút xièng-xích cúa 
tú-thán mà song lai each vinh - hien, 
Ngài đà thang lio'n sir chêt de ban sij-
sò'ng laí vã sir còng^nghĩa cho loài ngtrò'i, 

Vày Chúa Jèsus đên thê-gian de làni 
dày-dú xong-xuóí sir cúi ichuòr cho loài 
nguòi ròi. Bó là T in - lành, là (in vui-
múng lún cho că dàn, là tin phiròT-hynh 
luyèt-đòĩ vay, 

IIL P H i r á C - H A N H CÙA TIN LÀNH 

Nói đên pluró'<".lianh thi t rèn dói 
năy khèíng ai khòng nuu"Ìn và khòng can, 
the nèn ngirò'i la mó'ì bÓ-thí. jjhong-
sanh, rang an ò* Iiièndành, vái-van, can-
k h a n v . v , song các đièu ãy cúng chì là 
mo'-hò, hy-vong ăo-huyèn đó thòi, chò" 
không ai hiêt miyh sS điroc phiró'C gi 
và do aì han cho că. Còn Tin-Lành thì 
dem phuòc-hanh đên cho qui-vi mòt 
each chãc-chan và ro-rêC Phuó'c gì ? 
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Thira, ííy U\ dirnc tha tòĩ. Hirc/c Ilia lòi 
là pluròr sao ? Pluìi, do là mòl |>hiiòo-
hanli rãt lòn-lao vày. Khi mòt ngiròi 
da idiani tôi vòd Chinh-phiì rôi Ihì không 
dieu gì c(\v\ và qui rho bang sir tha tòi 
că, diìu ngirò'i do th uòc hang nào, %y 
đja-vi nào cùng vày. <^nng the, ca iilurn-
]oaì dà mac tòi vò-i Birc Chua Trò i thi 
cò dieu ijuan-hô và ciìn kip nhirt là sir 
tha tòi- ISui mong duoc tha lòi nên cò 
\t\m ngiriri dà xa-|ĩlìú cau-hiìn, xâ-llián, 
cău-dijo, cp xàc khi"ĩ in, an rhay tung-
nicm- Ciìng cò ngmVi cliiVtrinvng rang 
phaí lu-hành that nhiiu kiép mòi lioa 
niay diroc tha tòi chàng Nhirng nhfrng 
vice niìy ngiròi ta cnng tin-tin'rng each 
màp-mò- do tliòi. Bay giò' Tin - hành 
cho bicl quă-quyét rang : lie ai lin nhàn 
Chũa .lòsus làm Ciru-Chúa cua minh thi 
dncrc tha tòi ngay. Bay là hVi hira cna 
Bire Chùa Trò i lrong Kinli-Thánh : « Ho 
nhir àn-dicn Ngài mà diroc xirng còng-
nghĩa each nhirng-không, l)ô'i sir chuòc 
ìòi dà làm Iron trong Chùa Jesus-Christ, 
là Bang BÚ'C Chúa Tròi lap hun cua lè 
chuòc lôi, h(>i dirc-lin lrong huyét Bang 
ãy, Ngài„ . đà bô qua cãc lONjiham Iririrc 
kia., và xirng còng-nghĩa ké nào tin đén 
Chùa Jésus- Nhò- Chúa Jèsus-Chr|st 
buòng-Iha lôi khòi,. su lôi và sir chét. 
Trong Con đò (Chùa Jesus) chúng ta eó 
sir ciru-chuôc là sir tha tni. Trong Con 
ãy chùng la đm/c sir ciru-chuòc hoi 
hnyét Ngài, đuoc lha-thir cac sir quá-
pham eua chúng ta Ihco sir giàu-có cùa 
àn-dien Ngài » ( R Ô 3 : 2 n , 2tì; 8 : 2, Còh 1: 
IJ, l^ph. 1:7). Nhir vây ehi nhò sir tin-cày 
đén còng-Iao thâp-lir giá cũa Chúa Jésus 
mà chúng ta dir</c hoàii-loàn tha lòi, ay 
hà khòng phai là mòt plurirc-lianh vô-
giá sao ? Chang nhùiig dnirc tha lòi 
chúng ta còn diror huô'ng nhùng flac-àn 
nay níra : điro-c tié|>-nhàn làm con-cái 
yéu-dãu eua B U T Chúa Tròi và duac 
vircrt khoi sir chét nià vào sir song-
Kiiih-'lJiãiili clicp : fl He HÌ lin nhàn Ngài 
thi Ngài ban cho qnyen-l)inh tnr nèn 
con-cai \}\xc Chúa Tròi- . . Qua Ihàl, qua 
lliàl, ta nòi cùng các ngiroi, ai nglie 

lòi la mà lin Bãrg díi sai la thì có sir 

song dòi đò'i. khôiig đén sir dinh-tói, 

song dS virot khoi sir chét mà vào six 

sò'ng, » Khi mòt dai tói-nhon diroc 

(-hinh-])hn àn-xá, Iny đà diro'c Ira tir-
do song van còii ticn-áij glii ln>ng hò-scr 
và đàu có diro'C (^hinh-pliu ban lluròng 
gì và bao-dâni gì vè sir sinh sòiig, trái 
lai còn h j t irirc (|Uyén côníí-tiàn níra. 
Còn ó- lrong danh Chua Jèsus chanf̂  
nhfrng chúng ta điroc tha tòi lai du<re 
huòng hai cái đac-àn ke Ircn kia nfra. 
( ) , la-lùuíí tliny là àn-dicn cun Birc C>húa 
Tró i , phutrc-hanh cua Ngài that qua 
lirn lao khòng kê xiét ì 

