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Ĩhanh-Niên 
đoi vó'i 

TINH - THAN TRÁCH -
YLfÔ'luân mOt ca-quan hoăc mOt to-chírc nào cũng dêu do n m sy kêt-h^rp cùa 

nhiêu phântù-, gia-dình, xa-hOl quòc-gia, quoc-té là sy kê th í rp cùa nhiêu 

cá-nhân, doàn-thè mà nên, HOi-thánh cùa ĐLTC Chúa Trà i di/crc thành-l$p cùng 

không ngoài ra nguyên-tSc do . 

Đê cho mòi ca-quan hoãc tS-chúc dircrc díêu-hòa và phát-trìen mau 1^/ thì mÔi 

phântù phăi có tính-thân trách-nhiêm. Cũng vây, de cho sy song thupc l inh cùa HOÌ 

thánh du-Q-c diêu-hòa và công-cu^c truyên-giâo cùa HOi-thánh du-ac phát-tr iên mau 

le, thì mõi tôi-con cùa Chúa là nhũ-ng phân-tũr cũa HOi-lhánh phâi có tính-thân 

trách-nhl$m. 
• 

Khi các b$c lão-thành dăt hy-vpng vào dàn h$u-tãn !à thanh-niên, t o nghĩa là 

cJat trách-nhiêm vê sy ton vong, tiên thoái cùa Hpi-thánh trên thanh-niên- Thiêt ' 

tiTũ-ng lúc nào thanh-niên cũng sãn-sàng chãp-nhân mình là tu-ang-lai cùa HOi-thánh, 

nhtrng có lê ít ỳ-thí>c vê tinh-thân trách-nhiêm cùa mĩnh. Dĩ-nhiên, vô- lu^n nam phu 

lão ãu, h i là tor-con cùa Chúa dêu có trách-nhiêm, nhirng thanh-niên tà tu-o-ng-lai 

cùa HOi-thánh, nên day xin luSn dên thanh-niên dôi v6 i t inh-thân trách-nhiêm. 

Đành rang HOi-thánh là cùa Đúc Chúa Trà í , và Ngàí có quyên cao-Cc* trên HOi-

thánh, thì chúng ta cũng không the vì do mà ch6i trách-nhiêm cùa chúng ta- Chúng 

ta là môt v^t-dyng trong tay Chúa, nhu-ng không phai là mpt vât-dung vô- t r i . Ngà! 

dã mua chuOc chúng ta tCr tô i - lăm qua sáng-láng, tù" nô-l$ dên t y -do , và Ngài v i n 

luôn luôn tôn-t rpng quyên ty-do cùa chúng ta- H a n nOa/ Ngài còn ban cho chúng 

ta quyên làm con-cái , tôi-tó', khâm-sai cũa Ngàí. Đ ó là nhũ'ng ly-do làm cho chúng ta 

CO trách-nhiêm lón-lao và n3ng nê. Chúng ta có the tÔn-vinh Ngài, mà cũng có the 

sĩ-nhyc Ngài. Đa-ni-ên và 3 bgn cùa ông dã tÔn-vinh Due Chúa T r à i , trên dat Ba-by-

lôn, nhú'ng vê dân Y-sc-ra-ên, Kinh-thánh Igi chép rang : c Vì cá các ngwcri, danh 

DácChúa Trài hi nói ph^m trong vòng ngir&i ngo^i 
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Dè y-thtíc âiT<?c t ráchnhiêm^ chúng ta xem qua các là i d^y do sau day ; 

1. B g n d ô n g ^ c ô n g v a i C h ú a (1 Cô 5 : 9 . H Cô 6 : 1 ) . Đúc Chúa Trò'i làm 

vĩêc, chúng ta cũng làm viec vó-i Ngài. Ngài có trách-nhíêm, chúng ta cDng có t rách. 

nhi^m. Quyen cao cà cùa Ng?ji phăi dí song song vá i long trung lĩn^ nhiêt-thành 

cùa chúng tit, thì công vi$c mó-i dieu hòa và phát t r ien . 

