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G I Ù l . T U Y ÉN 

B A T - K H A X A M - P H A M 
« ai it Irong tíãng Christ, thi nag là ngtròi dinrc divnff 
nên mái ; nhVtng sir cíì da qua di^ n^g, moi òir dêu tra nên 
m&i ; )> i< vi nh& Tháp-ttr-giá ag, Ihe-gian dot vâi tôi dã bi 
dóng dinh, mì tôi đoi vòi thê-gian cnng vág » 

(11 Co 5 : 17 ; Gal- 6 : Uh). 

Birong khí chò- đai cùng hir&ng thòi-
đai hoàng'kini ìà thm-đai thong-nhãt 
thé-giái cùa còi Thièn-hi-nìên d o Bang 
Christ n g i T - t r i . dáu có bao chánh-kbách 
lóí-Uccũa đò'i nàyđemcă tài-năng nghi-
li^c hô-hão co-xúy cuôc đai-đông thé-
giái, thì n o C l i n g van khòng sao xòa 
đmvc nhCrng gió-i-tuyén giua quoc-gia 
nay vcri quoc-gia khác, Trá i lai no chĩ 
đal Mièm nh&ng giái-tuyên không đáng 
có n&a mà thòí. Tuy nhiên, thòl-đai 
Thit:n-hi-nìên do Bang Christ ngir-tri 
chyr-chán đén và sap đén không châm 

^ ^ ^ ^ ^ 

thong-nhăt thé^gíái, nfaân-
loai đfii-đòng không mòt manh-lirc nào 
cú tliê ngàn- t rò - đuac, Ciìng nhu- La ai 
nay đeu lin-chác « Dòng Bén-Hai » đàu 
phâi lã gió-i tuyén híít-kha xàm-pham 
mài cir chia đôi Nam Bac son - hã Viet
nam yen qui cua chiing ta, no chí tani-
Hini cfing nhu' đa cò lãn lani-thòĩ trong 
lich-sir la Irnóc kia đò vày thôi. Bô-i 
chánh nghĩa quoc-gia sc xóa phang no đi 
nià c l e m h i i sir thong-nhãt son hà cho 
toíiri dàn la trèn nen mòng Công-hòa 
Hiíing sai. 

Song ta muon song môt đ ò i song 
xũrifí-đáng, ngu-óc lên cúi xuong và 

nhin quanh kliông hô-then thì ta can 
phâí biet rò môt ( U Ó l - T U Y E N B \ T KHÂ 
X Ă M - P H A M . Néu chúng ta không nhàn 
b ie t gió*i-tuyén ãy thì chúng ta song nhir 
đám dân tap trong Y-sor-ra-ên xira, và nhu* 
mò- dàn di-bang i>hirc-lap nià vua niró^c 
Ba-by-lôn đu'a đén ô" xir ( ia- l i - lô cùa 
quoc-gia Y-so-ra-èn thuntriró 'C. Chúngta 
không the nào vúa là công-dân cua Thièn -
quõc mà vúa hòi-hò chù-trircng duy-vât 
vô-ĩhăn đircrc. Trái lai chúng ta phâi 
nhàn thay rò giĩĩa ta và ho no each nhau 
niiu giija La-xa-ro' trong long Ap-ra-
ham vúi ngu'ò'i giàu-cò kia. Ma qui đa 
vô-cùng gião-quyôt tim đũ frani phu-ang 
ngàn ké đê phá-hoaí ta, ta há lai không 
nên sáng-suò't cúng-rân đe đõì-phó Iai 
mà t rù-diet chúng đi ir. Ta không the 
sò'ng niôt đò'i song khi thi d o i lũc lai 
chuôt đuo'c I 

lOií lanh cùa mùa đông đã làm cho 
cành cày ù-ru tàíi-t^ bao nhièu, thì khĩ 
am cùa múa xuàn càng phâi day lui no 
đi mà đem du'O'ng-sanli ãm-áp tuòn dào 
nhira song khién cô hon xanh tham 

muôn ngliìn hong tia đua tuoi đê rang 
cânh thanh-binh đep-đe dang lên ca-
ngo'i Vua Uy-nghiêin muôn đ ò i là Đúc 



Chúa Trò'i Ba-Ngôi Chi-ái Toàn-năng-
Mu5n liuúng các plitró'c-lianli múi-me 
thì ta phai hoàn-toàn t icp-xúcvói nguòn 
song mò'i nhu cành cày cú ò trong than 
cày, nhu tliãn-lliê liên-liiep trpn-vcn vò-i 
đâu vày. Qua tliât, thit và liuyet líhông 
the hu^ong đuac nuúc Búc Chúa Trò'i, 
SIT thuòc vè xác-thit khòng the hiròng 
đu'oc sir tliuôc vè Thánh-Linh. Vày, ta 
khòng tliê đê cho tánh huyet-khi lan-
lút xen vào tánh thuôc-linh vò-luân trên 
hình-thúe nào, lìòi Tliánli-Linh không 
bao giò^ nhò-và hay dung-nap sir gì 
thuôc tánh huyet-khi đuo'c. Coc re cũa 
tánh huyt^t-khí Ià sir cnet, vò-luân tài-
náng nào Iiay đièu thien-hào gi ra tú no 
eúng chĩ là chêt iiià thòi. Có the chia-
loc cái chêt ra khòi cái song, song khòng 
the chia xóa chính eái chêt đuoc, duy 
đõi-xir vó i no bang Thâp-tu'-giá cua 
Bang Ciirist mà thôi. Ma-quĩ là ma - quĩ, 

cho đên thiên van úc nièn và đúi đói no 
cúng van là ma-qui, không có môt may-
may ânh-hu'o'ng gi cua no có the thiV 
đem vào Tliión-quoe đuoc- Ba vây thi 
chúng ta phài hiêt rò và quâ-quyêt giúa 
no và ta có môt GKíI -TUYKN l ìÃT-KHÂ 
XÂM-KHAM, Giòi tuyên áy là Thâp-tir-
giá cúa Bang Ciirist vây. Boi nhân-đinh 
tháu-đáo eliân-giá và năng-lu-c cúa chĩ 
môt Thâp-tir-giá ăy nên Thánh Phao-lô 
đóng-đac tuyên-bó vúi Ifoi-thánh tai Co* 
rin - to rang : « Vĩ tôi đà quyêt-đính 
rang, Ó" giúa anh em tôi chang biêt su gi 
khác ngoài Jêsus-Christ và Jesus - Christ 
chiu đóng đinh trên Thâp - tir- giá » 
<I Cô 2 ; 2)-

Phao-lô đã phái coi moi cái tot eái 
hay cúa đò'i chang nhúng không đáng kc 
cho cuòc linh-trinh cúa ông, mà lai còn 
coi no là eái trò*-luc, là su lò-lã đáng so 

níí-a, Muđn gĩâi-quyêt each dút-khoát 
thi ông chi biêt duy phăi nhú Thàp-tij--
giá cúa Bang Christ múi dõi-])hó điroc, 
Búc Chúa Jèsus chí dung Thap-tu-grá mà 
táeh hiin sir chêt và sir sííng- Duv Tháp-
tir-gíá eúa Bang Christ mói day lui ma-
íjuĩ và kè thuôc vè no vào hò-lìra dia-
ngiic. Cúng duy Thâp-tir-giá cúa Bang 

Christ mó'i eó the hiró-ng-dân dãn-sir cúa 
Búc Chúa Trò i vào thièn-quòc chung 
huò'ng cánh song vui dói đói-

Song Thâp-tir.giá cúa Bang Christ 
không phái là mòt cáu ehúe tòng cuu 
nghinh tàn, cúng khòng phái làmòt eái l)ùa 
trú ma êm qui dáu niàhóng dúng no theo 
tánli-cácháy- Song phái nhìn biêt là chinh 

sir chêt cúa Bang Christ là su chêt đáy 
linh - nghìèiu do Thánh-Linh vàn-đung 
trong đói song hoàn-toàn đáu-piinc Búc 
Chúa Trò i mà chong-trá vói ma-quĩ. 

Vây trong dip Tàn-xuán nay, ta cùng 
tirdĩnh xem chúng ta da đòi-phó vó i 
tliê-gian hang Thàp-tir-giá cúa Bang 
Christ và eúng nhin rò thê-gian doi vói 
chúng ta đòng mòt the áy chira "? Buo-c 
the, ta mòi hoàn-toàn song Irong lìiôl 
hàu trò'i xuàn am áp, luròng on xuàn 
vô-tan. Kè eò the song mòl dòi sò'ng 
xuân cá bon mùa chĩ là kê không bao 
giò" đê cho thê-gian qua khòi thâp-tirgiá 
cúa Bang Christ mà mon-tròn vói mình 
l ) H n g liinh-thiVc nào ; và cnng cliflng b:io 
giò- thèm viro-t qua khôí Thàp-tii-giá 
Clia taring Christ mà iigjĩni n h ì n đicu g ì 

thuòc tlií'-gian. Nhu-ng kê ĩĩy (toi vói 
the-gian hny l;i the-gian đííi Uii cũng 
thày dèu hj đóng đinh trèn Thỳp-tir-j^iă. 
lìíVi đó h'l mòt GIÓT-TUYHN BAT - KÍLV 
XÂM-I*ÍL\M.~ 

T. K. U. 

« C H Ó M A N G ÁCH S O - L E C H U N G V Ó I KE C H A N G TIN. BOI 

VÌ S y C Ò N G - N G H Ì A V Ò I SLT BÂT - N G H Ĩ A C Ó TITONG - G I A O 

Gi C H Ă N G ? s y S A N G - L Á N G V Ó I SLT TÓI - TĂM C Ó T U O N G -

T H Ò N G Gì U" ? » (I I Cù G : 14). 



NAM M Ó I , BAN T H Ò M Ô I 
M u c - s i r P H A M - X U A N - T Í N , D r a n 

MCaìin Tet nhung gia-đinh chira tin 
VÁ\ùi\ dcu hãnrôn lo quét don lau cliùì 
si'ra-soyn, chung hày ban thò hji cho 
sach-sc, đcp đê, nió'í-nie, 

fihúng til Ià con-cái that cùa Chúa, 
troniii dill nay cliúng la có sìra-soyn lai 
dliàn-thò" (iia-đinli Lc-bái » cho mói-
ine ìíhòng ? 

Nen gia-đìnli tín-điì nào trong nam 
Vint <|ua chu'a lap gia-đìnli ìe-báí thì 
khà lu'ra-nguyên vói Chúa nhút - đínJi 
IhicMíip trong ngày đàu nam inò'í năy 
đi. Víin njíày ííy, trong khi tieng pháo đì-

fĩùny ilí-cíãch đày đó, nguòi ta ròn-ríp 
đi choi Tet thì A^o'chòng con cái và tãt 
că cac phan-tir trong gìa-đinli ãy liay 
quiìy-ynan ximg quanh Bàn-thò' (lia-
đinh L?-bái đê ra mat Chúa. 

Hay trong nam vúa qua, có gla-đìnJi 
tin-íln nào da bo qua các buoi gia-đình 
l?-bàí không ? Xin mài ngôi lai choc lát 
đc lính sS vm Chúa. Xin ngirng than 
đính tri it phut đê on lai xem đa bó 
míìf may lãn khòng nhóm gia-đinh ìft bái, 
« Riii nguôi-lanh « Máng nhên ljân-rôn» 
hay wrác-ren biéng-nhãc » , hoăc a sir 
nhcr-băn cùa s i r vô-tin Í> đa bat đău phù 
tren ban thò- gia-dinh h^-bái cùa chúng 
ta ir ? Nam mói, chúng ta phai sùa-soan 
Ini cho ban thò- năy mò-i đí. Chúng ta 
hay cău-xín on Chúa đê don-dep sira-
sogn và phuõc Chúa hău trang-hoàng 
cho đep-đê nuri-mè. Vì chúng ta von là 
loài yêu-đuoi khòng đù tài đù siVc làm 
gì câ. Bang chãng thì khá nghe lòi 
Chiia phàn ; o: Con đòi nay . . . thì 
ithòfi-khéo hon con cùa su' sang. » (Lu 

Oirói đày là mot it lỳ-có- buoc chúng 
la là con-cái that cùa Chúa mau man 
tliiel-l^p Gia-đinh U'-bái : 

1) Gia-đinh kì-háí đem on phiròc 
lón-lao và quí-líáu cho toàn the gia-
dinh con^cái Chúa, fìúc Chúa Trò i se 
ngirgi&a gia-đinh ãy vi moi ngày ho 

ra mat Chúa cua ho triróc ban thò" gia-
đình l?-hái đê thò^-lay, phuc-vii và 
nhan lanh ỳ-chì Ngài, 

2) Nhtf Cia-đinh le-bái các phăn-lù-
trong gia-đình điryc ràng-buòc v<>i 
nhau each tliàn-uièl sau nhfrng f̂ iò- tam 
chia re đi làm viec. Nh<V gia-đình lê-hãi 
nèn các phàn-tù trong gia đình không 
hiêu lăm nhau và tránh đu-oc sir xung-
đôt vô nghĩa-lỳ. 

; Ì ) Nhò" Gia-đình le-bái con-cái tôi-
to* trong gia-đình mau hiên hiêt cái giáo-
lỳ Biiio Chúa. Triròng Chúa-Nhàt, Ban 
Thanh-Nicn, Ban chúng-đao, Hôi-thánli 
là nhfrng co-quan Chúa dung đê phS-hìên 
giáo-K' Chúa. Nhirng gia-đình làco'-(|uan 
phiì hien giáo-ly Chúa hiru-lu"c ho-n bet-

4) Nhò gia-đình le-bái, mói ])irán-tiV 
trong gia-đình tìm gCqi Chúa và them 
long tin-kinh- Nhfrng nhà chàn nuôi súc-
vât còn bìét làm chuíìng đê gifr súc-vât 
ho khói nanh-vuot thú dũ- thay, huong 
nhirng ke làm cha me há khóng lo thict 
lap gia-đình le-hãi đê gifr-gìn con-cái 

và các phăn-tir yèn-dãu mình trong gia-
đình khói nanh-vuot nia-qui sao, Vi gia. 
đình 13'bái là hang rào, Ihành-lny kiên-
cfí giũ-gin linh - hòn con - cài chúng ta 
khói moi sir cám-đó và cong ham cùa 
Sa4an. 

\ ^ ) Nhò-Gia -đ ình lc bái chúng ta 
nhán đircrc nhũng on phiró-c Chúa đê 
làm sang Danh Ngài trong ngày ãy. 

6) Nhò- gia-đinh le-hái chúng ta nhân 
điroc sue và í|uyèn - níín'g đê hău viêc 
Chúa trong ngày ãy, 

7) Nhò' gia - đình lè - bái mà chiing 
nhirng đòi thuoc - lính chúng ta đirgc 
Iffn lên mà công viêc Chúa trong Hôi-
thánh ta cung tãn-tói. Vì moi khi nhóm 
gia-đình Ic^bái môi phăn-tír trong gia-
đinh đêu tha-thiét cĩiu-nguyên vice Chúa 
trong chi-hôi mình, 

8) Nhò* Gia-đình le-bái mà cúu đu'irc 
linh-hou ngirài khách nào chira lin Chúa 

(Xem ticp trang 0) 



4 TFIANH - KINH RAO 

BANG -CHÙNG VÊ 

moc e u c CHÚA TROI 
( M A T H l - O 17 : 1-9) 

Khi (len ilia-phăn Sè-sa-rê l'hi-li]>, Dàc Chúa Jêsus có dm} màn-do nhiciig 
dícii rãt qitan-liê ríìi phán rang : fí Trong các nguò'i dú-ng day có môt vúi 
kê se không diet trn&c khi thay Con Ngirài ngir dèn Irong nirõc Ngái » 

(Ma-thi-a IG : ?S) 

Sail (i ngày Ngàí đeni 3 inôn - đì) lên 
núi cao đe ho ninc-kieh qnang-t ành nirtVc 

ãy. Nlurng that ra đieu ho đa thay đó 
chí trong giày phut tú(* là ho tliay cài 

hinh hóng, cái hangeliirng ve niró-c Ngài 
luà thói. Dau vày xin cam ta và ngoi 
khen iJóc Chúa (^ha vì đà đeni thièn-đàng 
xuó'ng cho món - ítíì và chúng ta điroc 
nem trnóc, 

1. &tA-Vl N H Ũ N G KÊ H U Q N G NVÓC 

©ÚrC CHÚA TRà l ( 1 7 : 1 ) 

Tàin-lhăn fíúx Chúa Jèsus khi nào 
cung ngir trong noi cao và thánh v ì vay 
lúc này Ngài muó'ji ílay các mòn-đò nên 
đem Phi^e-rcr, Cìaeo- và Ciàng lèn núi 
cao vói Ngài đe to clio ho hiet muon <lir 
phan nuóc Ngài là mótntróc thánh-khiêt 
và vinh-hien thì phài Inet niinli riêng 
ra kliòi thé-gian và phai lên no'i cao và 
thánh vó i Ngài. 

Ngâi đem ho lèn đó đê can - nguyên 
vó i Ngàí, đê thàm - giao cùng Cha rôi 
mó'i đàng luròng « iiiróc Cha » (Lu 0 : 
28), tiiáo-sĩ tlolorth eó thuàt rang; 
<(Các gíáo-sĩ ò- Binh-nlurÒMig (Cao-ly) đèu 
là hang ngiró'i thu-òng , , . song ho cau-
nguyên that khác nguvri. Mòt hóniTién-

Maekav và tói điroc mòi nhóni cau-
nguyên, hòm ãy tòi cam thay Chúa hiên-
•diên rS-rêt, duóng nlur ho đua chiing 
tôi dén triró'c ngòi Dire Chua Trò'i và 
ho thira chuycn vòi Ngài mat đÒi mat. 
Vè phòng Tién-sĩ Mackay yên-lang hòi 
làu vi qua cam-đóng, mot lúc sau ông 
nói : « I-ó'i can-nguyên that là la - lung, 
•các giáo-sĩ Hà - nam còn kêm xa )). 

Nguyên Chúa kip ciru giúp chúng ta tir 
hò moi sir đe lên ti'U'ó'c ngôi Điic Chúa 
Cha mà thira chuyên cùng Ngài, 

KE II. SIJ V INH HIEN CÚA NHŨNi 
H U ' C N G N i rÕC BÙC CHÚA 

TRÔTI ( 1 7 : 2-;Ì) 

Neu không pham tói Ihàii-lhe ngirò-i 
ta cùng đuac ehói-sáng nlur thàn-thê Búc 
Cliúa Jêsus lúc này. Song nhò' phu'ong-
pháp eiru-chuòc bang huyet Chiên t^on, 
Mòi-se và K-li van đirtre hièn ra trong 
sir vinh-hien vói Ngài trèn núi nay. tìvn 

day Mòi-se da chet do 1 - 4 5 0 nam ròi và 
E - 1 Ì đa dnoc cat lên trò'i đó OUO nam ròi-

Mòi-se đai-diên cho nliung tin - do 
song lai khì Cliúa dén. V-U dai-diên i'lio 
filming lin-dò ducrc hién-hóa klii ãy, Khi 
Chúa tái-làm hai hang nay sf đòng hiên 
ra vó'i Ngài trong sir vinti - hien lúc Ngài 
tir trò'i cao xuòng khòng - trung- C-M'. 
thájih-đò se gap Ngài và sè u" đày vói 
Ngài đò chirng 7 nam. 

IIL Sir KHOÁI LAC CUA N i r a C OLTC 
CHÚA TRà l ( ] 7 : 4 ) 

Si'r-đõ Phi-e-ro'nu.ic-kícli quang-c^nih 
đó đep qua và thòa-màn vó - cùng nèn 
thira ; a Lay Chúa, cbúng ta o' lai đày 
thi tot lâm » Neu chúng ta ò- vào đìa-vi 
cùa òng lúc đó, chúng la sè đòng-thinh 
vó i ông và nói nhir vay. x 

That ông muon ò- do luôn vi nhó' 
lói tièn-tri vè Lê-Lcu-Taui iXa 1 4 : 1 0 -
1 9 ) thi tuòng nuóc Búc Chúa Tró i dà 
hiên đén roi ncn thira ; « Vi bang dep 
ỳ Chúa thi tôi se đóng ba trai tai day, 
mot cái cho Chúa, niót cái cho Môi-se 
và môt cái cho Ê-li » . Nhirng theo đó tliì 
Ngài chĩ cho njón-đò ném tru'ó-c mót it 
khoái-ĩac cũa nirò'C Ngài đê làm bang-
chiing vê nirác Birc Chúa Trò'i mã thôi-



Nhò' lai hiii chièu ngày 16-7-26, o-
tgi Hni-an, sau klii nghe ông Mnc-sn* làni 
cliirng vè Chúa tôi đirac câm-đông each 
díl'-doì trong long , . . tôi tu*ô'ng ông bò 
íliuõc niè, nèn tôi ngâniniicngkhông nói, 
đc chíing-cir lai, nhung càng chong-cir 
quyèii-lirc ay (Búe Thành - Linh) lai 
càng manh hon. Hot cuôc tôi phăi eliìu 
thua, rôi ngu"ó'c mat lên thãy cài gi mù 
iiiiì . . . tôi mò' mièuf^ ra nói ù-ó rang ; 
c Tòi ííao khó chju qua » . 