Virnt khoi sir clict vào sir song cò 
nghìa gì ? Ay là virot khoi su hinh-
]>hĩd tiáiu-hiàn đau-kho ÌY đia-ngyc vào 
thièn-dàng hunng sir song vĩnh sanh. 
Con duòng xnyèn ngang mo-ma, vircrt qua 
sir hình-plud vào Ihíèn-dàng cliinh Chùa 
Jèsus da di triróc, da uiiV ra ròi, vay ai 
Ihco Ngài cung sè di trèn đtròng đó. 

Hói í| ui dòc-gia,đa hiel dtr(rc Tin-hành 
đà dem dén cho quí-vi mòl lin-tirc (|uan-
trong dirirng nào, mòl tin-lire |>liiròc-
lianh và vui mirng lirn diròng nào, (|ui-
vj há có the dièm-nhièn sao ? B Ĩ I U có lê . 
Vay quí-vj hày reo mirng và cãp-tò'c 
chay đén viri (̂ Ihúa Jèsus. nghinh-tiép 
Ngài vào long làm Ciru-Í^húa cua mình 
thl lire khi'íe diri các ban sc dinrc eiru-
rói, l)an sc biròc van nu)t kv-uííuvèn 
nicri ; mót ky-nguyên |)luròcdianb. 

— MuC'Sir Níjuycn Thái-Diraug, 

ĐIÈU BÓ C H I T A ĐÙ 
(Tiep theo (rang W) 

The rôi, tói Ihãy câ bon ngiriri kia vira 
di vào (rho tòi'tám vùa Ihãl-vong kèu-Ia 
inh-ôi, Ké tói tnV lai còi ngiriri thirc-
té. The ra tòi không he ra khói y-nghĩa 
diem chicm-hao niìy. Lcri Birc (Lhúa 
Triri há kliòng phàn : i< Va lai, ãy là 
nhir àn-dicn, hòi đirc-tin nià anh em 
điroc cirn, dieu đò không [>liAi đén 
tir anh em, bèn là sir han elio rua 
Đú'C Chna Tròi , Ày chàng |)hai hô-i 
vièc làm tlàu, hàu cho khòng ai khoe 
minh » (i;ph. 2 : H-*J), và « Hnyét ciia 
Cliùa Jèsus Con Ngài, làm s^ch moi tói 
chùng la » (I (ìi. 1 : 7 ) , 

Ilòi các ban 1 áo các ban da đirtrc 
+ • 

phiéu sach trong huyét (allien ('on 
chira ? — MaC'Sir Trugcn-giáo 

Pham-xaiìti'Tin, 
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THÁNH-KINH T i r - ^ I E N 

(io Co GiáO'SĨ Will- C, C A D M A N soyii lù niòt 

hò tài-liòu rĩĩt ('Sin r l io các Mi i c s i r , T r u y í n -

ilyo và nhfrng ni rnuon hiel thùni v e các chn 

hoac ngirò'i <IT\ chop t rong Kinh-tliánh, Hoc 

sách náy chae các í | i i i -v i sc lliiíy nhieu ieh-

liri. in liri tá|> V l í l . 

T r o n hò sc chirng Ki nuycn, giá 11)0$; 

mni lâj> lOd (hia g i a y ) . 

KINH-TIET SACH-DAN 
do C(ĩ r . i áo - s ĩ J. 1>. O L S E N soan. 

• 

Da bao nlnòu làu ta thír k iem uiòt câu-gõc 

đe s<);in bài ilay T r i r ò n g Chúa Nhirl nià phai 

inãt rĩĩl nhicu thi g iò \ Sách này sc giúj) la 

ítiro'c (le-(làng trong v ièc đ ò , sách soan theo 

nhúng Ic đao và y day trong Kinh-thánh, rat 

can rho ngiròi nàn vô trúeh-nhiòni <lay-(U*) 

trnng Ilòi-fhníih. Ciá inòí t|uyun (hia gi i ĩy) 

; (bJa da) TJOsilt), 

r 

a i r à N G S A N G H A N G N G À Y 

Irích hVi Kinh-thánh đe dùug hang ngày lúc 

hop gia - đinh Ic-báì, Dúng làm qua hiêu 

chn le Ihành-hòn rat qu i . Bìa g iay 15$ ; 

hia da 80s, 

D Ĩ A HÁT TIN-LÀNH 
Ban CO nníy liiil k l i ò n g ? Clii'ic' sP tim cách 

tlũnfí đe liiiii chirng viì danh VAìùa. Hiiy nni:i 

dĩi i lint Tin-lành có bài hát và có bài giànjĩ 

binifí t iêng Vic t . 

Thir 2;)cni fíiá l . ' is ( Ihèm lien g ' r i ) . 

Tlur 20cm bài giàng kliông, giá 5$ (Ihèm 

li^n gíVi). 

N H A I N T I N - L A N H 

íá(ì, llui lìà Tnriíff 
S A I G O N 