2 . ^h^rng nén b^c cùa C h ú a ( U 1 9 : 1 V 2 8 ; Mat. 2 5 : 1 4 ^ 5 0 ) . Thí-du vê 

nhũng nén bgc mà ông chù dã giao cho bay tôi de hp làm lò'i ra khi ông di vâng 

châc chĩ ve các ân-tú và khâ-năng mà Chúa ban cho tôi^con cùa Ngài dê hp dung 
vào công-viêc Hpi-thánh, Hp có trách-nhiêm phăi sù-dung các an t ú và khâ-năng do 
each nào de dem Igi lò'i ích cho n u 6 c , cho nhà cùa Ngài là Hôi-thánh- Và bà i có 

Irách-nhi^m, nên ke dup-c thuô-ng, có nguà i phai phgt, 

3. Ngirò-i c h ă n c h i e n cùa C h ú a (G i . 21 : 1 5 ^ 1 7 ; I Phi, 5 : 2 4 ) , Chúa da vĩ 

sénh Ngài yàí nguà i chăn nho-n-tú, và tín-dô vó'i con chiên mà Ngài yêu qu i . Ngài 
phó mình v! chiên dè gidí-cúu, g'ũ"'gìn/ nuôi-nãng, chSm-nom, Igi còn bSng rù-ng, 

vup-t núi , \0\ suõi, trèo dèo tìm nhCrng chiên Igc-mãt dem vê chuông. Khi Ngài b a o : 

^ Hăy chăn chiên ta>, là Ngài dăt trên chúng ta cái trăch-nhiêm trpng-dgi duàng 
nào ! P h i e ro" dã khuyên chúng ta không nên chăn bay cùa Chúa vì Ip-i da-bàn, 

nhung vĩ yêu Chúa cũng nhu- yêu bay cùa N g à i Và dè khích-íê chúng ta, ông nói 

them r a n g : ^ Khi Dang làm dau các kè chăn chiên hiên ra, anh em sè hiên ra vái 
Ngài trong s^r vinh^hièn 

Ngoài ra còn có nhCrng thí-du nhu nguà i trong nho^ con giãt, thp* xây nhà, 

lính giôi v.v.-. dèu ám-chĩ vè nhíĩng nguà i có trách-nhíêm. Khi chúng ta nói mình 

chĩ là môt vât 'dung trong tay Chúa, có nghTa là chúng ta hoàn-toàn dăt mình d u à i 

quyên sù 'dyng cùa Ngài, vĩ t in cây và vâng là i Ngàí, Tuy-nhíên. trong IJC dóy chúng 

ta không mat quyên í y -do , không hêt t r áchnh i ^ m / vĩ Đúc Chúa T rà i chi có the 

sù-dung chúng ta tùy theo mi /c dO chúng ta tin cây và vâng tà i NgàT. 

Thanh-niên dang "nghĩ gì vê hpc sinh Nguyen-huy-Hùng dã giet giáO'SU Trân-

vĩnh 'Anh ngày 15' '7 '67 và can-phgm bj an tù-hĩnh ngày 21-7' '67? Chung ta không 

the nào dúng-dung t r i ràc mOt tình-lrgng bí-dát nhu- v^ly. Vĩ day là mpt t rong t ram 

ngàn truàng-hp-p tuo-ng-ty dã xây ra và còn có the xăy ra nCra, 

Dpc qua bài cùa gíáo-su" Huỳnh-Tán tgi Nha trang viêt ve t ú tôi Nguyèn-Huy-

Hung bi bác dan an xá dăng trong báo S O N G ngày TIH-^l, ta biêt dup-c phân nào 
tâm-trgng cùa bi-can, Đó là tâm-trgng chung cùa hau hêt sinh-viên và hpc-sinh chua 
nh$n biêt Chúa Jêsus, tâm-trgng bi'dát ò hiên tg i , tuy^t-vpng à tucng- la i dè rôi dua 