— Bó là Chúa câm-đòng thĩìy phai 
cmi-rifínyên tin Chúa (ông Myc-su' đáp), 

Tôi sty-hài qua phài qui xuong nghe 
Ihco õng mà cău-nguycn, sau đó ngoi lai 
Hn ùng Mye-su' đua lìò-nia 1 : 19-22, tòi 
doc đèn càu 21 thi mòl ánh sang chòi 
lòa vào tàm-tri tòi. Tôi lièn cò nhùng 
ytuíVng nEìy : ^ Phuóc đàu mà do dòn-
(tgp vào mình nhir vây, nay vè nhà thi 
cba nic hà con ai nay chac se ngac-nhiên 
vc mình lam, vì mình nay thông sang 
qua chùng. » May lău liròng minh sáng-
Ung nay sao lí;io-Tin-Lành sáng-láng 
(|iui, tôĩ vira then thăni viVa ca mù[ig, 
Nhirng ánh-sáng do cùng lièn hél. Sau 
tòi hi^u rang đó là nhùng phiróx-hanh 
khoãi-I^c nu-òc 3&úc Chúa Trò-i mà Ngài 
muon cho lôi đu'O'C nem triró'c môt it 

thôi. 

IV. Sir OAI-NGHIEM CÚA NÌTÓC 

»IJC CHÚA T R à l (17 ; 5 6) 

Bang khi Sir-do Phi-e-ro" còn nòi, 
bung chúc có mòt đám may sang rirc 

che-phù nhu'ng nguò-i n- đó» . Ta nhò laì 
luày đà hien ra trèn núi Sì-na-i, noi Bèn-
tnin, noi đèn-UuV Giè-ru-s a-Iem, bày-tô 
Mr hien-diên oai-nghièni cùa Chùa. Khi 
hii-lâm Búc Chúa Jêsus se « lay đai-
(jayèn đai-vinh ngir trên may tròi mà 
xuong 

« Có tieng liV lrong may phán rang : 
flNay là Con yêu-dãu cùa la, đep long ta 
luoi đu-ò-ng, hay nghe lò-i Con đó. » Nay 
Birc Chúa Tròi giòi-thiêu cho chùng ta 
floii yèu-dãu eúa Ngài đe chùng ta đuoc 
ciru, Sau nay Ngài cung sè lap Con ãy 
lãm Vua nuòc Ngài trèn the-gian. Song 
tií'ng ăy khòng phăi Ià tieng ôm-dìu nho 

nhe đàu, bèn Ià nhir tieng « loa » thfti 
vang nhu' tieng « niró'c lòn nhir tieng 
« săm r è n » , cho nên mòn-đò nghe tiéng 
ãy, lhi « t é sãp mat xuòng đãl, str-haĩ 
lâm » . 

Lan này Đùc Chúa Trói mòi phác-
hoa niròc Ngài cho môn-đò đuoc biét 
Irirò'C môt it nià ho không the đirong nôi 
truóc cănh-trang oai-nghiem này thay, 
pluro'ng ehi khi Con Ngài se lir không-
trung xuõng đãt lap nuòc Ngài, thì cái 
cănh-trang sau này sè nai-nghiôm và 
kinh-khiép biét diròng nào ! ( í-sai 2 : 
19-21). 

V . » l l u KIÊN CHO T A H I T O N G 

N i r á C »ÙC CHÚA TRÕri 

(17 ; 7-9) 

Vi long đoái-thirong dén các thân-
phân yéu-hèn cua các môn-đò đa té 
sãp mat xuong đãt, Đirc Chúa Jêsus lai 
gàn ró' mòn-dò mà phán rang : c< Hay 
dirng day, đírng so' ! Môn-đò bèn ngira 
mĩit lên, thi chĩ thãy mòt mình Birc 
Chúa Jèsus mà thòi,^ Có le các ông tir hôi 
rang : « Nào nhùng sir oai-nghièm vinh-
hiên lúc này cV đàu? Nào Mói-se và E-li 
ò' dàu ? » Sau ho mò'i ro moi sir Chùa to 
cho minh lhay châng qua là hinh-bòng, là 
bâng-chúng vè niróc Bi'rc Chúa Trò i mà 
thôi. Minh cùn phãi gang còng theo hàu 
viêc Ngài Iron điròng, roi sau mò'i hiróng 
điroc niròc Bi'rc Chúa Trò i . That Vfiy, 
câ thay trò đèn cùng nhau xuong núi, 
thì Ngài ra lènh cam rang : « Sir các 
n g U ' O Ì đà thãy chó thuat lai cùng ai cho 
đén khi Con Ngiròi lír kè chét song laí 

Môn-đò dà dircrc đem lên núi cao 
vinh-hicn vò i Chúa ròi cùng Ngài pliăi 
xuò'ng sát đãt, ò' khièni-nhiró-ng và phâi 

đi het đirò'ng Thàp-lu giá ròi mói điroc 
vào svr vinh-hiên đòi-đói. Cũng môt the 
ãy, dàn đia-vi chúng la ô" trong noi rãt 
cao vó i Chùa nhirng ngày nay ehúng ta 
phăi ha mình sát đãt đè hàu viêc Ngàì cho 
Iron đucVng rôi sau mòi đircvc vào sir 
vinh-hiên khi Ngài hièn ra. 

Nhir vây, Birc Chùa Jêsus đén thé-
gian làn nay lhi không can-thiêp đén 
cuôc hirng-vong cua các quoc-gia và 

{Tiep Iheo (rang 9) 



« THÁNH-KINH IIÁO 

MAY VAN THa 

CÓ M Ù A X U Â N TÓI 
Môt rniiQ phong ba bõn hw&ng, 

Giá bang phu Irâng tâm-linh. 

Băn-khoăn diròng xa ngo vang, 

Ve dâu, nhirng nco u-minh, 

Mcng nhá lâu roi xuân sang cri ĩ 

Tà dô tròi dông mwa tà-to-i. 

Dau ai vá Igi muôn xuân cũi 

Co am long khi thieu nang irài ? 

Heo may dâ dCti day roi, 

Lang nghe réo-rác nhgc dài sang cung^ 

o 

&ăt chêt chw dirang nay l^c^ 
Cây can dirang ir&m htro-ng hoa, 
Vàng àng không - gian hát-ngât^ 
Yêu d&ì, chim choc hoan-ca. 

Nghe mùa húa hen m& dâu dây^ 

Tan hêt ià- nay nh&ng áng way. 

Tâm ia nay ngâp iron wu-ái, 

Vui vwg-t bà mi, dòn cang day. 

Y xuân tha-thwât bao nhiru ; 

Hon theo vã-tri^, ^gon tricu dâng Jang 

o 

Nwo-ng gió lành lên iô-hgn^ 

Băt tung i&p úò tru-sãu. 

Chan di môi 

Môt trài co^dô xanh-xaOf 

I^ghe suõi tâm-ttr dòng chăy din, 
Nghe hon ra bièn rông yêwtbwírng, 
Nghe cã mùa xuân dwang chiêt-difU, 

Nhe-nhàng hòa tãa khúc Tam-dirang, 

Hài hoa tiràng-vi Sa-rôn ! 

Tân-xuân sirc-nú-c htrang thírm áo Ngài 

MÙA XUÂN MÙI dã lên ngai. 

Trong tôi có mót thiên-dhi dâng oua. 
H U ' O N G N A M . 



IrviònQ ^ 

KINH-THANH 
" T Ì M - L A M M 

C H U Y È N - H U ' Ó ' N G 

'I'liaiih-iiièn I Thanlí-níen ! Daiili-lù 
nĩiy rũ the hoa-ilicn bilng mòt kimnglròi 
Xiinli bao-h i Iran liy-vnng cua buui binli-
niinlu Tòi là juòt thanh-nièn, nlurng suy-
ngliĩ dè'n sinh-hoal cua nu)t thanh-niên 
đõi, tòi lai khòng nuion làm thanh-niên. 
Cat' ban đírng vòi chè tòĩ là ycnt-thc 
nlic ! 

Kr viét bài niìy dà tír-già cuòc song 
cua rnòt <( thanh-niên Ihc-gian » và hiên 
ílang hoc tai Truóng i \ inh-Thành dc trò-
nèn mòt A: thanh-niên chLrng-nhàn d cho 
Cljiia Jêsus-Christ, Chác các byn đ a hicu 
í tòí, Tòi chĩ muòn chuycn huòng song 
ciííi aiòt thanh-niên mà thôi-

Sinh-trirò-ng trong môtgia-dinh con-
cái Clina, nhirng long fin-kínhcùa tòi chí 
làfjiă-hinh, theo cha me màthôi.Cungđi 
nlià thõ', lo viêc Hòi-thánh, nhung thỳt ra 
dií là mòt eái xác không hòn. Khi đũng 
tiiíu thanh-niên liep-xúc vó ' i đóú , tòi dêt 

cnòc song nlur mótbúcthêu điíyhoa dep. 
Ma-quĩ da loi-dyng sir nhe da cũa tói, 
dan long tôí làn lăn xa Chúa. Tói ríít 
ham hoc. Nhíĩt là van, the và nh^e. Tôi 
say me nhirng lói van nicr-móng, n m n g -

lung; rung lên vói nguòn tho' lang-nian, 
mcr-hò ; và tha hòn theo diêu nhac mô-
ly, uy-nii. Ba loí-kbí sac bén ĩíy đuoc 
Sa-tan nam can đu'a đói só'ng thuóc-linh 
lèi đcn mòt chò sa-sút circ-đó. 

Nhirng fa an Chúa, giira lúc đó Ngài 
đa đén thàin-viéng tòi. Mc)t đêni khóng 
ngu đirrrc n a m mo-màng, tôi điroc Chúa 
kco nguí.vc thó'i 'gían và quay Igi trucVc 
iníít tòi cuòn pliim gliè-gó'm cũa đòi síĩng 
líichuóng ay, Liro'ng-tàm bi can rú't và 
cào-trác!i. tòi vùng day khóc-lóc và ăn-

nàn Iriròe mat Ngài. Tòi xung tòi vói 
Chúa và that nlur I Giang 1 ; f), long tôi 
đirrvc nlic-nhàng khoan-khoái. Tù đó, 
mòt mam song nuVi bat đàu hoat-đỳng 
trong đói tòi. Kinh-thánh là mót bíru-
vât và lói Chna cir thi-hành trong tôi 
môt cách la-lùng. Tôi tnV nên mót thanh-
niên sot'sâng cho nhà Chúa và hàng-hái 
hícp-tác cùng Mue-su" giăng Tin-lành 
kru-hãnli suó't sãu tháng triròng. 

Ròi cam thĩíy còn non-nòt trong sir 
hieu hiet ('húa, Ngài đa kèu goi tòi và*> 
Tru'óng Kinh-thánh- Hòi tôi tir nay đà c<V 
mòt luròng di rò-rêl. 

Triróng Kinh-thánh ! Ba chn- èui-dju 
và thòa-màn cho linh-hòn tòi biet bao. 
Truóng Kinh-thánh có môt bàu khòng-
khi thièíi-thircrng bao-phù ; tôi thiV khoái-
trá! Triróc tòi say-mê vói van, tho- và 
nhac cùa dò'i bao nhiêu, hôm nay tói 
cung say-mê vái van, tha và nhyc cua 
Chúa hay nhièu. That lói Chúa là ngoi-
ngào và day eârn-li,rc, Uòng van la-lùng 
ay truyèn nliira song nióí vào long tói, 
bè-trách, sua-tri, day-du tôi môt cách 
hieu-nghiêni. Nhung bfra iín cao-lirong 
my-vi ay cir thêni lììn nnòì linh-hòn tôi 
càng niíinh - me. Thi-thiên — nhirng bài 
tho* k^'-dieu — mo'n-tró*n, ĩíp-yêii, đat lò í 
vào cánh tay lir-ái và binh-an cua Chúa. 
Tieng thánli-nhac — hii cung nhac — d^n 
tòí rón-rén vào cung-điên hang ngà, đén 
tru-óx ngôi thi-ân, và êni-nhc ngà đàu 
vào ngirc Chúa. Tôi sung-sirtVng, tàn 
huò-ng sir khoái-lac cùa Ngài, Tôi điro-c 
hoc biét bao nhiêu hài quí-giá, mà tru'óc 
day không W\é có, nhir tinh yêu-thirang 
vô-đôi cùa Chúa, su* nhìn xem Chúa, sir 
nhin-nhyc, khiêm-nhuòng, tin-cày vàng-



lò'i \ , \ \ . . Bài hoc tuycl-giã cun lòi là sir 
a ycu Chúa So' Ngài, chira du ! Yì nhu 
vày lòi sc đcn vói Ngài nhu- mo t tòi-
nhàn, chĩ lãni-lét niiin N^ài. ívinh Ngài, 
chira đu ! Vì sc đcn vòi Ngài nhir mòt ten 
đăy - tó rut-rê. Xhirng a yen Chúa » , tòi 
sc đcn vó'i N^ài nlnr m ò t đira con ven-
dau, tliò-thc trò-cluiyên cínig cha, Tòi 
muon hoc xong nam tlur nhà't, se viet 

đ u p c chiT- V, J iàni thú nhi. chír và 
n a m tlur lĩa. clifr V. Roi khi ra truòng, 

tôi sè có mòt càu chãni-ngòn hãt-liu : 
<( V1-;U ClItJA » , Và hó-i ycu Chúa, lôi se 
có đù d i ê u - k i è i i nào (-húa cíin tòi phai 

có đê hău vice Ngài. 

Hó'i các han Ihanh-n i tMi yèu-dau 1 
Các Ijan sè phai chon íuót hiròng di cho 
đ ó ì song mìnli, Các han se dung tài-nàng 
cùa m ì n h đê thành môt hác-sĩ, mòt kỳ-
sir, môt giáo-su\ mot chien-sĩ ir ? — Hir-
không I Sa-lô-mòn, nguòi đa nam trèn 
năc chót cùa cáí lhang danh-vong, phú-
q u j đa kinh-nghieni và tliot ra nhir vày. 
Các ban hay gia-nhàp hàng-ngu cùa 
Chúa, dàng đòi song mìnli cliíu luyên-
iâp dê ]>huc-sir Chúa, cúu tói-nhàn, Các 
ban sê đu"o*c lan-huó'ug nhiìng sir la-
lùng trong luàt-ijhãp cùa Ngài tai Ti iròng 
Kinh-thánh, Ve phirong-dièn cùa Chúa, 
Ngài ]jhán ; w Năy ta nói vòi các nguoi , 
hay ngUíVc mat lên và ngam xem đòng 
ruóng, da vàng sàn cho mùa gal ròi« (di . 
4 :3r) ) , « Miìa gal tlujt lòn. song con gilt 
thi it. Vày hày cău-nguyên Chúa m ù a 

gat sai con gal di vào m ù a 
cùa Ngài » (Ma-tlii'O' { ) : 
.V-'ÒH ) . Còn vc iilm-o-ng' 
diên han, hàv can-1 hàn 
nghe l i ÍMig Chna và càu 
hòi y Ngài. Hay Ii:ing-hái 
hău vice Ngài, vì hiêt r a n g 
« chí linii-cóng còn hoài,)> 
Đ ú n g (ĩhàm-tre nií'a các 
ban oi ! Vi « hiên nay là 
thì thuan-licn » và hon 
nu'a 0 Thanh xuàn bãl lái 

laí)>! Hàv lira chon di kco 
sau rôi àn-hàn hav llian-
tho nhir Lamartine rang : 
« O temps, suspends ton 
volt)) (Thò'i gian ho'i I thôi 

Tieng kèn chòt cùa Thièn-sú diuig 
sùasoan thfĩi chãm-dút thòi-kS' àn-điên-
Nlurng than-ôi 1 Biet bao triêu linh-hôn 

đong hào Viêt-nam chira đircrc cúu-rôi, 

Các ban thanh-niên I Cùa triròng 

Kinh-thánh đang m ó ròng, sàn-sãng tiêp-

đón các byn. 

jT/fií hoc-sank 

G Ó P PHĂN B Ó N G Ó C : 
Phtr<rng - danli ípiyêrì - Irtr Trirò-ng 

Kíiili-lhăiili : Oijy Vn - [ifJoc-Kỳ, 0;i-
iiiĩiif; (iOOđOO, l ĩ . T . ĐÚT-i)lii'i 2:iUđ00. IJ.'l'. 
Sĩiifíoii 2.1S;Í(100, I I . T . PJinng-llu'r UiOOitOO, 
C;ìc ùri^ tliiiòc II .T. Ngiiyen-lri-
Phiroiig : Ònfí Nfí-v;in-'J"inVn;í KlfiOiíOfJ. 
<). Vũ-qiuK'-Ngor. momO, Ù. NgiiySn-Ci-i 
100(100, Ò. Ngiiyrii-víiii - 'I'luìc lOOđOO, 
Ò.Tran-Vĩtn-Limg inO<100, lì. Nj^uyên-víín-
Ciròiig lOOdOO, aTràn. ( | i im--Anh lOOdOO, 
B. Nfíiiyõii-f]i:iu-Àii lOOfĩOO. 11. Ng.- ihi-
I . i i U 10a.:!00, CÔ Ngnyon-lhi-Ngoc-IJC'ii 
150(100, B, Trĩm-\ii;"in-ílĩ 100(100, Ò. Híi-
hù-u-Quâng lOOdOO. ]ì. VÙ-li(ìng-Tiirín 
IflOitno. Ó. Truyen-íhm N^i iyri i -so-n-IIa 

:ìO0(tOO, Tiì'-ii li()p 40;i(tl)0.II.T.Triim-hãĩih, 
Ciìii-đJíl. L;ic-l:im SOlklOO. Ò. M. S. Nguyi^n-
li:ui-Nliit(j'iig ISOdOO, O. (ieoigíì líeardsluill 
;MÍÍ([00, lì:"i VMUer C. Voclker f.íUđdO, 
Couples Class Aslu!VÌ]l(- N . C. (i 'llíMr), lì:'i 
qua-pliu Ngiiy("'n-v:in-í[ãi. Sadcc lOOdOO. 
Couples Class Asheville N. C. ;í91d5l), 
Missiy Prayer Band 3SHd')0, 'SU\ Clayton 

-đúng vun-vút níra) thì đà 

lĩiu^n ròi. 
Nffo vão Trirùny KìnhThúnh Dà-nang 

(Xiin liep Irang 13) 



CHÚA TÍIÂV tìOÁN DÀN BONO 

fhì Dông Long Thworng'Xót 
lìancóhict iiiòí nam bao nhièu ngu'íVi 

irong thê-gian này phái íjua ítòì \ỳ di 
ítên còi dò'i dòi không ? — Nam niuoi 
Irícn f SO.UOO.UOO ) nguòi mòi nam. 

Ilììu vỳy, có fiO.UOO ngiròi thèni vào 
dàn 5ò' cúa Uiê-giòi- Và hièn nay có hai 
ngàn Irièu ngu'ò'i chira diro'c ci'ru-ròi ! 

I-ùc xira^ khi còn ò' tlic-gian nay, 
íàru-í^hiìa ta chĩ tháy nhfrng doàn dàn 
ftông () ngàn nguòi l)(r-v<r nliu' ciiièn 
khõng có kc cluui llii Ngài ro'ì luy. Ngài 
thiro'ng-\ót ho biêt haul Ngài cám-dòng 
clio pliàn thuôc-the và phán thuôc-linh 
hf). Hõni nav tririVc nuH doàJĩ dàn hai 

B A N G C H Ú N G V E 
{Tiep Iheo Irony 5) 

kliàng du- vào vièc níũdri I'úa các niró^c, 
lUurng cot dc lãm Iron công-irn chuôc 
tòi chúng ta ròi lèn ngòi bèn huu fíúc 
Chúa Cha him Thay T ê d c Thirong-pham 
caa-nguyèn cho chúng ta. Sau nay Ngài 
sii trò' lai thê-gian làm cho cái bang-
chnng (rèn núi hóa-hình dò du'oc thành-
lira, lire Xgài .sc tái-lám l^p niró'c Búc 
CIuìíi Tròi trèn đát và sc cai-trí vó'i các 
tlmnh-dò 1,000 nam tháidjinh. Khi áy, 
• sir sang luyt trang sc chói-Iói nhir su 
sang niàl tròi và sir sang mat tròi sc ló-n 
turn hày lán, » iuira giò thuàn tluVí, 
a ruúíig tô"l diroc kc nlur rung ram 
fnioi nam sit có 12 múa »^ mòi Iháng cây 
riii r:f Irái mòl lán, w no'i sa-niac siì 
mirng-rò" và, Irò hoa idur hòng huòng 
ngirói la sè song lãu, ínniiòn-vát đcu doi 
mó'i tì, Sau dò, l^úc (;húa Jèsus sè giao 
nirúc lai cho Due Chúa T r ò i là Cha, ròi 
VÌMÌ và ('on cùng càc thánli-dò. idió Rúc 
Thnnh-IJnh sè tri-vì dòi dói vó-eúng níri 
slríri mó'i íh1t nuVio (Khài 21: I ; 22; 3-5), 

Xguyèn Búe 'ihánh - Linh giái - to 
nhfrng su này cho chúng tói eàng them 
và lìan sire nuVi cũng khien chúng tòi ha 
iiiinli háu vièc Chúa tron duòng đang 
sau chúng tôi sè « dune vào each ròng-
rài Irnng niroc d(Vj đõ i Ngài » , 

MiiC'SiF Trun-nhir-Uoi^ 

ngàn trièu ngirói, long Chúa thuívng-xól 
biêt hao ! Ngài dang tha-thiet cáu-thay 
cho iio-

Còn ban thi sao ? 
Ban eó dành ricng it phut mòi ngà5'dc 

cììu-nguyèn thay cho doàn ihui dông dang, 
di dên vuc tham kía không? Ban eó đe it 
Ihi-gió' ra đi làm chúng phát sách cúu* 
vót ho cháng ? 

Ban có tham-gia each nutnlx-nie vào 
các cèuĩg-cuóc cúu-tê không ? 

Ban có Ihái-dô the nào vúi nu)t Ilói-
thánh dang hêt long phiic-vu Chúa và 
dòng-loaí ? ĂI'NH(f;^. 

N A M Nià\, B A N T H à MÓri 
(T iêp thco trang 'Ă) 

den thiim chúng ta và nghĩ dèm lai tgi 
nhà chúng ta. 

9) Khi chúng ta Ihict - lap gia - dình 
1? bái Ihi giiic long majìli-mè nlu>ng gia-
dinh khác noi guong chúng ta uuì lap 
và nlur váy ho cúng nhỳn duoc phuóc 
Chúa. 

10) Nhò' gia-dinh le-bái mà ehúng la 
tháy rò cho'n-tu'ÓNig yêu-duòi lámdôi 

chúiìg ta háu xung ra vói (-húa vã xin 
on lhadhú lú Ngôi Thánh. 

11) (iia-dinh Ic-bái là mòt cuòc lluV-
phirong I'át lôn-nghièm và linh-dòng cúa 
mòl ílôidhánh be nho. Cía-dình là í lô i -
thánh áy. Ngiròi cha hay bà mc là chú-
loa Hòi-thánh nay, 

12) íua-dinh le-bái là tu-o-ng - trung 
cho cuôe hôi • hop cúa Thièn - dàng sau 
này. 

(iia-dinh nào khóng Ihiêtdáp gia-
dinh led)ái lhi that da hi thiètdhòi làm 
trong cáe an - phirúc cao - qui Chúa diì 
luVa cho các gia-dinh con-cái Chiia. 

IIÒ, Nam Mói , chúng ta hay lap Ban 
thú Mffi cúii Gia-dinh Le-bái t 

MnC'Sir Pham-xnán-Tin, Dran. 
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LirOC Sir HÔI THÁNH M Õ - C À Y . - -
Hòi-Th;'ni!i nay đirac tliành - hip do 

ông hà Nguyôn - van - Ngo. lin Chúa tai 
Mỳ-lho nam 1Í)IÌ0, duo'n^í lliõi òn^ Mnc-
sir Nguycn-liiTu-ivlianli ó' Ilói-Thánh lìcn-
lre> Ong dna tliày cô Hô-liũuTiuc dí-n 
nhà ông Ngo đi jihát sàch Tin-Lànli, do 
đó có them ngnòi nhàp váo Mòi-Tliànìi, 
Làn lirot dén nam í{}?'.i Ch(n\ sãp đal òng 
hà Truyèn-dao Hicp-văn-Càn dén, viVa 
phát sách, vira giăng cho lin-dô, & tam 
nhà ofig Mai-vàn-Kliòii tai hin^ Thành-
thòi- Sau òng Can xày - cat niòt nhà 
giăng tai cho Tliom vào tliánfí và 
tir-tliãh Klii làm Ic Ivhành - tliành ông có 
mòi òng Chu-nhicm lìùi 'fir-Do, òng i)òc-
hoc Olsen và òng Mue-sir Phaii-vàn-Hièu 
đén thing nhà Ihó- làm eho náo - đòng 
h^ng dòn^-hào ntri ttày, (Lhiia eujig làm 
pht'p la chúa 1Jinh ciio chi Luo'ng-thj 
Phung, hièn nay chi còn đúng vúng. 

Bèn nàju l!):̂ r>, òn^ hà Ci\n dòi di 
lìa-tri, thăy Nfjuyfn-ngoe-Chiéu dén thé, 
Tliày tò-chi'rc tii làm t^uVng clio dòng-
hào may làng ké - can. dune mòi nam 
òng hà Pham-\an T i r dôi dén the tìiay. 
Ong Tir đu'oc thũe - giuc di dén quàn 
'lhaidi'phũ cát-nghĩa đao, diroc 4 ngiròi 
tin (;iina, Ngày qua tháng tai. ()ng din 
di, dén nam lOĨÌS òng Nguyèn - t^hàu-
Buó'ng dén, Òng Birò-ng liàu vièc Chúa 
diroe 'AQ tháng hi dau nèn nghí. Có thày 
Hi'ra-ti'ung - (Cliinh giúp hau vièc í^húa 
nuit Iháng, lhay vùa tiV-già Hòi - Thánh 
tlii có ngiròi tin-dò giO' nhà giăng là ông 
Cliãt qua dòi, thăy trò- lai làui le cat 
xác ròi ngliĩ luôn. 

Hòi''I"hánh năy khòng ngiròi giũ\ Tín-
(to khòng nj^irò'i chàn. Chúng lòi hél sue 
kèu-van cùng Chúa. Chùa sai Ihày Trăn-
dae-i\nih dén giùp, còn mòi C-húa nhut 
eò ông Ah.u'-sir hè-ván-ÍÀmg dén gíang-

Car vi Mtir-.sir vn Trnìjhì-úno dtr !r Klìánhíhàfìh lĩôi-Thánh Mo-càij. 



ftín tháng 6-11 thày cô Tràn-my-B 
đcn nàn vice Chúa cách eó o-n- Nam 
1!U;Ì tháy đni đi, ông Lè-van-Diêu đén 
the. Ong hà Dieu lo bó'-đao tgí Mõ - cày , 
tĩii nhà ông Nguyín-vàn Lieu, đén tháng 
645 ông hà Díèu vê nghĩ, ông b à Pham-
hũ-U'TrLrc đén, Ngày 22-4-47, nhà binh 
Pháp tlòt phá cho' Thotn, cháy luôn nhà 
giàng, phai íV lam nhà ông Huo'ng Giáo 
Than. Tháng S-48 nghièm - trong càng 
hern, nèn chúng tôi |)hăi nhóm thà Chúa 
t^i nhà ông Liêu-Tĩnh t;.u làng An - thai 
suot nam còn thày Trirc thinli - tboâng 
thàm viéng. Sau Chúa cho phép cat 
ítiroe mót nhà giăng tai làng An - thói, 
nhò òng hà Nguycíi vàn-Quyèn coi-sóc 
và tà ngày 23'I0-4ÍI thì nhóm luón mòi 
luàn tai nhà giang. 

Thày cô True ve nghĩ, chúng tôi nhir 
chièn không nguò'i chàn. Ngày 29-11-50 
quàn đói Quôc-gía chiéni đóng nhà thò' 
này, tin-đò phài tam nhóm tai nhà ông 
nghi-vièn Võ-vào-Kjs còn cr Thom thì 
nhóm tai nhà ông Hu"0'ng - giáo Than. 

Nam 1951 Bia-híit đua thày Nguyen-
Thànli - Son đén Thom cùng An - thói, 
thày cùng chúng tôi thiét-tha cau-nguyên 
đc lo cat nhà giàng. Chúa dung Hói 
Truyèn-giáo giúp 6.000ăĩ, nhó' đ ó khô-i-
công cat môt tu^-that tgi Mo-cày v à sau 
đó cat nhà giang vào ngày 17-3-52, tôn-
phí 21.897$ lay tenia Hôi-thánh Mí>cày 
v^y. 

'rtiàv cô Son hàu viêc Chùa điroT 3 
nam có lam công-phu gày - dung nhà 
Chúa chua kip làm le khánh - thành thi 
đôi đí. Ngày 26-7-54 óng b à Muc - su-
Diép-vàn-Gan đén, Vi cón nhieu chò 
phâi lãm them, nêu ngày 17-8-54 ông b à 
cS-đông sira laí ton mat lO.OOOS nua, 

Chúng tôi có mòi lìan Trí-sir Nam-
hgt và Ban Truyèn-đa*) luu-hành. Ban 
Càu-nguyên liên-tĩnh dén dàng đèn^thó-
ngày 6-9-55, Có ò n g Chù-nhiêm đén làm 
lc nhân đèn Ihó- và giàng. Ké có các ông 
Pĥ Jii - van - Thau, Lucvng-vang-Thirc, 
Nguyen-huu-Khiuih, Nguyên-phú - Lành 
và Nguyèíi'Vàn-Tó'ng thay phiên cai - tri 
vã giàng day. Cũng cò các ông Đăng-vàn-
Uc , Nguyen-van-Tôi, Huvnh-vàn-Thíên, 
Ph?ini-van-Nghi, Bo • Ihành - Ngai cùng 

các tin-đò lân-cân đén hiêp chung thò 
phuong, ca hãt khien buSi 16 r^t long-
trong, Ta O'n Chùa-

Ban Tri'Sir líòi-'l hành Mòcòij, 

TAM KỲ 
Trai 8 nam chien-tranh, thành - pho 

Tam-kỳ là nai hi bom đan răt nhiêu 
trong Mien Trung-Viêt. Do đó, nhà thò' 
vi gàn đuró-ng Quòc-lô nên luôn luôn 
hi uy-híép. Tù* nam 47 đén ngày ©ình-
chién, riêng Tam-k^ hi hang ngàn ru'aí 
qua bom oanh-t£ic ca ngày lan đêm. Nhô-
Chúa che-chò' nhà thò- khòi bi syp 

do, nhung hiên nay cua gày ngôi ran^ 
rui kèo hu" hòng, phàn xông niVt - nè 
qua nhièu. Nay dir^rù phai có it nhót 
30,0005 mói tu-bÒ nSi. Ciìng khóng the 
nào tri-hudn đuac nua, vì so gió to the 
nào cnng bi syp-

Nhilng tin-đò qua nghêo vi các nam 
đi tàn-cu', nhà cua bi phá-hoai, nay vè 
gap lúc buôn ban é, mùa màng mat mà 
vice làm can cap không biét tinh sao 
Nay chĩ trình-bày lèn mat báo, nhà qui 
òng bà anh chi etn con-cái Chna xa gàn 
lay long càu-nguyên. Néu có dip, yen* 
càu qui Hôi-Thánh đê thi giò^ riêng càu-
nguyen giúp cho, đê Chúa cho có phu-ang-
tíen tu-bS càng sóm càng tot. Đa-ta. 

Chãp'uvc Ngmjên-tăn-Mĩnk. 

Bj chú. — Aí cò ỳ-kién gì trong viêc 
tu-bo này xin viet tha cho : 

Muc-su: Nyuyin-xnãn-Vony Tam-kỳ. 

Làl t ò a s o a n . Ban - báo xin Ute 

dàng birc tho' sau day cua mót cô-đông-
viên thàn-mén, goi là ghi o'n nãng - đô-
cua ban đÒng-công trong co*-quan chung 
cùa nhà Chúa, 

Thành-lari, ngày 24 tháng í nam 1956 

Kinh ông Giám-đoc 

Thành'Kinh Báo Hói-Thanh Tin-Lành 
w 

Yiêt-nam 
Kinh Ông. 
Tôi xin thay mat đóc-giâ Thánh-Kinh 

Báo ò- Hòi-Thánh Thành-lai ngô lói chào 
nurng ông hà vã toàn hôhiên-tàp Thánh-
Kinh Báo birãc sang nam mó"i đày vui-
vê trong ân-đíên Chũa. Sau đây tôi xin 
tràn-trong cam an qui ông đã nhân món 
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an thiêng-lièng tir ntri CiVu - (-húa J e s u s -

Christ mà phàn-phát clio ehúng tùi tiong 
Thánh-Kinh lìáo, nen đ ò i song t h u ò c -

linh chúng tòi điroe manh khòe, xinh-
iiro'i, thòa-man vò-eùng. Xin tliãnh-thát 
thira vúi qui ò[ ig ehĩ mòt hài trong 
Thánh-Kinh Báo eung đãng g i á hòi i)hàn 
horn so lien ciia mòt nam Thánli - Kinli 
Báo, Và\% huòe sang nam mòi, c á u xin 
Chúa h a n | ) h L r ú c đòì - đào tren qui ò n g 

liàu gày-dung đòi thuòc - linh các đòe-
già c h o dên khi Chúa tái-làin, 

Sau đày tôi xin tràn - trong gòi so 
tièn 22n$ trà lien ÍL so Thánh-Kinh Báo, 
trong nũa n:nu ehòt LÍ INN. Nam 105fi này, 
xin ông c i i n g gò'i y 9 so nhu- nam ròi, 

Thán-ái k irdi -eán chào òng h à eúng 
l o a n h ô h ièntài ) . Kinh chúc hiíili - an. 

Nay kínlì llw : Trãn-him Nylúa 

C A M T Ă M L O N G V À N G . -

Phiro'ng-đanh quyèn-tro- quy luru-trí 
eua M,S. T J Í . V i e t n a m : Jlôi-Thành 

Phú-xuànJ300:^ ;;Hôi-Thánh Phan-ri 140.̂ :; 

IIòi-Thánh Trgmdiành, (̂ áu - đãt, Lac-
làm 500.$- (Tinh den ngày 31-l-5fi)-

S A I G O N . — 

Thành - phàn Ban 'I'ri-sir cua Ban 
Thanh-nièii Hôi - thánh Tin - lành V. N. 
tai Saigon ve khòa thú nhát cúa nièn-
khòa 1950 : 

Lê-van-Tliiromii 
Trircrng-van-Xi:àn. 
Vò - hieu - Lièiĩi 
Lam-vãn-Hung 
Nguyen-thi-Hanh-
Lè-Thànli-Nhon 
và Trán-Kim-'l'ò' 

Can (^húa han (vn trong-dung qui B:in 
Tri-sir đem nhièu kíft - qua vinh - hien 
Danli Ngài.-

Triròng-Ban 
Phò Tru-òng-han 
Thtr-ky 
Phò Tho-kỳ 
Tir-hóa 
Nghi-vicn 

T U Y H O A 

Vi sir kien-lhiet duò'ng-sá Iroiíg Tli í-
xà Tiiy-hòa, màl dàng mòi se mò- ròng 
thàm vão gàn hèt nhà giàng. Auh eni 
lin-dò Tuv-liõa so còn it, còn lhi r^i-T^ic 

Ôny Tnuicn-dao Nyuyân - ICÌIÌÌ Ngàn ntjoi r í / r n - ìxbícn chicr múij Iháu -

lhanh. Chinrny-trinh phaí-lhanh iai Ma-ní cna II. T . T. L. V , N, hicii 

iíany (itmc íháu-ihanh nyay lai phony nay. 
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nai xa, I9Í nghco íhicu, niál mùa, nvn 

đang dirng vào mòl cănh-tình khát - k\u\ 

Lê Noel l!)51 kliEtnh-thành nlià giáng 
tlii khòng ngò" nay hií sap phái giÒ* đi ! 

Mà cà so phu- cáj) eíui Iiòi - Truyen 
giào v^n đài-ìlu) l àu nay cho nen tu-tri 
còn yen ci'ia IIòi-Thánh thi h^i cung nhu 
cãc Hôi khác là hc^ Iháng ba này thi 
ehám dút I 

Chàn-tliành bàvto v-kiên náv, chúng 
tài luong riìng càc anh clii cm trong Hòi-
Thànìi \ix nhúng ai ai dirívc may - man i'r 
van nhúng Hòi-Thánh an-iìn xin nhò' đên 
nhà giáng Tny - hoa chúng tôi mà eáu-
ngnyen clio hnác eúng làn- tro ' each húu-
hrc, gópsúc vói ehúng l ô i , 

Nen có, \ i í i gn-i víĩ Hia - hat de 
chuyc^n-giao Iai cho chúng tôi kip - thòi, 
Xin cam on Iriió'c, 

Mnc-sir uâ anh em tin-do 
Hòi-Thánh Tmj'Hòíu 

TIN M Ù ' N G 

ftag hà Miĩc-su' Trí-sir Nguyon-thion-
Pliáp đa làm lê vu - qui cho thú - nũ- là 
cò Nguyên-thùPhu'ong - Lan đep duyên 
vò-i cíiu Nguy?n-van-Quang. thú-nam ông 
bà N-^uyen-vàn-Hào, n g à y 29-1-56 lúc 11 
giò" tcu Hôi-Thánh Tin-Lành Phú • xuíin. 

Òng bà Mvic - RU- Trí - sijr Lê - van-
Trăai đà lain le thánh-hôn eho thú-nani 
là cAu Lê-niính-Lòe vn ĩ̂ thú^nũ- Òng hà 
Lc-Víui Dàni, Nghi-viòji Hòi • Thánh Bên-
trelá cò Lè^thi-TuÔJ. Hôn-lê đà cu-hành 
t£ii nhà rièng Òng Bà Lê-văn-Dí^m lúc 
9 gió ngày 2-2-5tì each long-trong. 

f;àu Huỳnh-Cuu con ong hà Huỳnh-
1)1 (r Quáng-nam, Ihuóc-vièn Hòi-Thánh 
Tin-Lánh tai f>à-Ií:ií dep duyèn cùng có 
Lèdhi Cáni-'i\i con cuu òng hà Lè - Man 

thuòc-vièn Hôi-Thánh Tin-lành lyi Cău-
dát, ílòn-lè cir-hành ngày 5 tháng 2 nam 
nm tai Giáng • diròng Cáu-dat, 

Bàn-báo Ihànli - that chuc juúng eác^ 
qui hai ho và eò (fan chú rc duoc tron 
nghĩa ven tiidi trong on yèu - thirong. 
cua Chúa. 

T. K, B. 

TIN B U O N 
(CÂO-PHÓ VÃ CAM-TA) 

Con tòi là níêp - vàn-Nghe, dí linh 
quò'c-gia, vi phàn - s i r nèn tú - tràn ngàv 
2S 11-55 tai duòng Thóe - not, dem vc 
Hôi-Thãnh Long-xuyèn làm lõ an • tãng. 

Buoc tin, qui ông bà Giào - s ĩ I ) , L 
Joflrey, Chu-nhíêm Trán-xnàn Hi" và các 
Muc - SU', Truyen - dao go-i the phàn iru,. 
yèn-úi chúng tôi trong con thír - tháeh,. 
nèn V(/ chòng chung tôi to long thành-
that cam cn. 

S. Diêp-văn-CHn 
Bàn-báo ĩ:in chia buòn và cau Cbúa 

an-ui ông bà Myc-sir Dièp-vàn-Can và 
quí-quyên, 

T. K. B. 

TRirÒ^NG KINH - T H Á N H 
(Tiep theo trang S) 

Bartley L , Ashland, Ohio 2.088đ00. 
Mĩsss Lucy Bray 174d00, Bà Esther C-
Voelkcr 591d60. Bát - Ihuòng 3,975đ90^ 
Ô. lì- George Beardshall 348đ00, C. B. 
Storey Ĩ74đ00. Mrs Connell 174đ00. 
Bà Đoàn-dir-Khuong, fià-nãng lOOđOO, Ò. 
Bà Dirang-Thanh Đà-năng SOOđOO (Tinh 
đên ngày 31-1-195G). T.K.B. 