iJén cái hành'dông cùa mpt con thíêu-thân, 

Chúng ta hãy hg mình xuõng, xin Chúa ban cho chúng ta ân-tú và khâ-năng 
cùng chĩ dgy chúng ta con d u à n g phèi dí^ công-vi^c phâi làm dè chúng ta huàng-dãn 

thanh-niên ngoài HOi-thánh cùng nhu t rong HOUthánh vào con du-àng cúu-rõi hau 

dem Igi phân nào t u a i dep cho quê-huo'ng thân-mên cùa chúng ta-

Thĩ-gíà mau qua, djp ti§n không c h à , thanh-níôn phâi can-dâm dung lên nh$n 

iSy trách-nhiem mà Chúa và Hpl^thânh dã ùy thác dè thr-hành mpt each th$t dây-dù. 

T.K.B. 
I 
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Sir Ĩhánh-Khiét 
ĐU*0*NG 

T H Ò I N A Y 

i r j l N G 4 -W/Jo / e r nói rang: íQtian-

niêm và líri day-dô vê sir hõi-căi đa 

hóa ra may móc, chang có tinh-than gĩ- Ngày 

nay, có the vân-dung dirc-tin mà không 

kich-đông díri dao-duc chi hêt, và cũng 

chang làm cho ban-nga cùa A-đam boi-rÕi 

chút nào. NgLTÒ-í ta có the ^iêp^nh^n^ 

Đãng Christ, song trong Hnh-hôn kê tiep 

nhân chang thãy tgo nên niem kính-men 

Ngài đăc-biêt chi cà, Ngirò'i ta dircrc CLTU-

roi, song chang doi - khát Đ&c Chúa Trò' i . 

Qua ĩhjt, ho dircrc dac-biet day-dô và 

khuyên-khích rang : ^ Hay iãy chút it Phiró'c 

lành làm thòa-mãn và hài lòng.n 

Trong'<SacA luãn ve sit ĩhănhMìêt ^ 

có viêt: Ly-tirô-ng vê bâc tron-lành Ccr-

đũc-nhân là ttiyêt-điem cùa cuôc đcri dirge 

Đirc Thánh-Linh chíem-híru đã mat, tirgng-

tnrngcho sy mãt-mát đó chính ià danh-tú 

Thánh'dò đă bien khôi ngír-virng cua 
chiing ta, Ly-tirang cao~trôi nhú't ve tâm-

tánh trong nhírng the-hê mó î day là con 

ngirM xú'ng-đáng, có tàixă^giao, thích^-ú-ng 

vó'i hoàn-cânh, ĩàm đep long bat-cú' ai, 

song thiêu nguyên-tâc đ^o-đú-c và mú-c sâu-

nhiêm thiêng-liêng.:) 

Ngày nay ngtrcri taĩt nhân manh vào so-

thánh^khiêt cá-nhân. Nhu ' ng Wi B\xc Chúa 

Giáo^sí R . F . R E X I L I U S 

Tiíri tuyén-b6 rang; «Hãy nèn thánh, vì T a 

là thánh » ( I Phi-e-ra i : i 6 ) . 