T H Õ N G - T I N 

Le Tfít-nghiêp nicn-khóa 1955-56 cùa 
Truò-ng Kinh-thánh Ih T, T. L. V, N, se 
cir-hành vào Chùa-nhàt 22-4-1956. Xin 
toàn the con cáí Chúa cáu-nguyên nhièu 
cho, Ba la, —Bun yiáo-viên. 

CÁC N G U a i H A Y &EM H E T T H A Y P H A N MUO^I V À O K H O 



TIENG GOI CUA 
RUNG XANH 

H A - L È - L U . G I A , T A N - U&C T I Ê N G 

B Ã D I C H X O N G ! 
m 

Myc -s ir Truyèn-gláo Phgm-xuân-Tfn 

j a R A ĩ 

Chi-phái -Ur-rai o- giu-a bo-l^c lìadé 
íve pliía Nam) và Bahnar (vè phia Bac), 
Dân-sò đò 150.000 ngiròi. Nguòi Jcrrai cr 
vùng Cheoreo uòi giong iiliác nguòi 
Jarai ò' Pleiku, Pleikli và Chír-ti, Nhirng 
lieng cíia nguòĩ các vùng ăy đùng 
thi khác nhau đò 2 phàn train thôi, nhir 
v^y l l o cũng hiêu nhau đircrc, Phong-tuc 
và tánh-tinh ngmVi Jo'rai các vùng ăy 
í̂ ũng tirang-tir giong nhau cà. Có khác 
nhau chàng là niôt vài clii-tiét nhò -

nhíit khòng qnan-hc lăm, 

Sau khi hàu vièc Chùa <V Han-mê-
thuòt và (^lieoreo hai nam, cliúng tòi 
đ u o T Chúa đua đSn đên rao-truyen Tin-
Lành Ngài iv Pleiku vào đàu nam 1941. 

Muc-phiêu chúng tòi là muon ùĩch 
toàn hò Kinli-Thánh Tan CiruUVre ra 
tieng ngiròi Jorai, Bòi vây chúng tòi gia-
còng, cây ivn và sire Chúa đ ê hoc tiêng 
Jo'raĩ và bát đàu (Ucli Thánli-van khi 
đà hoe biêt tiêng này khá ròi, Nhirng 
vi lhay eò nhièu chi-pliái khác chu-ahc 
nghe đên Tin-Lành, bò-i vày chúng tôi 
<ìiii y nià chĩ dich Tàn-l?òc ra tiêng Jarai 
và xin Chùa dan đên chi-phái khác, 

'JYong bài nay chúng tòi xin thuàt 
lai mòt it tùng-trâi mà Chúa đ a cho 
chùng tôi g a p trong khi dich Tàn^iròe ra 
tiêng Jo'rai. Mong rang Chúa dung bài 
này giúp ich eho nhiíiig a n h em đòng-
lao đĩing phyc-vu Chúa trong vuò^n nho 
Ngài 

I. D I C H S Á C H N À O T R U á C 

Sú-mang cúa ngiròi Tìuyèn giáo là 
JesiKs-Christ, Bè-mue cua ngirò-i Truyen-
giáo là Jêsus-Clirísl, Í A i ò n phini J i g u ò i 

Truyèn-gíáo roi đi roi lai eho iiguíV 
Thircrng-du xem là đòi sò'ng í)úe Chua 
Jésus-Í^hrist. Nguòi Truyèn-gìáo khòng 
đên khai - hòa môt chi - phaL Ngiròi 
Truyen-giáo không phài eò ỳ đetu !uãn-
lỳ hay lỳ-tliuyêt nào dê nhòi-so ngirò-í 

Tlinang *ln nhung giòi-tliiêu, r:ií>-giàng, 

làm eliiVng vè Mot Dang cho nginVi 
ThiríTiig-dn, Bang đó là Jcsus-CIirist_ Vày 
thi nguò'i Truyen-giáo pliàí dich sách 
Tin - Lành trirác đê cho đòng - bão 
Thutrng-du đutrc biêt vè đói song Búc 
(;húa Jèsus-Christ. Nhirng trong ĩ)on sách 
Tin-Lành nèn dich sách nào truó^c ? 

w 

Tôi dã dich sáeh Tin-Lành Mac 
truác vì nhirng le gi ? 

Vi : 1,— Sách Tin-Lành Mac cò mòt 
văn-thê giãn-dí de dich, 

2, — Sách ăy ngan ncn dich mau 
xong và nhutin-chánh cũng man ròí> 

3, — Tin-Lành Mac không có nhièu 
danb-tũ" khó dich và khó hiêu. 

4, — Nhfrng ngiròi Thirang-diE đoc 
Tin-Lành Mac thi d? hiêu Bùc Chúa 
Jèsus-Christ ban các sácli kia. 

5. - Có nliièu ngU'ói điroc cúu htVì 
sách Tin-Lành Mac. 

Vì nhirng le đó tôĩ đa dich Tin Lành 
Mac triróc hêt khi khm-công dích Tân-
irác ra tiêng Jo'rai và cũng dich traác 
eác sách Tin - Lành kia trong tiêng 
Bahnar và Chru, 

I I . N G U â r i P H M - T Á 

Có nhicu nguòi ehiì-truoug uèn đào-
luyèn nhung ngirói Thuo'ng-du trò nèn 
nhung dieh-già Tliánh-vàn hàu bo dam-



nhiêm còng-vièc này. Và mnô'n đào-luyôn 
jio thì phài lira chon nhirng nguòi 
thòng-thao ticng Viêt-Nam hay mòt sinh-
ugír, Nhirng iâp-lriròng này kliòng đirng 
iiiii vì nhung duyèn-có sau đày ; 

ĩ .— Kliòng cò ngiròi Thiro'ng-du nào 
hicu bKÍt tiéng Viêt-Nam chàu-đáo cà vi 
vày ho dich sai, 

Chò đào-tyo cho ra mot nguòi 
thông thao tiéng Viêt-Nam hay môt sinh-
ngii" thi trè mat co'-liôi ])liiôn-dich và 
phSn-phát lò î Chúa. 

3.— Néu có, thì Hòi-Thánh không đu 
ticn đê cung-cãp ho háu ho vui long 
công-tác vò'ì chúng ta. 

4 ,— Cò mav Tru^'cn-đao tap - sir 
Thirong'du đa dich iíinh-Thánh nhirng 
dich sai. Vi-dn ho dich hai ch& « vì 
chirng a là « vi cái chàn » , « tai sao » là 
ft ó' noi ngôi sao » , 

Vây nguòi Truyèn - giáo há không 
nên hoc tieng ho cho thòng-thao đê hiêij 
cùng ho dich Kinh-Thánh thì mau hen 
sao ? Khi tôi đa hoc tiéng Jorai biét 
khá-líhá có the dich Tin-Lành Mac điroc 
ròi thì tói bat đàu dich chung vó'i giáo-
sir cùa lôi. Giáo-sir cũa tòi đòlà môt Giáo-
su: Tru'òng Jorai. Thày Ià ngiròi Jcrai ô-
Chcoreo. Thày này không biét tiéng Viet
nam nhirng biét ticng Pháp, Khi thày 
năy qua đò'i rôi tliì có thày khác cúng 

là mot giáo-vièn giúp tòi dieh. Khi thay 
thú hai khòng cò dip giúp tôi dich nũa, 
thi mòt Truyèn-đao tàp-sir ngu^òĩ Jorai 
(V Ploiku giúp tòi vay_ Khi dich xong mot 
sách tòi dáuli may và chuyen cho nhièu 

Truycn-đ^o tâji-sir xem. Cúng có khi in 
bang stencil và phàn-phát cho ho đoe và 
ho phô-biuh nhúng càu sai trât hoac 
nliilng chir khòng đúng. 

Khi có Giáo-sĩ ngoai-quoc đén thi 
sau khi dich cáctho'-tín chúng tôi cùng 
xin Giáo-sĩ đoc và tra-khă(í nguyèn-vàn 
tiéng Hy-lap nhu-ng chù khò, hău sira 
chu'a cùng nhuân-chánh cho đúug ho'n. 
Khi toàn câ Tân-uòc đa dich đánh may 
roi thì chúng tòi lhay nhau doe ban thâo 
và do vào ban tiéng Pháp, tiéng Viet 
hí\\ tiéng Anh. 

IIL HET BAO NHlEU N A M . 

Có ngiròi hôi tòi phâi đê bao nliièu 
nam mói dieh xong Tàn-iròc Jo-rai. 

Tru'òc khi tră kVi ngay vào càu hôi 
tôi xin to cúng các Ban rõ chúc-vy ngirò'i 
Truyèn - giáo Viêt-nam. Trách-nhiem 

ngu'ò'i Truyèn-giáo trong môt bait không 
phâi it. Ngiròi Truyèn-giáo Viêt-nam cô 
phân-sir giâng Tin-Lành bnôi tòi tai 
giâng-đirò'ng. Ngtròù Truyèn-giáo lolhani 
viéng các làng găn và xa, Nguòi Truyèn-
giáo day trong Triròng hay lòp Kinh-
Thánh, lo soan bài vô- và lo in sách O^o, 
thăm viéng tin-do, v. v. Nhu- the thl 
nguòi Truyèn-giáo không the ngoi yen 
mòt chò đê chuyen lo dich Kinh-Thánh 
mà thôi. Dàu vày ngiròi Truyèn - giáo 
lo tìm dip'tiên dê dich Kinh - Thánh. 
Chúng tòi luôn luôn càu-nguyên Chúa 
cho eó thi - giò" đê dich và >enr 
hú nhirng ban thâo hoac đe dá nh 
may nhúng quyên dich ròi, Cò khi 
nguòi Truyèn-giáo rânh có thì giò' đê 
dich thì ngirò'i phu-tá lai ban ho^ìc 
ngiroc lai. Nhirng that ra thi ngiró'i 
Truyèn-giáo có the dich Kinh-Thánh 
trong mói già. Phâi, mòi g iò ngiró'i 
Truyèn-giáo có the nghĩ đén viêc djch 
Kinh-Thánh. Nguròí Truyèn-giáo lo hôi 
nhù-ng chú khò mòi klii gap ngiró'i cò 
the giúp mình. Nhir the thì ngiròi 
Truyèn-giáo phâi cò môt quyên so san 
đê ghi nhùng chir minh muon hôi và 
khi ngòi xuòng thì không còn thieu chu' 
đê dich una. Có le ivhi đi truyèn-giáo 
trong làng, khi day trong lò'p hoac khi 
đi thàni-viéng, ngirò'i truyèn-giáo nên lcri 
dung it phut đê hòi vè mot đôi chfr khó. 

Dàu vày khi dieh xong vira đánh may 
và nliuàn-ehánh, chúng tôi đc găn hét 
10 nam mói xong Tàn-u-ó'C tiéng Jo-rai. 

IV. DICH THE N À O ? 

Dich-giă Thánh-văn không dám và 
cùng khòng hao giò- tu-hào rang minh 
djch luôn luôn đũng, không chút làm-
lói. Dàu vây dich-giâ phâi nhâm myc-
tiéu duy-nhút là sân-xuãt môt ban dich 
đúng, tot. Bô'i the ngiròi phâi c^y o-n và 
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sir dãn-dât, soi-sáng cua Thánli-Linb uià 
]àni vice, Chúng tôi cíing văy líhông dãin 
tuyèn-bõ rang ban dicli Tân-iró'C Jtrrai 
là đúng lOOo/o đâu. Dàu vày, cam un 
Chúa, vì chúng tôi đa nhcV <jn Chúa Toàn-
Năng, Đăng Khòn-ngoan luà làm het sue 
•cùa Chúa ban cho chúng tôi, Chúng tôi 
lha-thiêt cău-nguyòn mong-moi Tàn-
ir(Vc đircc sôm \uat-han và mòt vài nam 
iiira có le lai đu^ac nhuân-chánh làn Ihú 
nhút. 

Bay Ià each cliúng lôi đĩl áp-di,ing 
Ichí dícli Tàn-U 'óc Jtrraí: 

(1) Không dich túng chfr tùng tieng. 

( 2 ) (-Ó the tliay đni tlii'r-tir càu van 
cho hírp vó i vàn-thê Jivraí. 

(-1) Gap môt chfr, môt lieng Jfrrai 
không cò thì đyt thèni vó^i each dung 
hai bn chfr đê hinh-dung chũ-ay. Ví -dy : 
Búe Tliánh-Linh Ihi chúng tóí đa dung 
ha chíi' : Yang Ià Than. Bongat là Linh, 
Iliam là tot. Thíên-sir thi chúng ten 
ílùng : Ding ko-na hiilm ÍTì Adai : Ding 
kona ; Bay-tò', Hiàm là tot, Cfi Adai là 
Búc Chúa Trcri. 

(4 ) Neu không the đ̂ t đu-<rc chír mm 
và có the nuran !r eác ehi-phài phy hay 
<ĩliính <V lieng V. N . Ihì chúng tói cúng 
niu'ou, Nhir ; Ko-yâo hào llirng : Ià Nhfi-
lurcrng* 

(ft) Không phép ilĩch ỳ cùa mot càu. 

Vi neu dich nhir the thi khóng còn là 
ban dich nfra mà là ban dich-thuat hay 
văt-nghĩa mà thòi, 

(6) Vê vàn-lhê thi vi Iio không có 

thxi-đóng-lhê nên trong khi dich cung 
•chàt-vât lam mói khi gyp nhrrng càu ve 
Ihe năy- Dau vây chinh ngiròi Jo'rai cúng 
ílùng the tat (tonne elliptique)-

(7) Không dung nhirng tieng làm ho 
hieu sai lac ve le dao đu'a đen sir mè-
tín. Vi du : chir Hades (àm-phù) thi chúng 
tôi khóng dung tieng ho có dê dich. 

V. IN B A N G V A N N À O &ÚNG. 
Nam 193G cò mot tiêu-han đat van 

l ì í n g Thu:ong-du- Nha Hoc-chánh mien 
Cao-nguyên đa dung vìin năy day trong 
•càc trirò^ng ngiròi Thiro*ng-du lâu nay. 
NgiTíVi Thircrng.du đa quen dung van 
này- Chúng tôi đa <Iùng van này đê ílicii 

và in bon sách Tin-Lành và Sir-đô t i íng 
Jorai, sách Tin-Lành Mac tieng lìahnor, 
sách Tin-Lành Mac tiéng Chru- Nhung 
sau cuòc chiên-tranh thú" hai thì có mót 
van khác đa đucrc dat ra do óng Martini-
Van năy khác vói van díít nam 1936 môt 
it. Ví-du : Van nam 19;ÍG dung ( / thì van 
năy dung O, 

B thi van năy dung dd. 
B hh. 

Xét ra trong hai cátii đyt vĩĩn 
Thuo'ng-du t h ì van nào cúng có cái 
tóc eni Ifri và van nào cíing cò cáí 
khuyet-điêni, bĩít loi ca. Nhirng tiec là 
chúng tôi chira theo hoc điroc lópngòn-
ngir-hoc, chnng tói chira phăì Ià nhung 
nhà ngfr-hv^c chuyên-móii nên khóng 
dám ban ròng ra o đây. Chúng tôi cung 
suy-nghĩ dên J i h i ê u chi-|>hái khàe chira 
có chfr và dang kê-cúu vê ngón-ngif-hoc 
và ir<Vc-ao se điro'c Iheo hoc bVp năy it 
tháng hău cho mòt ngày găn đây có the 
đên nhfrng chi-phái ííy đê đat van và 
day rlio ho đoc và víêt iiàu cho ho có 
Ihê đoc Kinh-Thánh điroc. 

Trong khi chiV đtri m ô t nuit van thi'r 
J)a hoàn-hi hon, chúng tôi dung vxìn lOSfi 
đê in tãt ca cáe sách giăi-ngliĩa đao và 
sách Tin-Lành tieng Thirtrng-du, Chúng 
tôi cijng se dung van này đê in Tăn-uóc 
tieng Jíi^rai, vì nhfrng le sau đây : 

1 ) Tat ca các trircVng hoc ngirúì 
Jírrai đang dung van năy đ ê day-

2) Nhirng ngirò'i Jarai trong các làng 
đoc đirac nhirng sách bang lìêng Jarai 
theo van này. 

IV. PHÂI DUNG TIÊNG CHO NHÚ-T TRÍ 

Chúng tôi can-thân dung tieng each 
nhút-lrí toàn ca bó Tàn-ir(>c tieng Joraí-
Vi nhu- the dêcho viêc soan mot quyên 
Thánh - Kinh Phù • Dan (Concordance 
Biblique) Ví <\\\ : djch chfr a//, (Anh), 
tous (Pháp) thi tieng Vie tnam có the 
dich là hêt că, tat ca, ca lhay -
Tieng Jorai có the dich là «abih bang», 
G abih tìh » hay chĩ « abìh » mà thôi-
Nhir vay thi chúng tôi phai quyêt-đinh 
iru-ó-c !à muon dung « abih bang » hay 
« abih tìh » hoac le chi môt clxã « a b i h » 

(Xem tiêp trang 3 2 ) 

file:///uat-han


THÂNII - KINH BÂO 17 

DANG PHAN M l / O I 
N G U Y Ê N - V A N - T H A N H 

Tliira các qu>' anh chi em kính-men 
trong danli tìivc Cìmn Jêsus-Christ, That 
ÍÔi không ngò' liôm nay lai đuo'C gap 
các qui anh chí em trên trang báo nay, 
vj ngòi hiit tôi qua thò-so', laí thay mình 
còn là tre eon (ĩang tap - tĩnh buó"C 
trên thiên-lò. Song đxrng giua tinh-trang 
Júên-hun eúa ílòi-thánh, lôi dutrc Cbúa 
thúc-giuc nên eă gan — tòi dung l i ÍMig 

•« ca-g^nft — viêt vài fíiònii UVtàm-kliam 

de dáng cho Chúa ban Ngài su'-dung, 

Tôí là môt l in-dò, lian-hanli duoc 
gàn vói so-sácli và công-viêc Ilôi-thánli, 

"Môi lĩìnxcni (|Lia so-sácb là mòt lan long 
têilo ngai, vi ehĩ cò do ĨÌO phàn tram 
-tín-dò Irung-tin dàng i^lian muói cho 
Chũa, Oi I Anh chi em oi 1 ĩlan anh 
chi eni thùa hieu rang, nêu mòi mot 
chúng ta deu Irung-tin — (f Irung-tin » 
chó" không phâi <( có » — dàng mot phan 
miròi, chĩ mót phan muói cho Chúa, thi 
châng nhirng díi nhung dòi-dào cho 
công-qu)^ Hôi-thánh, Anh chj em tri ! 
T^í sao Hôi-thánh chúng ta gap linh-
trang nay ? Há chang phâi vì chúng ta 
Ihiêu su- trung-tín trong híìn-pliàn sao ? 
Bò'i lê Can ăy tôi muon cùng vó'i anh 
•chi em hoc lai ve su dàng phan nuròi, 

Chinh Chúa đa phán rang ; <( Các 
ngu-ai hay đem hêt thay phan muói vào 
klio, hău cbo cò luong-thirc trong nhà 
la ; và tù nay các nguoi khá lay đièu 
này mà thir la . , , xem ta có mò- cáe 
cu-a so trên trói cho các nguoi, đô 
phuóc xuòng cbo các nguoi đên đòí 
không chó chúa chàng » ! (Mal, 3 ; 10) 
Lò'i phán ăy cho chúng ta biêt : 

I. D A N G PHÀN Mirõri LÀ 
MOT M A N G ^ LINH. 

Co lăni nguòi liìm tuòng dàng pbĩin 
unirM nhu' là làm viêc phuòc-tliiên, Ỳ 
tiríVng do that qua sai linn và vì sir 
liíêu làni ăy nên hq dàng ])han nnrói 
tùy ỳ nijnh, Lai bòi clura nhan đunc 
chíin-pháp ve sir dáng phan nuròi cìio 

nên da-sò' òm phan muói h'lm ciìa riêng 
minh dê cliiiõ'c lay mot đói song buòn 
lliani, Không, anh chj em oi ! Oirc Cbúa 
Tró i vÀn là Đăng trong sir tir-do, song 
trong àn-diên ciìa Ngài, ehúng ta thĩ-
bànli mang-linh Ngài cách tình-nguycn 
đó Uy vice làm « xúng-đáng vói sir an-
nun )>- Tbòi-đaĩ ciru-uác, dàn-sir nop 
phan nuròi vì pbáp-luàl đòi-hòi, còn 
thòi-dai àn-đién, chùng la nop líliàn 
miròi vì o'li phu'ó'c cíia Cbúa, tình yêii-
tbiro'ng cíia Chùa làm cbo cilm-tinh cua 
la bi rung đòng mà nop phan mirói cách 
lình-nguyên trong liân-boan, 

Chúa |ihán : a hay dem hêt 
tliay |)han nuròi vào kho , . , » « ĨIĂY 
BKM » bá chàng phâi là mòl mang-linh 
sao ? Mà đa là mang-ljnh cúa Đúc Chúa 
Trò i lhi ta là ai l^i dám trái mang-lĩnh 
eiìa Ngài, Anh chi em ! Trái mang-linh 
cúa Búc Cliùa T r ò i chang phiií là tòi-
trong sao ? Vây sao anb chi em dáni 
Iráì mang-linh ciìa Chúa, anh clii em gifr 
liro'ng-lbu'c cíia kho cíia Búc Chúa T r ò i 
trong kho eíia anh chi eni- Anh chi em 
gian-dò'í cùng Đúc Chúa T r ò i sao ? Òi ! 
Nêu so phan nuròi còn nam trong nhà 
riêng cua chúng ta thi chang nliil'ng 
cbúng ta không nhàn điro'C phiróc gi 
trong Chúa, nghĩa là « círa s'ò trên tròi » 
chàng mò* ra cho chúng ta mà trái laí 
ehúng ta hàn se nghe licng phán rang ; 
« Kia, chon nhúng kê chòn « . . , A-na-
nia và Sa-pliia-i^a , . » đà đén triró'c cira 
kia. ho eungsS dem ngu'ai ra tuòn ! » 

IL D Â N G PHĂN M U Ò I LÀ 

e i l u PHUÓrC-HANH 
• 

« - . , Và tú nay các nguoi kliá lay 
đicu này mà thír ta, Búc <iiê-hò.va van-
quàn phán, xem ta có mò' <ác cúa-si'ĩ 
trên tròi cho các ngu'oi dên đòi không 
chô chúa chàng ! )> Qua lliàf, sir trung-
lin dàng iiliàn miró'í h"i chia khòa mo 
{;ác círa-S() cúa kho o-n-phuó-e Ihiên-
Ihiro-ng, A[di chi cm dà Ihír-niíhiêni 
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Birc Giê-hô-va đièu nììy * liua ? Hay 
lliir Ngíij đc nliyn l^iet sir thành-tin 
cùng si.r gìãii-có ciut Ngài là tliê nào 
đòi vói anil chi cm là ngiròi trnng-tín 
trong sir dâng phán iniròi, có )diAi anli 

chiem dang song trong hoàn-cánh thieu-
thòn, ciie-khô, nglièo-nàn cliàng ? Anh 
chi em luòn gap sir hnòn-ha, dòn-đau, 
đén dõi hoi thò' chet » hang ra tir anh 
chi em chàng ? Tòi xiíi ThEuili-Lình 

nhác anh chi em nhó" rang, áy hói anh 
chi em còn gifr Iiríviig-thurc cùa kho cua 
© ú c Chùa Trò i trong kho cna anh chi 
em. Vi tòi đàm qiiá-ijuyel vúi anh clij 

em rang, chàng he cò mot ngirói nào 
vi dàng phán miròi eho (-húa Juà hi 
nghèo thieu, cháng eò mòl ngirói nào 
trung-tin dàng phán nurói do long k ính-

nién Cluìa mà lai song trong khung-eânh 
dau buòn kia. Hay là anh chi cm đang 
ó" trong gãc-lia láu-son, quyèn-cao chúe-
trong mà rang, tói nào eó trung-tin dâng 
phán miró'i cho (Zhúa mà sao tòi mai 
giàu-sang cm-am ? Neu đó chăng phăi 
]à sir giàu-eó ngoài (^húa, thi tói cáu 

xin Thánh-Linh nhác anh ehi em nhò" 
rang, Chúa đang nhán-nai cluV anh chj 
cm ăn-năn đó. 

Anh chi em ! Dáng i>hán miròr lã: 
mang-linh cúa Búe (liè-hò-\a van-quàn> 
Chúng ta đã dâng phàn jnirò'i cho Chúa 
chira ? Dàng piián mu'ò'i cho (^húa ĩà 
dièu phiróc-hanh, làehia khóa mó ci'ra 
kho vò tàn trèn tròi. Chúng ta có đang 
dam mình trong song phiró'c-hanh eùa 
(-húa chàng ? Anh chj ejn hày tbú-nghiêm 

Chúa hang each trung-tin dàng [)hán 
miròi chó dúng thir Ngài nhu dân Y-so-
ra-èn thú (^húa trong đòng vang. 

Nguyen CJiúa giúji ehúug tn quyet-
dình trong gió' phut này rang ; « Lay 
Chúa, xin Chúa lha tòi cho enn. Tú nay 
eon húa sè trung-tin dâng i)hàn muòi cho 
Ngài. Nguyen Ngài Ihèm sue cho eon. u 
Amen t 

Hen gap anh chi em trong so báo 
tóũ de cùng hoc quĩi, thái-đò eũa ngirói 
dàng ])hán muòi \à each-thúc dàng 
phán muòi. 

Phòng Thnu-lhanh ^ John Olsen » Irong khnôn-vièn Giíing-âirìrmj 
Gia-dinh de kij-nicm Cn Co Giáo-s7 John I). Olsen tir-nan lai Gia-dinh 

ngày 



THÂNIT - K I N H BÂO IS 

LONG B A N T R E 

Chúa Bã Mò- Mi$ng Tôi 
Vnĩir lĩgi'i Irti'a cũa ThJE;n hùin nay 

•vò \ v ue-năi vâ Jiifìt-nhoc tuv trò'i mat-
jiie \wn uH)i khi, Cliiéc dông-lií) trèn 
iLVòng timng-thă huòíig liaì tiéng lanli-
lot, rigí'in dài nlni' c ò y cIiù- đcri Tíiièn 
ng<ÌÌ clay khoi giirò'ng_ Dn muòn liay 
liliòng 'J'liièn càng ktiòng the nam dircrc 
nfra. Nlurng hìn sũii-soan dí hum nay 
kliônH có sir hâng-hái nlur moi chuyen 
dì khác. 

Oiicu nay là cliieu C!^húa-nhirt. Then 
chirirng-trinh đ à đínli hóm nay !à huòi 
jjjii cìu'rng đ;íc-])ièl cua lìan 'J'hanh-nièn 
nià 'I'híèn là inòt ban-vièn trong lĩan 
Tri-SLi'Ban Chú-ng-dao. 

Víĩn sanh - truóiig trong inót gia-
dinh đao-điVc, Thièn đLrore cha nic rèn-
luyen dòi song trong on Cliúa. Ong h à 
Lucrng, mòt cha])-sir có luoi, hău viêc 
•Chùa làu nam trong ÌIôi-Thánli, nhièu 
khi rat sung-siróng và hành-diên thãy 

long sot'sáng và yèu-uién Chúa cũa con 
ifìinh-

Tbièn rat lan-lòi trong an Chũa, 
\ì the Thiên điroc dăc-cìr phó Triròng-
han Chúng dao. Han vù-a thành-lâp trong 
tuăií vùa qua. Cam on Chúa, nhò' sir 
^iúp do- cna Ngài và long hièp mót, sir 
yùu-inén í̂ hũa cua Thanh - niên. Ban 
Chúiig-dao khòi-sir băt tay vào vièc vò i 
lăt viì sir vui 'Vc và Iiiing-hái. Duy c ó 

Tliicn. luy ríít tiVng-trăi vè hVi (^liùa, 
jioc-thi'rc cuĩig cliang phaí kèm, nhu-ng 

ti)i ngliièp, chàng chira he mo' niièng 
ítc lain chúng làn nào câ. Cliàng khòng 
•du can-dâni nòi vê o'u Chùa chií ban-
hiru cùng nguòi làn-càn. (iiá có ai hòi 
,gl vè Ĵ ao till chàng ch í dàp mien-
cu'òng theo càu liòi thói. Vì the Thièn 

riit so niùi khi nói den sir lain chirng. 
Nhung hòm nay Tlìièn khòng biét tù-

4:UÌÍ\ each nào và cùng kliòng Ihe (iV-

ehò'i điroe. Néu có the thi Thiên eùng 
xin cáo tir sir đi hòm nay. 

Bén nhà giăng T'hìèn thĩíy aí nay 
đèu có vè há*n-hô" : ngirò-i thi lira sacli 
Dao, ngiròi thi xem Kinh-Thánh , _ , 
ehàng thay tu- then, Sao ngirói ta liàng-
hái sòt-s;1ng bao nliiêu thì minh lyi 
nhùl-nhát phap-pliòng bay nhiêu, 

Reng ! Reng ! . . -

Tiéng chuông reo đem Thièn íriV 
ve Iiièn-tai, Ong Myc*sir triêu-tap càc 
ban-viên hii đê càu-nguyên triròc khi 
fti. Ông xin moi ngirói hay càu-nguyèn 
eho minh có sir dan-dĩ đê mà nòi vè 
Tin-l^ành, Tliièn bat đàu cău-nguyèn, 
chàng nùc-nô' trong tiéng khóc, xuiig 
hét moi sirveu-hèn và [ihút-nhát ttr làu 
cna mìnli, và xìn Chùa nur mièng ehàng. 
cho chàng eó the nòi vè Tin-Lành- Moi 
ngirò'i đeu ngac-nhiên và <:âm-dòng 
theo nhirng lò'i thành-lluit tir đáy long 
Thièn xirng ra. Sau khĩ càu-nguyèn, 
òng Muc-sir nhe-nhàng đat tay lèn vai 
Thièiì an-ũi: « Tôi tin rang Chúa s5 
dung thày dê đeni nhieu linh-hon tnr 
lai cũng Chúa tir day. Nguyèn Chùa ô* 
cùng thăy và tat câ ban Chi'rng-đao hôm 
nay dê có nhieu két-quâ cho Chùa. v 

Moi dièi[ lo-so-, phâp-phòng, moí 
sir nhút-nhát lrong long Thiên duòng 
nhir Ihco nhfrng giot lè mà tuòn ra. Cdò 
day Thièn thay long nhe-nhàng, làng-
làng mót nói-nicm vui sirò-ng cũa kè vúa 
trút diro'C gãnh nang khói long. 

Moi ngiró'i ra đi vòi long day ve 
hàn-hoan và tho-thái. 

Tuàn lè sau Irèíi Tóa-giâng, nguòi 
la nghe òng Tru'a*ng'l)an (Lhúng-dao, 
giong hùng-hôn, nhan manli tiVng tiéng 
lrong luòt khoăng klnii-trinh han CluVng 
dao hĩing tuàii : <Í Thày II. làm cluV 

(Xem l i ê p Irtiny titì-



I P I Dm N G U Y E N - K I M - T H I N H 

Tronj^ nlìtrng nam ^ăn day. Thánli-
Kinh Háo ró dàng iihiOii tin-tiVc Plinr-
hnng ctia IIùi-TIiánh Tin-Lành Virt-nam, 
Doc dên, ncu là ngu'ó-i cna Chrisl, chai-
Idiôiig ai Idiói nirc long ngoi-klicn Cini-
Cliúa ; vì do lã bong lrái thuòc-linh và 
sir li uóng-lhàiih cúa Hói-Tháidu 

Tuy nhicn, Hòi-Tluúih In-clu'rc \v 
phnc-hirng và Ilói-Thánh fliroc líhnc-
hung khòng |jhai Ià mót virc. Tành-
Chát và y-nghĩa deu Ichác nliau. lĩoi Ihê, 
ui^c dììu chúng ta dà nghe nhiêu cuòc 
Ilói-đóng phuc-hirng duoc to-cliúc 
trang-tliê vòi nhirng hài I uò'ng-thuàt 
linh-dóng, nhfrng hire anh dep-dè, nià 
thuclc kêt-quă van nglièo- nàn, Tai 
sao cú sir trái - ngugc nhir the ? Vi 
chúng ta quan-niein văn-dè phuc-hirng 
chira dung múc, hay nói each khác các 
cuòc liòi-đóng phuc-hung ay chira đú 

điêu-kiên chin nnií. Do đó, có nhiêu 
<'hi-liõi, sau nhúng ngày hói-dóng răiii-
rò vL i i - v i \ van tro lai tinh-trang l(mg le 
kiió-liai^. The nèn các cuòc pliuc-hirng 
non-not ĩĩy, vói quan-niôni tliiên-càn 
huili'lluVc^chãng nlurng khóng đem lai kêt-
qua njà cò khi còn phàn-lác-di^mg là khác. 

Muon elm Hòi-Thánh điroc phuc-
hirng, tirong-dò'i dúiig vó'i ỳ-nghĩa thuòc-
linh trong Kinh-Tliánh, xuyèn qua sir 
tung trài hàji-lhàn, chũiig tòi xin man 
piicjĩ góp inól vài thiên-kiên sau đây vói 
b^n đoc : 

I. QUAN-NIEM VÌ SIT PHyC HITNG 

1) Yêìt'lò hói-fiinh vna Hòi-Thành. 

Nói chung da-só tín-dò dcu hiêu sir 
cíin yêu và lác-<Uuig lòn-hio cua sir 
phyc-liung. Tuy nhiên chũng ta cùng 
khòĩig phú-nhân rang trong càc chi-hòi 
van còn mòt so it con-cái Chúa quan-
nièm víín-dc |ihLic-hirng mót each nòng-
can : 

— (V> ngirói thííy Hòi-Thánli minh 
tú làu khòng có tô-chúc Hóí-dòng phyc-
hung, Vày can phai to-clurc chu Hói-
Tliánli nòng lyi (Ihành cái le pliiic-hirng). 

— Ngirói khác nón lên vi các cuòc 
hòi-dòng phMí'-lmng dê cò tieng vói 
nguòi la (Ihành jihong-trào phiic-hung)-

(jiian-níêm vãn-đê i)hii<^-hirng nhir 
the chua đúng y-ngliĩa và lác-dung cua 
no. Trái lai chũng ta |>haì qnan-niêm 
rang v a i i - d ê plnjc-iurng là mòt yêu-to" 
hói-sinh cùa Hòi-Thánh, là mót linh-hrc 
cho lin-íln và là mòt húu- j íháp giũp c h o 

Hói-Thánh ngày nay c h i ê n - d a i i vói Unli-
hajig xiiòrig dòc, Cò quan-nicJi i chinh-
xác nhir the, IIòi-Thánh mfri : 

2) Thành-khlìn lìiit van-de. 

Theo sir Urng-triu chung Hói-Thánh 
muóii líì-chúc Hói-đóng p l i i ic -h i rng có 
hiêu-quâ, khóng pliăi cò mót sir ao-irò'c 

suóng. (jUMn-niêm chiêii-lê mà trái !ai 
phài thành-khăn đat van-đê, Có tliành-
kiiăn dat vãn-dê, Hòi-Thánh mói van-
di.uig h ê t khà-nàng tliuòc-thê cung nhir 
thuòc-línĩi c ú a mình đê phuc-vu c h o 
viêc to-chúc Hòi-nóng ]>hMC-hirng cùa 
chi-hòi. 

The nào là ihànhkhan dyt văn-đê ? 
— Trong chirong-trinh cău-nguyên: 

cua Hôi-Thánh, vãn-đc phuc-hirng phai 
diroc đat ó' dau hang. Bĩíl cú lúc nào,. 
trong tnrõng-hop nào, ó- nhà riêng cũng 
nhir trong gió- tluV-plurong chung cua 
Hòi-Thánh, chúng ta jihăi luôn luôn-
khan-đăo, nàì xin Chúa või tinh-than 
kliao'khát đo'i-chó\ . . (Chúngta phãì canx 
lhay khó'n-khó, nguy-vong ncu Hôi-Thánli 
không d i T f r c phuc-hirng Ihàt (Khai 2 :5 )^ 

Tóni lai, có quan-niem đúng y-nghĩa 
và tác-dimg phiic-hirng nhu- trên đa dè-
câp và dc eho cuôc Hôi-đông phuc-h i rng 

cò hicu-quă can phâi n a m vfrng : 

I). BĨ QUYET CÚA SIT PHMC H U N G 

í) Don long rnóx le phnc-hirng. 

Tình-lrang Hôi-Thánh ngày nay đang 
tram-trong. Nhân xét vê mat hình-thúc 
chúng la lhay có phăn khâ-quan ; nhirng 
đi sàu vào nòi-tàm túc là đòi song thuòc-
linh cùa Hôí-Tliánh, chac khóng ai khti 
đau lung, kình-khìêp. Đèn-thò^ Chúa 



•(long cua mòl so' tôi-tó' Cliúa và tin-đíi) 
ngãy nay khóng khác gi (Ten-thò' 
<liÊ-ru-sa-letn lliòi xtra, trong thó ' i -kỳ cúa 
N c - h è - n i í , đà hi ò-uê cu'C-tê. fìa-só t ò í -

Ur và con cái (Ciu'ia ngày nay giong nhir 
lliày tê-h"-Ií-!i-a-sáp thuo* xu'O, còn đung-

' chira Tò-l)i-gia thíêng-líèng (tire là t ó ì -

trong đèn - thó Bú'c Chúa Trò'i { Nêli. 
13 : 7 ) . Tlié thi làm sao có chó Chúa ngir 
và có str [)hyc-hLrng that ? Chúng ta 
phai cò môl thái-đo ciro-ng-quyêt nhir 
!Nê-he-nii : niian thãj' đèu c i jc - tè , quàng 
•ja cáe vàt-ílung trong phòng Tô-bì-gia 
l l i i í n g - lieng (túc là tòi- lòi) , don sach 
4en-thò (Nc 13 : 8-9) đê riróc 1§ phyc-
Jurng. 

Muòn thành - cóng trong vice thirc-
Jiièn yen-to trên, đòng-lhtVi tiên tód 
n h n n \T\nh phirò'c- lianh cua sy j j h y e -

huiig tliâl, Ilój-Thánh can pliai ; 

2) C'ãii-tiguyên vìliêp nh(}n linh-nãnff. 

Sir eàu-ngtiyen là mót liiih.tirc vò-
ÃOng dòi vó'i rdifi'ng kc liêt long tin-cay 
í̂ liúa. Do do mà xira nay eó liiêt bao 
iinli-hàng lliiêng-liêng tùng làm nhfrng 
viéc phi-tliirò'ng xtiãt chúng ià nbór ò-
năng-lirc càu-ngnyên. The mà có hnn 
iín-dò xem Ihiróiig bí-quyêt ăy. IIo cùng 
căii-nguyên, cúng muòn Chúa đi'í |jhirò'c 
xuong trên ííoi-đòng phiĩchirng cúa chi-
hôi, s n n g , líêe lhay lio e h ĩ cáu-nguyên 
chicu-lê, Irong mót thòi-gian n à o đó, ròi 
cir vice l o lu-ehi'rc Hói đòng. (^hùiĩg tói 
không ehú-quan nhirng cliúng tói tin 
rĩing các euóc ilòí-dòng piiuc-hirng nhir 
the it dem jihuóc-hanh. 

Bà nh;ìn-tliúc sir càn-vêu ciìa văn-đc 
phiic-hirng, lă!-nhíên Hói-Thánh phai 
hiòn luòn xem no hi troiĩg'tàm Lrong-
đieni eiui ctnro'ng-trình cíĩu-nguyên, 
Chàng nhùng liiep-nguyên ò- Itòi-Ttiánb 
mà mni tin-dò cùng phâi cău-nguyên ò" 
nhà riêng Pliâí nò-tirc và líên-tuc clìii-
ngnyen cìio dên khi nào Hòì-Ttirình nhàn 
đii'frc linhiiiing ciìa Ciiúa biêu-hiên trong 
sirkhao-khát ci.i'C'dò và trong sir tan tò'i 
íl nhièu cúa dò-i sò'ng thuòc-linh l in-đò, 
túc hay gió Ilòí-Thánh lò-chiVc Hôi-đòng 
phuc-hung chac-chân đircrc phirtfc-hanti 

và Hòi-Thánh sc-vui-niirng l iêp đón : 

III HIÊU-QUĂ CÙA Sir 
PHUC - HITNG 

?. Thùi-kỳ hoi xnăn ciia Hòi-iháiúu-

Sau cânli vang lanh xiv-xáe cua ngày 
Bong, muòn vàl chòi day đón mùng 
quang-cânh ăm-nòng cúa mùa xuân nhir 

the nào, thi nbira sđng thuòc-linh cùng 
l)hiic-boat Hòi-Tliáíih sau nliíí-ng ngày 
lang-lc, tra-trqi, trong quang-cànli 
tung-bfrng ciìa ngày phuc-hirng the ăy, 
Hòi-Thánh sê đu-crc bòí-duírng sú-e inò'í 
ciìa CiVu-Chùa mùa xuàn và các con eái 
Chúa cam thăy tàm-linh lành manh, vui 
Ihòa, ycu-lliuo-ng, sol-sang háu vice 
Chúa trong nioĩ hogt-đòng và cùng nhau 
nóng nay bat tay tbijc-hiêj] : 

2) Sú-mang cùa lê phnc-hirng, 

Mùa xuàn là mùa ph^ic-bu'ng hay là 
mùa sir song. Bò'i nhira song cúa mùa 
xuàn mà cáy còi do'm bong kêt-quâ giúp 
ich cíio loài nguM và loàí vat„ . Cùng 
luót the ăy, bò'i linh-nang phuc-hirng, 
Hói-Thánh phâi đoni hòng kêt-qua 
Ihiêng-liêng cho Búc Chúa Trò i và giúp 
ícb clio nhàn-loai. 