A . THÂNH-KHIÊT : MpT C I Â O - L Ỳ 

KHÔNG ĐirO-C COI T R O N G 

ông /í. JOZER ĩgi n ó i : « Đircng thai 
chúng ta, Ca-đÕc-giáo nguyên-thùy chiu 

anh - hu'aiĩg sâu-xa bài kê thù lâu đài cũa 

sir công-binh, — tú'c ĩà chù^thuyêt hr&ng-

tâc tiro-ng-phân ( ĩ ) . Ban tín-dieucùa ngircri 

theo chù-thuyêt nay là chúng ta dircrc cú'u 

bai đú'c-tín mà thôi; cong-du-c chang 

có dia vi gi trong e n círu-rôi; hành-vi, 

hanh'kiêm là công-đú'Cr nen chang quan-

trong chi hêt, Neu chúng ta tin cho đúng 

thi viêc mình làm không dáng kê. T i n 

điêuvà hành-ví phân-re nhati tuyêt-đoi và 

chung'kêt. Van đe tôi-lôi đã dirge Thâp^tir-

giá giâi-quyêt; hành-vi a ngoài pham-vi dúc-

tin, và không the ngãn-cách tín-híru vó'i 

ĐÚ'C Chúa Trò'i . Đ ó là lò'i day-dô torn-

Iirgc cùa chù>thuyêt Iirõ'ng-tâc tircng-

phan<** 

Các thù-lănh tôn-gĩio ngày nay tirò-ng 

rang neu chúng ta giong nhir ngirò'i the-

il) Chù-thuyêt day có bai nguyên-tSc trái 

nhau (antinomíanison). 

THANG T A M - 1907 5 



gian tói mú-c chang làm ho bõí-rííi, thi hp 

sê muõn gia-nhăp Hôi-Thánh, them vào so 
chúng ta, Hpsê gia-nhâp Hôí-Thánh that, 
duy có điêu hg cũng muon dem vAo gi&a 

vòng chúng ta nhírng thr.n và tuc-lê ngo?i-

đ^o, khien ta bót phan phuc-tòng Đirc 

Chúa T r ò i . Đ ó là tlnh-trang xày ra trong 

Hpi-Thánh kim-thói. Ket-quà là chúng ta 

phăi thíet lap môt chirong-trình thôa^man 

tâm^trí thê-gian, song chang có quyen-

nang cùa Đúc Chúa Tríri)) (Tan-sì Kdzee, 

trong quyèn "Dú-c-tin là đâc-thâng-.), 

I . Ngu'ò'i thiên-nhiên chang muđn an ô" 

thánh-khiêt và cũng không ira-thích nhírng 

ai an à thánh-khíet. Đú-c Chúa Trò'i dã dirng 

nên loài ngu'òi tir-do, song ho chpn đuòng-

ĩ6i riêng, chó không đi theo du-òng-lôi Ngài , 

3. Gió i tôn-giáo chu'a he nhi?t-thành 

đõi vó i SLT thánh-khiêt hoac nhung ngu'òi 

thánh-khiêt. 

Các tôn-giáo muon có sir cú'U-rôi mà 

khõng can nên thánh. 

Các tôn-giáo muõn có sir trô- lai đ^o mà 

không can táí sanh. 

Các tôn-giáo muõn ' có sir tha-thú mà 

không can phai vâng lòi . 

Các tôn-giáo muõn có sir trung-tín mà 

không can nghe quo-trách, 

Các tôn-giáo muõn có Thiên-đàng mà 

không có hôa-nguc. 

Trong tho I I Ti-mô-thê 3 : 2-3, Sú'-đÔ 

Phao-lô du-ngôn rang ngiròi ta sê chán-

ghét sir thánh-khiêt, 

3. Nhí ìng đòi-hôi cũa sir thánh-khiêt that 

là tuyêt-đÕi, quyêt-lí?t và có tánh each 

phân-re, nên không thích hop vói ngu-òi ^ 

mÙQ trung-bĩnh, dau ngiròi đó là tín-hũu 

hay là Muc-sir, Truyen đao cũng vay. 

Òng Rĩuc-su', Truyen-đ^o thánh khiêt sê 

chang đirpc hoan-nghinh, và phai nuong-

cây Đú'c Chúa T r ò i mà thôi. * 

4. Anh-hirô'ng cùa môn than-hpc ttr-do, 

nhan m?nh vào yêu-thu'ong chó không nhan 

m?nh vào thánh-khict, đa góp phan làm cho 

xao-lãi3g gíáo-lỳ ve sir thánh-khiêt. 