Sir-mang đó đir<rc huăn-thi Irong bVÍ 
Iruyèn-phán ciìa Cú-u-Chúa trong klii 
Ngài vc tró-i : cdlay đí khap the-gian 
giang Tin-lành cho moi ngiroi » 
(Mac 1 ; 15). 

Ày vây, ngày nay sir-myng khĩin yeu 
đó vàiĩ cón Iruycn phán cho cliúng ta 
và eliĩ eó hiêu-Iirc là khi Hói-Thánh 
í'húa điro'c pìiuc-bung that. 

X X X 

Văn-đè i)lu.ic-tiu'ng răl cììn-yêu clio 
Hòi-Thánh, No là mót ycu-tò hòì-sinh 
cna Hói-Thánh, là nujt linh-diroc cho 
lin-dò và là mòt bíru-pháp giúp cho II(>i-
Tluinh ngày nay chiên-dău vói tinh-
trang xuong doc. 

Oi, iróc mong sao mói cluing ta đêu 
cam thăy sir nguy-vong eúa con han-hán 
thuóc-linh eíia chinh minh minh và eúa 
loàn-thê Hòi-Thánh, hêt long khan-dâo 
nài-xín, hâu Chúa sóm đò con mua phăn-
lurng trên kha|i Hoi-Tlianh Ngài d;mg 
rèn-siêt trong canh mat còn cúa con 
Bai-hàn, 
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I HÀNO OHK TRK EM I 

B A Y N H I T R U Ò I 
CíK" em flà tliay bay nhir riiói cliira ? 

Khòng pliâi cái cliai iiuòc mà iigiròi 
ta bòi mat trong mièng cbai đáu nhc ! 
Cũng líhòng phâi mòt lò-giay trét nhira 
trâi dái trèn ban đàii 1 lièn cái bay niáy-
liiòc các vììì a, 

Nó là mòt ehiéc hop vuòng, to gap 
hai hop bánh « l>it-qui xung - quanh 
bit bang gu-ong <c nii-ca » trong sang. 
Chínli gifra, mòt true go hinh bát-giác 
nam ngang. Bèn canli có gan bó may 
nhu" may đông-hò. Bay g i ò muon nhir 
de bat ruói nhé I Hay trét uiât vào true, 

trét câ lám mat, Xong, lay chia líhóa 
van giây tiiièn. Kia, triic go tir tír lãn, 
nhe - nháng, èm - din. Ruòi bât mùi 
mat, chùng bám vào true đăy-đac. Làu 
"8^y săn, ruòi ta cir lo nút 

rĩa mà quèn minh sap niâc bay, Ría 
cháng dune ]à bao, tri;ic lăn găn giáp 
vòng ihì viróng phaí miéng cao-su mà 
ngu'ò'i tho dà tài tinh ché ra đe gat ro'i 
eác chú ruòi ngày ngò háo toi. Bi gat 
tê lièng - xièng, ruôi hoâng-hòn bay. 
Thãy chung-quanh sang, tirò'ng đãy Ià 
ban trò'i quang-đãng, chúng cir l)ò tòi , 
nhung càng nhúi đău, thi eàng hi guo'ng 
đàp niauli khién cho lam con nga lè làn 
cù. Tuc-ngìr cò càu : « Trong ke dai 
cũng cò ngirò'i kiiòn » , nèn ciing eò vài con 
ruòi khón-ngoan, eác em a. Ay là khi chùng 
CO tìm each hay ra không đuo'C thì chùng 
bình-tìnli tim pliuong lap ké . . . Chùng 
lăn mò b ò quanh khap hop, chò nào, ket 
nào chúng cùng du-lích, dău sang, dàu tòi 
dau bâng-phàng, dău ngôn-ngang, Chju 
khó at thành còng- À, chúng thay ròi. Mót 
vet sang dài trong khoàng tò'i Irèn đău 

chúng, mà chúng không ngò', Chúng rũ 
nhau ra, Chúng thãy sang càng lòn, 
chúng sue nhò- day là cái cũa mà chúng. 
l)i đira vào ban này. Mirng qua, ehúng cat 
cánh tung bay, the là chúng đã thoát nan. 
Chùng cú bay, bay mai, vù cánh trong 
the.giòi tiT-do huy-lioàng cũa chùng, 

Ho'i các em I Đtròng đén thíèn-thành 
day chòng gai, thũ-tháeh và liróí rap 
cùa ma qui. I Phi 5 : 8 chèp : « Hĩjy dè-
giũ', hày thirc canh, kc thú-nghich anh 
em là ma-qiiĩ, nhir sir-lũ ròng, đi ruông 
quanh, tim kièm nguòi nào nó có the 
niiô't duoc. u Néu các em nhe da, nghe 
theo tiéng ma-quí mà tham tièn, tham 
an uòng hoac là các viec tira nlur đièu 
ác. at phâi sa vào bay cùa ma-quĩ, nhir 
sách 1 Ti-mò-Hicfì : Udà chèp ; «Cón nhir 
kê muon giàu có thì sa vào sir cáni-dò, 
mac Itròi ràjí, ngà tr(mg nhièu sir tham-
diic ngu-dai thièt-hai, là sir khién cha 
ngu-òi ta đam-cbim trong sir hai-ho^i hir 
mat » , 

Néu chàng mav càe em Iàm vào sir 
cám-đô, llnr-tliách thi cluV cho ma - qui 
nhon dip, dè săn Iron làm luôn, song các 
em hày vào phòng riêng cau-nguyên xin 
Chùa eho sir khón-ngoan thoát khói vòng 
vày, vi chac rang Chùa không eho ma-quí 
toàn-quyèn trên dòi song chúng ta đàu. 
Càe em nèn nhò' nni bay eùa sir cám-dò 
tliũ-lhách qua có mót eành cũa nho cũa 
Chùa mó'. iuièn là chùng ta nhin-nhyc tìm 
và CO tinh tboát (1 Cô-rin-tô 10 :13), Rang 
khòng chùng ta se đi dén su- chét vi nhir 
(lòi ví-dii thôit cá'' chù ruòi làm nan 
kia, chang uiay choc sè bí rirói xàng dot 
c l iáyxêo-xèo . Ngiujcn-Unh' 

TÍNH - NGÒ MÀ GÕ MÌNH KHÒI LUÓI MA - QUÌ 

11 Ti 2 : 2(ĩ 



LÒI G lóí-THIÊU VÈ 

Đai - Tiróng Hôi Ciru - The - Quâu 
NgU'òĩ mang ton Wil l iam Booth, 

<:hinh lã tìai-tu'óng Hgi CiVu-tliê quan, 
Nguòi cung là nhà sàng-lâp Hôi ăy nu-a-
Ông sinh ngày 10-4-1829 tai Nottingham, 
jnòt tĩnh kỳ-nghe nuó'c Anh- Òng là con 
inôl nhà thău-khoãn- Chinh vi song trong 
•cânh han-hàn, nèn sir-nghiêp hoc-hành 
kliông cò chi (ĩáng goi là chòi-rang, 
Thoat tiên ra ăòì, ông giúp viêc tiêm 
<;ăin đà, tai đò mat ông không vò-tinh, 
nhung đã nió- ra nhin rÔ cái khung-cânh 
hi-đát cùa đãm bàn-đàn. Bam sinh ông 
von có lâin-tinh ngay tháng, không chiu 
song môt cuôc đòi lanh-nguôi, nhirng 
long ùng luôn luòn un-đúc trong ngon 
iùa nóng đòi tinh tliiro^ng ngirò-i, kinh 
Cilúa. Tàm mat ông rong chirng nào, thi 
tãc long ông cung tlia-thiêt vó'i sir kinli 
Chũa, Ihufxng nguòi chùng nay t Nam 
óng 24 Infìi, Hue Chúa Trò i ban cho ông 
inòt han tram nam : Cô Catherine Mum-
iord, nguòi ban đó qua là mòt cánh tay 
nôi-irng rat đac-lirc cho còng-cuôc v ĩ -
đai nià Dire í-liúa Tró i đà đaí-diing ông 
vó'i sir cong-tác cùa Catherine Miiniford. 
Tài-đúc cua cò dáng hire thir</ng-liru» 

CO dù càe đièii-kiên eàn-đoi dê phu-
thuòc vòi Dai-tiró'ng đâm-nhân còng-viêc 
Chúa- Cô có tính pliú-bam rãt liani-mên 
sir đoc Kinh-Thánh, Lúc mòi 12 tuÔi, cõ 
45 đoc suot Kinh-Thánh 8 lăn, và làm 
lrg-l)út cho may to' báo có danh tbuô' 
đú. Torn lai, Hai-Tu(Vng can |)bâi cõ 
Catherine Mumford dê sir-nghiêji Cliúa 
giao inó'i điro'c thành-công rirc-ro- nhu' 
hiên có ngày nay, Tuy-nhiên cô không 
phâi là nhà sáng-]ap Cúu-the quàn, 
nhung cò chinh là mòt nhàn-vàt quan-
trong, trong lúc Cúu-lhê quàn mó'i đirox 
phui-thai. 

William Booth có thiôn-tài gìâng-day 
Kinh-Thánh, lòi nói cùa ông sac bén 
nhir girorn hai luòi , đììy day lình-quyên, 
long cúng-ran cùa tôi-nlurn i)hăi h\ tan-
vo' truóc nhu'iig hVi ông thuyêt-phiic 
tôi-nhon, Ông lai cò câ tliiên-tài trirò'C-

thuàt- Bao nhiêu lác-|ibam do ông sáng-
tác dcu dirrrc dàn-chúng hoan-ngliênh. 

Niurng tác-pliam ay chàng nlurng đu'crc 
viet trong van-phòng tĩnh-mícb theo 
thirò'ng-le, nlurng là trong nhfrng lioàn-
cânh nhôn-nliip, hoac lúc lênh-đêiih con 
tàu trên biên kho'i là lúc ông đi giâng-
day đò đày- Vay mà vàn-thê van tinh-vi, 
y-nghĩa van thàm-trăm quang - bác, 
Nhfrng tác-pliam cùa ông nhir : Mènli-
lênli cho cac vô-quan — Tìiir-tin cho các 
hang binli-sT — Víín-đê bòn - nhàn — Cia-
đinh chĩ-nam — Nlii-đòng giáo - diic w v, 
Nhirng cuon sách làm chăn-đông quăn-
cliúng, sòi ntíi trong nhàn-dăn là cuon 
cò nhan-đê : « Nhfrng hang cùng ngó 
hem niróc Hòng-mao và nhiìng giâi'i>háp 
đê dòi-jjiio » - Muc-đích cuon sách là mòt 
tieng vang-dôi kêu-ciru cùa bon lê-dàn, 
than đên tai, cam đên long cùa nlifrng 
nhà (juyên-qui, sang-giàu, khien ho phâi 
nay ra tãm long tir-tiiicn mà chiêu-co 
đên nhúng kè cháng may làm cânh khíín-
cùng điêm eÓ, lèu su'o'ug, man l rò i , 
chiêu đãt. Chính-i)hù nuòc Anh công-
nban cuô'n sách đò nlur môt chánh-kiên 
đáng làm tài-liêu phS-biên cho nhàri-
dàn. 

Nói vè nhàn-pham cùa ĩ>gi-Tirô'ng 
Wil l iam Booth, nhà iriròv-gíâ H. Begbie 
có nói : « Tòi không tiro'ng rang Oai-
Tu'tviig chĩ là môt bàcthánh-đo cùa Hãug 
Christ, hon the, ông còn cò hai thiên-tài 
dào-tao nên nhfrng bac anh-hùng tliíèng-
liêng, Wil l iam Booth trong quyên-krc cùa 
Chúa, đà nay-nó- ra trong ông nhiìng 
mò'i cam - tinh nòng-nhĩêt, thiro'ng xót 
đên tôi-nhon, dên nòi tòi tuang rang 
ông luòn luòn sàn - sang đu'crc nhây 

xuong vung bùn-sìnb ò-uê, nong-nac mùi 
thúi-tha, mà óng van lay làm sung-suòng 
nhe-nbàng nhir ó* trèn túng trò'i cao vày, 
mien là ?r do ông làm còng viec cãp-cúu 
lòí-nlwn gò-m - ghc hon hêt, cfít làm 
sao óng mài - miôt vói viêc biên-câi 
uhírng kê xãii-xa đoi-bai mà ông v3u 
gìiĩ" đircrc mình thánli-kliiêt, khòng vet 
không nhán- » (Con titp) 

Miic-siT Nf/iiyên-vãn-Thhi 

Tiw-hòa, 



24 T I l A N i r - KINi r l ìAO 

• 
• 
• PHU-NU' DIEN 

• 

• 

Tìm Bong Bgc Mat 
Nou ta dcíì Ihiiin niòt nliã n;io đang 

khi hã ciiLi dqn-dv|} , ( ( u é l l n ú c , l auc l in i , 
lhi kiiông phai lã kliòn-ngnan đãu. Biì-

đai' đê híra-))iìi, hã cliũ choàng mòl cái 
kliãn quaniì đàu và ra còng đàp may lam 
lliàni- lìyi bay niù-mĩt throng nlur cành-
cào rang : « Bi cbo xa ! Khòng lic)i 
khácli nào bcl ! » Dĩìu vay, lòi mòú 
chi eni cùng lòi đi lòi mòt can nhà 

đang don-dep nhu váy. Tai sao ? Tòi 
xin dáp rang : fl B e tìni thay nhfl-ng 
phuffng-pliáp giúp ta lliành-công trong 
khi hau viêc Chúa » , 

• 

X 

B ú c Chúa Jesus đà phán thídi i ve 
nguòi đãn-bã cò iiuròi đòng bac vã mat 
mòt ; Cách l>à <f tìm đu'oe đòng Ijac hi 
mat » (í-u-ca IT): 9) day cho ta liiet phài 
tim the nào clio thĩív đucrc « kc hi 
mat » (Cu-ca 19 : 10). 

Trong sách Ln-ca, doan 15 cò l)a 
hinh-bòng vc B ú c Chúa Jesus : Nguò'i 
chàn-cliièn tim tliĩĩv con chicn lac, 
nguò'i dàn-hà tim kieni đòng bac mat, 
vn ngUíVi cha nicm-nò" dún-ru"òe dúa 
con trai pliá eúa. (Cliúng ta jihài tiej)-tuc 
còng vice cua B ú c Chúa Jèsus, jihài 
đi lìm-kiem nliúng kè liu-mat, và phai 
nièm-nò' đón r u ó c nhúng kc quay vè 
ncri B ú c Cliúa Trò'i. Có lè ciuiiíg la nói 
rung : « Lay Chúa, xin day eho ehúng 
tòi biet each l ìmkiem nhúng ke hu--mat» 
B ú e Chúa Jèsus hèn dàn ehúng ta đen 
nhà bà mat bac này, chi cho ta thay và 
plián rang ; « Hay thn kiem ngu'ò'i hu-
mãt cùng nhu hà nay t i m - k i é m đòng 
bac màl. )> 

T r u ò c hèl Ngài khien ehúng la chú-
y đen eãy nén (dèn cày) thají sang- Néu 
không có sir sang lhi tìm-kiém đòng bac 
mat ch"í lã ton công vò-ich. 

Tôi chac ngirói đàn-bã này don hct 
dò-đae, dc|) het các vàt to-lcVn, vì no dc 
che-lap nhúng đòng hac mat, Hã cúng 
đt^) het nhúng vât nhô, vi dòng bac có 
the giíii kin ó- diróí hoac iv sau môt vat 
nhò. Bã lay chòi quel can phòng ; bà 
không muôn có mcit vát gi tró--ngai, 

Bà tim-kiém rat can-m<^n. (-on phài 
làm nhièu đièu khác núa, nhirng càn-mân 
Ià đièu quandie hen bet. 

Bã tim-kiém rat bèn-đo, và không 
chju bò Châc chòng bà đi làm vè sc 
không có com an ngon lành ngay : Ong 
chí đircvc an nhúng món săn cô khòng can 
nãu mà thòi. 

Tôi chàc rang trirúc khi tìm điroc 
dòng bac hà phài chòng tay, qui gòi 
cúi dàu sát dat mà tìm. Néu không tìm 
each đó, thi it cò hy-vong thay nhúng 
vàt nhò-nbat. 

Vày, bã đà tint đòng lìac mat, vã 
xin chi em e h ú y dièu này : Bà <( tìm 
kỳ-càng cho kỳ điroc » ( L u ca ló : 8). 

X X X 

Chi cm chúng la hay úng-dung 
nhúng phiro'ng-phà[) này chn sir hãn 
viêc ChúĩL Be lim-kiéni ngircVi hu-mat, 
truíVc het phai có su- sang ; Hay tha]) 
sang lãm long và đò'i song ena minh. 
Rò-rám Irong toi-tàm, lhi anh ehi em 
khòng the nào tìni thĩíy và c ú u - g i ú p 
ngircVi hu'-mat duc/c, Muò'u eó sir sang thi 
phài tié|)-xúc vói B ú c Chúa Jèsus, là 
íc sir sang cua Ihé-gian » (Gi. S ; 12), Khi 
eô sir sang náy ròi, thì hay vàng theo 
lò'i B ú c Chúa Jèsus phán rang : « Sir 
sang eác nguoi bay soi truóc mat ngiròi 
ta » {Ma 5 ; 10). Sir sang cúa ehúng ta 
phăi soi-sáng each nào de dán điroc 
ngircVi ta đén cùng B ú c Chúa Trò i . 



Môt ngirõ'i vô-fín, 65 tuêi, khôiig có 
^iuU thiEn-caiii não vóũ đao Dang Christ, 
gap mót hã tín-đò trên chuyen tàn biên. 
Ùnp, nhân tiiay đòi song cua bà diu-đãng 

èai-dcp lain, nhom đó mà sanh long muò'n 
lin Iheo Oiíng Christ. Neu lj''-Iuân thi 
àn^ có Ihê tháng, nhung ông kbông 
tiành khòi đuoc sir sang tren myt hà> 
Ong bôi bã rang ; 

— Bà có môt cáí gi mà tôi không eú. 
Cài đó lã gì ? 

Bà đà dán ông trô- \è cung Bang 
Christ, Nêu không có sir sang thièn-
thuong, thi chi em không the ciru-giúp 
nm(yi bi hir-măt đuoe. 

Chung ta phâi trú bô các sir trô- ngíii 
úi] và nhô trong đòi minh. Không the 

có iihíl'ng sir đó, tí nhu gian-dò"i, ganh-
ylicl, ghen-tucng, già-hinh, các thói xau, 
mòt lòi đa nói ra hoac mòt hVi đà giú 
lai, su kièu-hànb, lat-lèo, Nguòi J)i hu-
jiiTlt an-giau sau nhíj'ng sir lón và nhò đò. 
(llii em chúng ta phài lay chSi mã quct 
sach hêt. Choi đó là huyet háu cúa Búc 
Cluìa Jêsus. 

íilhúng ta cùn phài tim-kiêm môt 
eàcli eàn-nian, Có Ic Ja phâi làm nhièu 

vièc khác rat eãn-kíp, nêu chúng ta trè-
nai hàu vièc Chúa, thi Hói-Thánh se 
Ibat-hai. 

Cnng hay bèn-đò. Môt hoáe nhicu hri 
khuyên-mó'i trong nhúng b u ò i giàng kéo 
dài thì chua đú đâu- Chúng ta phâi chăm-
chú, bèn-đô và nbút-quj^^êt tìm kiêm 
ngQ'ò'i hi hir-mat. Chúng ta không nen 
khuay-rÔi ho cho đên chêt, nhu-ng phâi 
dat-dãn ho đên sir song. Có môt vi Giám^ 
muc Hôi-ThánhTin-Lành,rat thiêng-liêng 
vè đao-đúc, kê rang trong 40 nam đang-

đàng, ông đà tim-kiêm em mình, là môt 
eon sàu cua rirou manh. Bau vâv cuoi-
cúng, óng đà thãnh-công. Vây, chi em 
hay hèn-đò. 

Bot lai, nêu chi em không qui xuong 
mà tim-kiêm nhúng kê hir-măt, t h i sir 
tim-kiêm đó chua phâi là hoàn-toàn, 
Nguòi nào dat-đein đuoc nhièu l i n h - h ò n 

tró vè vói Chúa cúng là nguòũ c h u A Ò n -

tàm eàu - nguyen. Vây, chi em h à y 
theo each đó mã tim nguúi hir-mat, và 
bay «k i êm kỳ-càng eho kỳ đircrc.» Mòt 
khi tim điroc ròi, thi trên Thiên-đàng 
se múug-rõ' và hòi ehuóng vui-vê cúng 
sê vang dâ}' trong long ban. 

Môt Ban Hát các Cô-nhi vă Liru-tiù Hoc-sinh 
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V 

G I A N G - N G H I A 

T H C y G O - L O - S E 
(Tiep Uìv(ì) 

Miic-sir OVÒC I'OC-WO bii-n-frir 

C H U O ' N í i T I I i : ' I X 

Sy- q u a n - h ? cùa & â n g Christ 

v ó i Hpi Thánh 

Ngài cfjjig là (liìu cua I I K U I - I I Ì C 

lìni-Thaiih. Ngài l à han dĩui, hi Oăíig 
S a n h tnróc nhirl tiV trong nhirng kc chcU 
hau cho trong moi su Ngài ò hỳc đăn 
nhi'rt & ( C A L L líí). 

(-àu 15-17 đa luàn vĩĩ su quan-he cúa 
Bang (Christ vinh-diêu v á i moi sir ( c à 
vn-trn), Càu 18 thi Uiân vè su quan-hc 
cúa Bĩíiig Christ vói Hói - Thành. Sir 
qiian-hc cúa Bang Christ vói niqi sir là 
dir-líícLi (Uình-bóng) sir q u a n - h ô cúa 
Ngài vó'i Hói-Thánh> Ngài sáng-t;io mni 
su là v ì Hói-Thánh cũa Ngài, Ngài dà 
sáng-tyo moi sir cho Hói-Thánh, Hoi-
Thanh là thàn-tliê cúa Ngài và Ngài là 
đàu cúa Hói - Thánh. Ngài có triróc 

muóii-vàt và muòn-Viit đuo-c kct-hiep 
nJiiiii trong Ngài. 

\"ây ta thay rang cuóc sáng-taio v à 
cuóc cú-u-chuòc đeu là do Bang Christ 
c à , chó khùng phai nhu lòi nói cúa phái 
Tri-tuc rang nàng-ltrc cùa sir sàng-tao 
xung-dòt vói niiic-đíeh ciia sir ciru-chuòe. 
Su ciru - cliuóc khòng î hài là de bÒ-

khuyêt cho sir sang - tao, cnng không 
phai ià viec mà Birc Chúa Tròi khóng 
biet triróc, vì tù Iriróe muôn đói Ngàí 
đa du-đinh piurong-phàp cúu-chuóc ròi, 

giũa nuiòn-val vói Búc Chũa Trói, 
Bang Christ lã vi Trung-bao duy-nhút. 
Ngài ĩ à hlnh-tirong cna Búc Chúa Trói 
klióng thăy duoc, là L&i hang còn và là 
Bai-hiêu cũa Búc Chúa Tròi , ncn hòi 
díy-ví cũa Bang Christ đày, ta có the 
đáidi do bet sir sai-lâin eúa phái Tri-tuc 
ve cuóc sáng-tao vù-tru, ho đà tin rang 
vu-trii Ià do c ã c thien - sir tao nên v à 
nhung thiên - sir ăy deu Ià hat - toàn, 
nên muôn vàt mà lio dirng nên đeu 
có ktiuyet-đieui c a . Ho cùng tin nùa rang 

loài nguò'i l)(Vĩ lám theo luât-pháp và 
cam chĩ tU'-dyc có tti? diroc nên thánh và 
lioàn-thành cóng vice eiru-chuòc. Nhirng 
tai đày l*han-tò clurng to rang vò-luàn 
là sáiig-tao hay là ei'ru-chnòc dèu Ià bòi 
Bang (Christ, và Ngài là Búc Chúa Tròi 
l()àn-nãng, là chàn-tirong hoàn-toàn cũa 
Bùc Chúa Tròi, Ngài và còng-viêc cũa 
Ngài klióng có gi là khuyêt-đièni câ. 

I . S/r qnan-hê cùa tìãng Chrisl u&í 

Hòi'Tháiìh,— « Ngài là đău cũa toàn-thê 
Hòi-Thánh.0 Trong moi sir Bang Christ 
iy b;)c đau nhút, vi moi sir đen íio Ngài 
tao nên vã dèn kêtdiiêp nhau trong Ngài. 
Hòi-Thánh cùng do Ngài sáng-tyo. Ngài 
eùng là dău cũa Hòi-Thánh. Ngoài Bang 
Christ khòng có ai xirng-đáng làm đău 
Hói-Thánh. « Thàn4hê)>và <( Hói-Thánh» 
là ngang hang vói nhau. <x Thàn-lhê cùa 
Bang Christ túc là Hòi-Thánh » « (Côl. 
1 ; 24). 

Hòi-thánh là niôl nhòm ngirù-i do Búc 
Chúa Trài lua chon ra khòi the - gian, 
nhon đúc-lin trong Bang Christ nià kêt-
hiep làm mót- Nhóni ngu-òi ăy, Phao-lô-
xung hó là « thánli-dò và anh em trung-tin 
trong Christ, » (càu 2) Vè sir hq đuac 
lira chon thi o- sách E-phê-sô 1 : 4 chép 
rang : a Triróc khi sáng-the Ngàiđĩĩ lira-
chon chúng ta trong Christ, đê chúng ta 
nên thánh không chô Irách điroc triróc 
mat Ngài,» Nhùng ngiròi đirgc hra-chon 
nay là nhúng nguò-i đa tirng-trãi sir àn-
nãn, sirtài-sanh, đuoc Búc Chúa Trói 
han cho long inái, hòi đúc4in liên-hiep 
vói Chúa Jêsus-Christ mà nhàp vào than-
the cúa Ngài : Bang Christ là nguyên-
Ihũ (d'àu) cũa nhóm nguói nhir the. Còn 
nlur nhúng tín-đò híru-danh vô.thuc^ tuy 
ho Cling nhâin Bang Christ là nguyên-
thũ cũa ho, nhu-ng Ngàí chang phâi là 
đăii cũa ho đâu. 

IIòL-Tliănh đS là thàn-thê cùa Christ 
thi nghĩa Ià đã hiôp làm inOt vói Ngài. 
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Cũng nlm- moi sir Irong v ũ In.i. Iny o- be 
ngoiii ngiròi ta khòng tròng thãy sir quan-

hê eua sir kít-hiep cùa ho, Nhirng t r o n g 

Iio tliAt hi cò ihu-lir v;i nhi'rl-trí dnng 
Iàm niMi nmc-dich cuòc thn-lao ho vày. 
Ye phăn thàn- the cùa Oãng (-hrist, no 
cũng ró sir snrìg, đja-vi, năng-Iirc và 
vinh-diêu ci'ia Christ, no vó i (Christ cò 
sir hn-p nh ir t vó i nhau, Woi-Tlianh Ià Cãi 
ró sir s o n g và Ià thàn-tliê cùa Dang 
sãng-tao no. Ay là chàu-lỳ kỳ • diêu 
diròng nào I 

Ay, Dáng Christ là đau cùa l ĩ ò i -

Thĩirdi nlur the. Ngài c h a n g n h f r n g làm 
diìu q u H n - t r i llói-Tliànli mà thòi, C-uiig 

« làm đãu moi sir c ù a I lòi - Tliánh n f r a » 

(Ê-phê-sòl ; 2 2 ) . Ngài c ũ n g l à dau cùa sir 
sung llòi-Thànli, ft do đau do cò câ Ihàn-
the, nhó sir tirong'tro- và sir kêt -cãn cna 

cáchU-lco và ciày gàn imVi d u o c lòn lên 
bùísu lòn h>n theo l á n h Di'rc Chúa Trò i » 
(CôK 2 : líf) Chúa Jêsus-Christ làm Chúa 
và hun Dãii moi sir là vi sij: ích-loi cho 
IIÓi-Tiiánh, Còn Ngài làm díìu Ilói-Thánh 
làlàin cái nguón í u a s i r s o n g và nàng-lir** 
cùa IIùi-Thánh, Ià trung-tàm cùa sir ket-
hiep lIùi'Thánb- Phâi c â m - đ ò n g , quân-
tri, diu-dàt, n à n g n i u và ban m o i thú 
phirÓT thuòc - l inh cho Hòi-Thánh. 

Nhir vày, sir quan-hê cùa Dang Clirisí 
VíVi Hòi-Thánh cung nhir sir quan-hê cùa 
Ngài v(Vi muòn vàt, Nhirng, tuy ĩ ĩg i -
Tháiili vó'i muòn vat đêu do Ngài tan 
nên, và Ngài là ('húa cùa híK nlurng Ngài 
viVi Hòi-Tbánli tliì cò sir quan-he thàm-
thúy h(vn, Ve phăn niuòn-val, Ngài đa 
sãng-tao, quân-lri và khien ho phuc dir<VÌ 
chon Ngài, còu vê phàn Hòi-Thánh ihì 
Hòi-Thánh là tbàn-tbê cùa Ngài và Ngài 
vì Hòi-Thánh mà làm dau moi sir, Ngài 
là Vua cùa muòn vua, Chúa cùa muôn 

chúa, vì muòn vàt đêu do Ngài sáng-tao 
và nhú Ng-ti mà điro'c dung vúng. Ngài 
là dau Hòi-Thánh, Ngài khien HÒi-Thánh 
tì trong moi sir , , . đèu điro'c lún lên 
« cho den chúng chúng Ihây đêu dat 
dê'n sir hiêp mòt cùa điVctin và cùa sir 
thóng biet (^on Dire Chúa Tró i mà nên 
lure thành-uho-n, điroc lăm-thirúc vóc -
giac theo sir đăy-đù cùa Dang Christ » 
jKphè-sò 4 : I^-IT)) , Ngài còng sc u làm 
mòi lai moi sir liău cho moi \àt tho-lao 
cúng se điro"C buòng-tha khói ách tòi-inoi 
cùa su lur-nát đê vào sir tir-<lo vinh-hiên 
cua con-cái Dire Chúa T r ò i » túc là Hòi-
Thánh, (Khâi 2 1 : ò, B ò « : i ; ) - 2 1 ) , 

iCòn tiêp) 

Mat Cù'iìhi (ĩtronfj tloc (HPn-riin 
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Nam M&i, Cái Gì M&i 
Nhà thòng - lliài iiliùl dài xiva da 

nói : c< Hioii gi dà có ây là dirii sc có. 
diêu gì dn làm ãy là dieu sc iàm nua, 
chàng có dieu gi mói iV duói mat Irói 
câ- Néu có niól vàt chi mù ngtroi ta nói 
rang : *IIay xem cài nay uuVi, vàt ãy 
that đã có Irnng eàc tluVi - đai trtró'c 
ròi^ ('Jruyèn I ; 9-10). The mà nguói 
ó- thành A-tliên lrong đói Phao - lò cfing 
nhir nguòi tiong dòi chnng ta day đèu 
chàm-chú nói, nghe và hàn cài vè dièu 
nuVi thói, 

Tánh ham mói, ira ehuòng đièu mói, 
sir la, là mòt tãnh phó - thòng, Ngirò-i 
hàt-cir thò'i-dai nào, hay xũ nào trên 
thé-giòi này cíĩng vây câ-

Nhon dip nam cu (jua đi và nam 
môi Igi đén, tòi xin phép hòi Han cài 
gi thíit mòi cho Ban trong nam raòi 
nay ? Trong nam mói này Ban can tìm-
kiêm, nghe, nói hay tiép-nhàn đièu Ihàt 
mòi gi ? 

Hôi nhu the tire đà cò càu trâ lò i . 
Bòi vây, tòi thành - that xin Ban ehò 
cuòng-euòng hay rao-rirc vi nhfrng tiéng 
phàn đĩ-đùng đì - đach hay nó-nirc vì 
nhfrng canh tirng-btrng nào - nhiet Irong 
may ngày xuàn, nhung Ban hày binh tĩnh 
ngói lai yen - lyng chàm - chì truóc 
sir hien-diên Thánh ciìa Búv Chúa T r ò i 
lìa Ngòi, Bang da dung ncn ngày, thàng 
nam mùa. Ban đoc bài này vói tãm long 
inong uòc sê tim gap cái that mòi, chang 
nhfrng cho nam mòi này tlióì mà cho cà 
dói Ban nfra, 

I. M O T Q U Y E N S Á C H M Õ I 

Có le Ban bĩu mói nói rang ; 

— Tiròng gì, đó là quyt^n tièu-lhuyét 
hay mòt sách thuòc loai khác ngiròi ta 
nìòi xuãt-băn và ban khap tiêm ? 

Thira Ban, khóng pfiâi đâu. Sách mòi 
tòi muò'n giòi - tlìiêu vòi Ban hóm nay 
khòng phâi mót qnyèn tieu - thuyét day 
hVi van-lioa hay mót sàch pliong - than 
hoac mòl sách nào tuàn-£fiâi vè các khoa-
hoc hav triét-lv đàu. Sách mò'i này chinh 
là c[uyèrì Kinh-Thánh. Lò i eua Birc Chùa 
Trò i . (^hac Ban tin r^ng Birc Chùa T r ò i , 
Bang Tao-hóa, Thiên - phy Ioài nguòi, 
Ngài yêu-thnong ehúng ta và muon giao-
tliòng vòi chúng la ncn Ngài đà truyèn-
phán ỳ-chi Ngài cho chúng ta, Các day-
t(V Ngài lúc xira là tiên-tri và sir - đu đa 
chép lai duòi sir hà-hoi và dal - d§n cúa 
Thánh-Linh. Phăi. Kinh-Thánh là sir khai-
thi cùa Búe Chúa T rò i han cho loài 
ngiròi. Kinh - Tháidi bay to Búc Chúa 
Trò i cho nhon - loai nhir Ngài du thành 
nhue-the ó* gifra loài ngiròi, Hanh Ngài 
là Jèsus-Christ hàn Ioài ngiròi tin-nhàn, 
thò-lay và phiic-vn Ngài vày. Kinh-Thành 
rao-truyèn sir cúu-rói duy-nhút trong 
Cúu - Chúa Jêsus - Christ mà tòi - nhon 
nhàn điroc each nhirng khòng hoi di'rc-
tin ehò- khóng phâi bói viêc làm. Kinh-
Thánh giâi-tò ỳ-muòn BiVc Chùa Trò i 
eho loài ngirói hièu biét đ^ tuàn theo — 
hàu an òxùng-đáng làm sángdanh Ngài và 
huiVng duoc hanh-phu'òc thièn-thuong. 
Kinh - Thành cùng là kho húa - ngu- cùa 
Búc Chúa Trò i han cho nhàn - loai và 
lu'ra-ngfr cao - qui hon Jiet là hy - vong 
vinh-hièn trong đòi tirong-lai ; Sir sò'ng 
đòi đòL Kinh - Thánh dàu là sách eò 
nlii'rl cúa the giòi , là sách dutrc xuãt-bân 
nhièn nhút và ban chay hon hét, nhung 

có lè đòi vòi Ban là sách mói nhút, vì Ban 
chua tùng thãy và đoe. Bòi vày, trong 
ngày dàu nam mòi. Ban nèn mua mòt 
quyen và bât dàu đqcđi . Ban cò the doc 
lù" dàu đén cuoi. Sách cò (56 quyen chia 
iàm 2 phàn là Ciru-uòc và Tàn-iró-c, Ciru-
iróx eó quyen và Tàn - iróc có 27 
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4|uyen, Sách điiu cũa Ciru-ircVc líi Sãng-
Ihí" lev, sách rtau cũa Tăn-iró-c líi Tin-
Lãiih MaUii-a. Ci.rii-irõ'C chcp cuôc sáng-

t;̂ o vii-lru, Ihc-gian, sir dirng ncn loài 
ngirói và licli-sù dàn Do-Thái cho den 
4áí) n.im Truóc Chúa. Còn Tàn-iró^c chcp 
ve sir giàng - sanli, d iet và song lyi cũa 
Due Cliún .lèsus-CIirlst, Tàn-irò"c cùng có 
chép vc sir giàng-Iâni cũa Thánh • Linh 
và sir thành'làp Hói-Thánh đău-tiên cua 
•Búc Chúa Trói . 

Mui ngày lìan cò tli^ doc niót đo^n, 
hay liaì doan. Ikiòi mai lìan đgc (2uu-

iróc và l)uòj cliieu lì^n đoc Tàn - true. 
B?n cò Ihe hát đau đoc sách Sáng-thé-
ky hĩìv -Ma-Uiì-o. Kinh- Thánh da là L ó i 
©úr Cluni Trói nèn lìan chain - clií đoc 
và doc eáeh kĩnh- kiiin. lìan cùng đoc 
vírì lain iòng biet cau - nguyen xin Búc 
Thánh - lanh vũagiúp hî in vúa nmò'n 
vini làm Iheo lòi Ngài iiũ'a. Vi Chúa eó 
phán : A Phuóc < l̂)o kc doc eùng kò nghe 
lúitien-tri nay và giù nhúng đièu đà 
chép ò' trong do, vi Ihì-gió- da găn ròi o. 
TJhu vày, châng nhùng đoe, nghe de 
đu-crc phiròc nià |)hăi làm then, giú 
theo nua, Chúa Jesus túng nói : <Í Chang 
phai moi kê nói cùng ta rang : Lay Chúa 
nià điroc vào niróc trúi đàu, nhirng kè 
iàm theo \-chĩ cũa Cha la or trên trtVĩ nià 
thói » (Ma 7 : 2 1 ) . 

Dirói day là inót that-sir đa xay ra 
lai Mien Bác niróc An-đô chúng lô 
Kinh-Thánh that là mót sách nió-i hi cho 
idiieu ngirói vày : 

MÓI nhàn-viên Thánh thfr-Còng-hoi 
đang phàn - phát Kinh - Thánh tgi môt 
làog ò- Mien Bác nirác An - đò. Ban 
chúng đang đirng vày quanh óng đê 
hòi Bí.io Chúa. Ông vni-vè cat nghĩa cho 
ho. Ùng nòi cho ho hiêí vè Chúa Jêsus 
đa giáng-sanh chct the tói ho, òng 
bèn niò Kinh-thánh đoc truyên-tich Chúa 
giáng'sĩinh <'ho ho nghe. Khi óng đoc 
xong mòt nguói tir đám đàng tién đén 
hoi òng rnng : 

— Chúa Jêsus đĩí giàng-sanh bao làu 
râí ? 

— Găn 2 . 0 0 0 nam. 

Nguói ay hoi tiep : 

- Ua, vày ai đa gíãu sách nay eho 
đen bòni nay ehùng tôi nuri tha}' \ à 
nghe càu chuycn ăy ? 

Ai giău ? Tbira eác ban. Kinh-Thánh 
đugc phàn-phát kbá(> no-i vói mòt giá 
rat ha đc môi ngirúi có the mua và đoc . 
Kinh-Thánb, cùng đa điro'C dich r;̂  trên 
1,000 thú tieng. Kinh-Thánb cùng da 
diro'C dich ra các thú tiêng Tbuirng ' 
du và các bô-lac, Nhirng tiec thay vi 
nhièu ngirói hò'-hírng, khinh-re Kinh-
Thánh, nên chira nhàn dtroc sir cúu-
ròi và các O'n phirúc Búc Chúa Trò i da 
bay to trong Kinh-Thánh. 

I I . M O T C H O N * T H À N MÕri 
Ngiròi A-thên lúc xira chang nhrrng 

ham nghe và nói nhúng sir la iiià cùng 
sot - si'ing thò- - phirong than mói la. 
Khi òng Phao-lô đên thành năy, òng 
khao-cúu sir th(V-phir<rng cũa ho thi 
nhan thăy ho tlió^ tăt cà các than. 
Nhirng ho sô  còn thiêu than nào ho 
khòng thíV lay níra chăng nên lap luòt 
ban th(V đê thú Chúa Không Biêt. 

Òng Phao-lô giăng cho ho biêt rang : 
Than ho thà mà khòng hiêt đú chinh Ià 
Đúc Chúa Trúi Chan-Thăn mà ho đáiig 
phai thú lay. 

Cò le trong đúi Ban Iau nay. Ban đa 
thú lám than, lam Chúa ròi. Nhirng 
liro"ng-tri ban cho ban biêt rò ban chua 

thò" Bang Chon-Tbăn đoc-ton vô-đòi 
đang cho moi ngiro'i t bú lay , đo' chinh là 
Búc (Lhúa Trò'i cbúng tôi đaiig rao 
giâng, 

Không phài ban không biêt vè Búc 
Chúa T r ó i đàu, Vì Kinh-Thánh có ehé|i; 
« Vi đièu chi có Ihê biêt đirrvc ve Búc 
Chúa Trúi thì đa bay ra trong loài nguòi 
ròi-ft Linh-tánh chúng ta cbo chúng ta biêt 
có mótBúc Chúa Tró-i, Biêt bao ngirúi cò' 
choi cài không nhàn có Búc Chúa Trúi . 
nhirng lirang-tàm, trí-ngò bo cú quyêt 
chúng cho ho có mỳt Búc Chúa T r ó i 
mà ho phai thú lay, Chàng nhúng liiil>-
tánh chúng to mà chinli còi thiên-nliieii 
cQng làm chúng có mgt Búc Chúa T r ó i 
núa; « Các túng trúi rao truyèn sir vinh-
hiên cùa Búc Chúa Trúi , hău trói giài-
tô công-viêc tay Ngài làm, » That vày. 
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nlnn xem vu-trii và cuôc vân-hànli cũa nó 
có ĩie-thông diêu-kỲ, ai ai cnng biet có 
mòl f)irc Cliúa Tró-i toàn-nàng, toàn-tri 
(firng nèn vã quân-tri. Nbu-ng ngoài ra 
xem tliíív bièn-trans nuiòn loài muòn vàt 
xung-quanh ta mà ta nhan biét có tìũc 
Chũa T r ò i , thi chinh Con Ngài là Cúu-
Chùa Jèsus đà giáng-sanh, da chét và song 
b.ii eùng túng quyét chúng cho ehúng ta 
Inél vè Ngài. Thai vày « chang ai túng 
thăy BÚ'C ílhú'ã T r ò i , duy Con Bóc-sanh 
cr lrong b'íng Cha là ĩ?ãng đà giai • bay 
Ch:í .> (Gi- 1 ; IS) . Nhu' vày, chác lìan 
tir nói ; « Nam mói này lòi quyét bò 
moi tà-Hián ; nhfí'ng than cfi. mà tin-thò* 
Bang Chon-thàn là Búc Chúa T r ó i . » 

The, nèn lói vòi-vàng to cho Ban 
biét phiro'ng-cách thò' lay Ngài : 

Chúa Jèsus có day chúng ta : <Í Birc 
Cliúa T r ò i là Linh, nèn ai thò-hiy Ngài 
thì can phâi lay tàm-linh và lè-thàt mà 
tlifV-iay » (Gi, 4 ; 24), Nhung giò* sap đén, 
mà nay đã đén ròi, khi kc tluV-lay that, 
lay tàm-thàn và lê that mà thò-lay Cha 
vì <;ba vHn lim kiém ngirò-i diròng ãy đt̂  
thò-lay Ngài ( ( ĩ i , 4 : 25). « Ta là đu-òng 
đi, lè that và sir song, chang bÓi ta thi 
khóng ai điroc đén cùng Cha- » 

The nên, <Í ban - thò » đê Ban Ihò'-
lay Ngài là tàm-linh, long Ban. « Hu-ong-
đén » Ban đô'l trên bàn-lhò' ãv chính là 

' 4- . 

lò i càu-nguyèn àn-năn thong - hòi cua 
Ban, dung theo lòi Kinh-Thánh là lê that 
ciìa Chũa chí day. « Cùa lè » Bgn dâng 
cho Chúa chính là tàm- linh, Ihàn - the 
lìan đè phuc-vu Ngài. « Áo lê » Ban mac 
ãv ra mat Bi'rc Chùa T r ò i chinh là sir 
cóng-nghĩa ciìa Ciru-Chúa Jêsus cho Ban. 
<i So" )> Ban tail lèn v ò i Chúa là đirc-tin, 
tróng-cà}'. L ò i húa-nguyên eúa Ban v ò i 
Ngùi là ; Phnc-vu Ngài tron đòi vò i mòt 
tãm long llia-lhiét yèu-nién Ngài, Nhung 
Ban eó biét ai tíén-dán Ban đén v ó i 
Ngài khòng ? Chính Cúu Chúa Jèsus-
Christ ià Bang đà chét the cho Han Irên 
Thâp-tir giá, lay huyét vô-giá Ngài rua 
tòi-lòi Ban triróc khi Ngài trinh Ban cho 
(^ha Ngài, Chinh Ngài là l^ãng Trung-bâo 
cáu thay cho Ban trong cuòc thò-phuong 
này. Boi le đò nên Búc Chúa T r ò i đep 
long sir thò ĩgy cua Ban. Ké Ngài ban 
laí cho Ban moi ân-huê lòn- lao. ÍÍ Niróc 

Thánh » mà Ngài ban clio Ban chínli là 
Thánh-Linh Ngài. Nhùng o'n-phiròc qu i -
báu Ngài ban cho Ban tú Ngòi Ngài làm 
cho long Ban nhây - nhót vui mirng, 
khòn-xiéL 

I I I . — N H Ũ N G T Ù N G T R A I M Ó I 

Khi ban đa ham - men nuit quyènr 
sách mói và tin thò' mòt Chon-thàn mòi 
là Birc Chúa T r ò i thi Ban se nhàn đucrc 
nhfrng tirng-trăi nióì thuòc-linh trong 
nam mói này. Nhung tùng-trâi cu cùa 
Ban đén tir ina-qiií và tói-lòi the - gian-
Nlifrng tirng-lrâi ãy buòn-bà, tòi-tăm và 
đati-khô, cuoi cùng là su chét và chét 
đòi đòi thòi, Nhirng nam mói . Ban tin-
cây Chùa Jèsus-Christ, thò-lay và phuc-
vii Chon-thàn Búc Chúa Trò i thì Ban 
lãnh tù Ngàĩ nhfrng tirng-trâi mòi là: 
khác ban nhfrng tírng-trâi cu. Tirng-trâi 
này liru-xuãt l ũ B ú c Chúa T r ò i Ba Ngó i . 
Túng trai mói này đem lai sir vui-thôa> 
sang-sua, sungsiròng cho đòi Ban và 
cuòi-cùng là sir song và sir song đòi đò i . 

I . — T r u ó c hét là linh-hòn Ban thoát 
khíìi sir đinli-tòi nhir Kinh - Thánh có 
chép : (í Cho nèn hiên nay chàng có sir 
đinli-tói cho nhirng kè ò trong Chùa-
JêsiiS)) (La S; 1), Vì ])hain tòi mà Ban SÍV-
hai khi suy-nghT đén ngày Ban se irng-
liàu triròc Tòa-án Bi'rc Chùa Trò'i bcrí 
cam biét mình đa bi đính-tòi ròi, Nhung 
khi tin nhan Bang Christ thì điroc Iha-
lliir và Ban đúng trong đia-vi trang an 
hòi Bang Christ đà gánh the tí)i cho Ban-
Quâ han klii Ban đúng trên đí^i Gó-gò-
tha thì con thanh-ní) Birc Chúa T i ò i 
không còn gĩáng trèn lìan níra. Vi lira 
lhanh-nò dà cháy trên Thàp-tir giá và đòì 
ãy mot lăn điì câ, 

2,— Ban t rò nên ngtròi mói. Thánh-
Pbao-lô tùng trai đièu này nèn đa nòi : 
<( Vày aì ò trong Bang Christ thi nãy là 
ngiriVi đirox dirng nèn mói , nhung sir cù 
đà qua đi, nay, moi sir đèu trò nên mói » 
(II Co r> : 17). Tãt câ nhirng y-muô'n xãu 
xa, nhúng thói cù (tê-lièn, sir ham muòn 
kliòng đeji long Búc Chúa T r ò i sê qua 
đi- Ban đà t rò ncn ngu-òi mói b ò i quyèn-
phèp Búc Chúa T r ò i thì Ban nhan đ u o c 
bôn-tánh, mỳ-đirc Ngài, Ban eó nhíj'ng tir* 
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IttiVng iiuVí, tánh tình niói, thói mói, long 
jnói, ỳ-í'lií mói, lòũ uìíyi, hăn-náng mó'i 
và cóng vice niò'i trong Chúa. 

n) li^n dác-thang hon tòi-lòi. « Hò 
ai sanh hòi Húx Chúa Tròi tlii cJiang 
phaíu lòi. Kè phajii tui thuôc ve ma qu ĩ .» 
(Hii, :i : 8, 9) . 

1)) Ban nuiõn sna laí nhfrng viec 
sai lain cna Ban. Xa-chc lúc xua là môt 
nguòi qui-quyêt, hay kròng-gat nên 
jjiàii có. Khi óng tiê]> nhàn le-that và 
Chiiíi lhi ông muon sua lai nhung viêc 
i>ai lain cùa óng. 

c — lian có Thánh-hirìh Dire (^húa 
Trù-i trong long Bfin. Thánh-Lính sè làm 
chúng cho Ban là con-cái Búc Chúa 
Tròi. Tluinh-Linh sc han cho Ban nlurng 

l)òng trái nlur sau : Tliuong-yèu. vui-
inùng . I)inh-an, kièn-nhàn, nhon-tú, 
lirang-lhièn, trung-tin, nhu-mi, tiêt-ehé 
{CiH. 5 : 22). Nhúng hòng trái cù eua ma-
quĩ úà rung mat khòi túng-lrâi Ban : 
Gian-dám, ô-uc, ]>hóng-dàng, thó hinh-
tu'trng, là-lhuát, thù-oán, caí-eo, ganh-
ghél, g r á n - h ó n , hê-đâng, phán-tranh, di-
-đoan, ganh-đua, tàn-sát, say-sua v-v-
jihTrng đièu đó không eòn dãu-tich trong 
đúi Ban núa. Vì nam mói. Ban hoàn-
íoàn mói trong Chúa Jêsus, 

iì) l ì a n cùng túng trài môt đièu núa 
là càu-nguyèn gia<j-llunig vúi í^húa. 
Thànli Phaodò cò nói : « Lai vì anh em 
Aĩ\ lii cíui, n è n Búc (̂ húa Trò'i rin sai 
Thành-hinh eúa Con Ngài vào long chúng 
ta k(hi rang, A-ha, (Jui I » (<ia 4 : í ì) . 
Ban SÈ giao-thòng vòi (-húa nhu eon trò-
cliuvni vó'i Cha, Túng trài mó'i này 
tliàl quí -háu và ichdai eho sir tàng^ 
Inro'iíg đòi thuòc-linh Ban. Mói ngáy 
Ban chó <|uèn eau-nguyèn vòi Ngài it 
nhút hai tìuK 

(ì) Ban se điroc Thánh-Linh íiiU-dnn 
mil lain cliúng vè Ngài, Ban se không hò-
lhen N u n g đanh (^húa ra. vj Kinli-Thánh 
•có núi ; « Bao gàn ngiroi, i'y trong mièng 
ngiriri và ò- trong long ngir<ri, túc là 
fiaođúedin mà chũng ta rao-giàng day, 
Vày neu mièng ngiro^i nhàn Jèsus Ì'À 
Chúa vá long nguò'i tin Búc (Lhùa Trúi 
•đa khien Ngài tú kê chêt song Iai thi 
ngiriri sè điroc cúu. Vi hô-i lay long tin 
aiià duoc còng- nghĩa và bó î lay miêng 
Ihúa-nhàn mà ducrc cúu-ròi )> (La 10 : 

8-10), Bíin hay manh dan xirug Hanh 
Ngài ra o trirúc hà-con ngiròi ngoai. 
Vì Chúa Jèsus phán : <f Vì he aí hò-then 
vè ta và Bao la, thì Con Ngirói (Jè^us) 
cùng s e hò-then vè ngiròi ãy khí Nguòi 
đ ê n trong vinh-hiên mĩnh, cúa Cha và 
cua thiên-sú thánh » {Lu 9 ; 20). 

Muon kêt-tliúc hài này, tôi xin lunc-
tliuàt lai day eàu chuyen mòt thanh-nièn 
đa tìm gap đ u o T quyên sách mòi, UuV-

phutrng Bang Chon-Than múi và dà 
nhan đm/e nhúng túng trài unVl nèn da 
song mòl dò'i song mói và đac-thang him 
vinh-hièn danh (Jiúa và Hôi-Thánh Xgài : 

Triróc đày ,10 nam, inòt lhanh-nièn 
ngoai đyo có dip-tien nghe Tin-lành và 
doe dirac le-thàt hvlùng trong quyen 
sách mòi <|ui-háu tôi mòi giòi thièu 
cùng Ban ò- phàn thú nhút đó. Tlunih-
nièn ííy hj Thánh-Linh cáo-trách tòi-lòi 
nèn àn-nàn triV lai thò-jihiro'ng Búc 
Tròi là ( - h o i i - T h a n eùa mình, Biri qnyèn-
]ìlièp Thánh-Linh, thanh-nièn nììy ĩrú 
nèn môt ngirò'i mói hoàn-loàn nióì. 
nhàn đuoe àn-tú và túng-trài thuôc-linh 
mó'i tú (Jiúa loàn-năng, Thanh-nièn này 
cùng diroc Chúa đac-hièt kèu goi hàiu 
viêc Ngài nèn lat-đàt lìa hò moi sir, 
vàng theo tieng goi thánh vào Trinrng 
Kinh-Thánh hoc tap lòi Ngài. Sau nhúng 
khòa rèn-luyèn diróũ chon (Jiúa lhi 
ngnòi duoc tò't-nghièp và diroc hò chúc 
di la ph(.ie-v\i (Jiúa, Hôi-thánh và đòng-
hào- Trong lurn lĩO nam chúc-vu. ngirò-i 
gap hao uoi gian-lao, k h ò - s ò ' tliiêu-thò'n 
sì-nhuc và lú-ryc vi Tin-lành và danh 
Chúa Jèsus. Nhung ngirò-i eú Irung-lin 
làm xong Irong-nhit-ni. Ngiròi cùng đirnc 
Chúa s ò i i i j)hong-ehúc Mgc-su' cho và 
dai-dung trong vuùn nho Ngài. Vói inòt 
lÓJig sòl-sàng, hàng-hái tluV-ijluro-ng và 
phue-vg (Jiúa, ngirô'í da lò ra là mòt 
nguò'i giTíng Tin-lành rat có ivn, đà dàn-
dăt vô-sò' ngirò'i đên cùng (Jiúa, mòt 
ngirò'i chàn hày tàn-lny vói hììy chièn, 
và môt ví lành-tu cùa llòi-Thánh đày-
dáy Búc Thàiih-Linli. Nhó on và sue cùa 
Than (Jiúa, nguòi da dàe-tliáng và Mrnt 
hao nòi khò-khàn, long nlur nung nlur 
nan, clìii-luu đày đó |)linc-vi.i Chúa, 
lo cúu vol nhúng linh-hòn liu-niãt và 
gây-dirug Ilòì-Thánh. Trong khi nguúi 
đang hòng-hót hau viêc Chúa thì Búc 



C-hũa Trò'i *Ià đci> long đcm ngirm vè 
wn Ngài cácli Ihiiih-lình ngày 12-12-r)r) 
hru lai niòt đòi tin-kinh kliuòn-nian và 
niòt đò'i pli;ic-vii (Juia sãng-láng đ'ày 
thành-tích cho Hòi-Thánh và các thé-hê 
sau. Nghe tin nguòi qua (hVI, ai ai cùng 
xuc-đòng và thuxrng ticc, Ngiròi ăy là 
ai ? Chinh Ià ông Myc-str Chù-nhicm 
Trung-Vícl Ông-van-Trung. Òng cò viet 
cho tòi nliir the nay : « Vi y muòn cùa 

Chùa là khòng mnòn cho mòt nguòi nào 
chêt mat nèn Ngài da han mang-ljnh 
là ; "Jlày di kháp thê-gian giang Tindành 
cho moi nguò'i". Noi guong cùa Cúu-
l-huiu càc sir-do và mòn-dò Hỳi-Thánh 
dàu-lièn đii làni xong linh do , nèn on 
ciru-ròi bò'i Tin-lành cùa Ngài đà 
Iruycn ra kháp nai cho dén ngày nay. 
Mang-linh ãy còn dang vang-dòi và tieng 
kcu-càu rêu-siêt cua hang trièu ngirò-i 

dnng đàp manh vào long ta. Chúng la là 
nguòi có long kinh Chúa yèu ngiròi 
khòng fhê nào Iàm ngir diroc 

Hòi Byn thàn-niên ! Ban có biêl hao 
nguò'i đang khan-nguyen và cĩĩu mong 
cho Byn sóm tìm gap đirgc nhfrng dieu 
mói, tliyt mói eho linh-hòn Ban khòng ? 
Kinh-Thánh. Le-that Oirc Chúa Trói Ha 
Ngôi, sif cúu-rôi và nhúng túng-trrd, an 
phiróc thuóc-linh Ngài ban cho Han 
là nhúng dièn thãtmói-niè- Chang nhúng 
mó'ì-mè mà cùn lai đòũ đúi nua, Vày 
khuyen B."in trong dip nam múi, B^n khá 
tiêp-nlián Cúu-Chúa Jêsus, tôn-thò- Hue 
Chúa Tròi và nhàn lanh nhúng tirng-trăi 
mó'i, (rn phuóc niói eũa Ngài hău đuíve 
đ^i-dgng nhir Òng Muc-su Chũ-nhiêm 
òng-vàn-Trung, 

— MitC'SìT Tniycn - yiáty 

Vham-xuàn-Tin. 

G O I L O N G B A N T R Ê 
đirnrc móe nguói tin Chúa, Thiìy Thiên 
làm chúng điroc hai ngtròi tin Chúa và 
Ban Thanh-niên cát-nglna đirorc mót so 
đòng nguò'i nghe đ^o. Ta 0"n Chúa, 
hirang Tin-Lành băt đììu tòa ra khâp 
mgì no'i do nhúng dău cho"n mgnh-mc 
cũa Thanh-niên. Ha-lè-ln-gia t » 

Thiên sung-siróng và căm-đông, 
tiroi-cirói trong ngan-lè. 

Sáu nam qua, bên góc chcr cũa môt 
thành-pho lún, ngirúi la thăy mòt so 

(Tiep theo trang 19) 

dóng dàn-eir bao quanh hai vj M^c-str 
đe nghe giăng Tin-Lành. Ay khòng ai 
hirn ĩà Thiên và môt ngirói hyn lììn 
đău-tiên Thiên đĩĩ cát-nghĩa tin Chúa. 

Hôm nay, moÌ khi ngòi nghĩ đên 
quĩĩng dòi đà qua, Thiên tluròng mini 
ciròi bào vúi ban rang : « Nêu Chúa 
khòng mò' miêng tôí. thì vò tình tôi 
da đóng círa niróc Thiên-đàng mà tôí 
không he biêt. » 

Tttanh-Lan. 

T I Ê N G G O I R U N G 
* 

thôi, Vi nêu dung că ba cách trong môt 
ban dich thi dâu khóng sai gí nhirng tói 
lU 'òng nliu lón-xòn và khóng tiên cho 
ngirói soan hay dich Thánh-Kinh Phù-
Dan sau nììy. 

Chúng tôi C l i n g cày (rn Chũa màclìn-
than đên nhúng càu, níra càu hay mòt 
phan câu g i Ô n g nhau trong ea Tàn-uúc. 

\i'd\i càu ; <c Ngiro'i là Con Yêu-dău 
cũa Ta, đcp long Ta moi duóng )> ú I-u 
;> ; 22 thì giòng càu 11 đogn 1 cũa Tin-
Lànli Mac hêl chĩ trú là mòt càu có chain 
phêt nií)t càu cinng phêl thôi, và mót can 
dung chtr « whom » và mòt càu dung 
chír d thee », 

X A N H (Tiep tìieo trang W) 

tìò là chí múi so sánh sách Tin-Lành 
này vói sách Tin - Lành kia, Nlurng 
cung trong mòt sách cùng có càu, mgt 
phan càu, hay núa càu giong nhau 
inà chúng tòi phai dich clio nhúl trí. 
Trong nhúng càu giong nhan nhir 
the nêu muõ'n đ(^i thú ttr eũa càu thĩ 
l>hài nh(V đòi hêt hàu cho nhút trí vỳy. 
Nhirng cluing tòi khóng bao gió' đòĩ 

nhúng càu nhúng núa càu, nhúng phan 
call giòng nhau nhir vây, 

Bài nàv đa khá dài nên tòi xin 
ngúng ò" đà>" vói hVi nài-xin toàn the 
con cái Oúc Chũa Trò'i kháp iicri càu 
nguyên cho nhien hàu cho hàn dich 
Tân-uó'C Jo'rai sóm 3u<rc xuăt-l)ăn. Tôi 
xin thành that cam an IriríVc. 