Phan nhieu van-pham tu-do hău nhu 

châng nói đên sir thánh-khiêt, Đe-myc chánh 

yêu trong đó chi là kinh-mên Đirc Chúa 

T r ò i . 

g, Myc-su-, Truyen-đao không còn quan-
r 

tâm đên SIT thánh-khiêt cá-nhân, nên dl 

đira tói nhiêu haiu-quà t?-hai. 

Rãt it Muc-sir, Truycn-đao điroc nhin-

nhân là bâc thánh. Chang may vi noi danh 

là bâc anh-hùng cău-nguy?n và đú-c-tín. 

Kêt-qua là giàng-day nông-can, khó ma-

mang trí-óc, vă lai càng không kích-đông 

linh-hbn. 

B. S i r T H Á N H - K H I Ê T CÙA ĐÙC 

CHÚA T R Í n 

L ê - v i K ỳ 1 1 : 44 chép : « V i Ta là Gie-hÔ-

va Đú'C Chúa T r ò i cũa các ngu'òi. > 

(Tham-Khao Lê-vi K y i g : 3 ; 3 0 : 7 ; Th i -

thiên 1 4 5 : 1 7 ) -

T f l Â N H - K I N l I BÂO 



Thánh-khiet Ià môt dac-tính trong yèu 

cùaĐirc Chúa Trcri- Đtrc Chúa Trèrì cúa 

Kinh-Tháoh luôn luôn điro-c mô-ta là Chí-

thánh, khác vái các tà-thân tôi-lòi cùa nglu-

lirp-ng-giáo và tà-dao dirang thai. 

1. Danh Ngàí đircrc tuyêa-cáo là thánh 

(Thi. 99 • 3 ; M a . 6 : 9 ; Thi . i i i : 9). Ngày 

nay, ngu-èi ta không tôn-kính sâu-xa Danh 

Dire Chúa T rà i . Hgdùng Danh Ngài mot 

cách dê-dăi, be-boi^ thiràng khien kè khác 
cóăn-tup-ng sai-Iac ve tâm-tánh Ngài . 

2 . Đúc Chúa T rà i thánh-khiet trong khi 
gìaO'ĩhiêp vái. dân Ngài-Sir thánh-khiet cua 

Ngài a trong lài tiên-tri, lu^t-pháp, các 

Iniyen-tích, lái húa, lài cau-nguyên, bài hát 

vi thi-ca. Thánh-khiet ! Thánh-khiet ! Can 

phăi thánh-khiet ! Đú'c Chúa T r à i hien cho 
Sir thánh-khiet ! Có the đat tái bâc thánh-
khiet ! 

3. Kinh-Thính nói rang nai Đú'c Chúa 
TrMà lã thánh (Ê-sai 57-: 1 5 ; Giô-ên 3 ; 17 ; 

Ê'Sai 6: 3) . Trong sách iSnng à mirc cao 

nhirt/bà/^u/Zí Paxson viet : ^Đú-c Chúa 

Trcri thánh-khiet phaí có mpt dân thánh-

khiet. Nhírng ai đu'O'c Ngàí nhân làm con-

cái v à đă pliân-rè đe thuôc riêng ve mình, 

thi phaí thánh nhu- Ngài là thánh. Đú'c Chúa 

Trài dem dân Y-sa-ra-ên ra khoi nu'ác Ê-

díp'tô, vào xú' Ca^na-an, dè hp trá thành 

dâa'tgcbi?t riêng cho Ngài. Đúc Chúa T rá i 

dã kêu-gpi hp làm mot dân-tpc thánh-khiet. 

Nhírng ai thupc vè Đú'c Chúa T rà í thl phâi 

thánh, v ì Ngài không the hiên-diên vài kè ô-

uc, hoăc dung kè ô^ue hau viêc Ngài, Neu 
Đúc Chúa T r à i làm nhu- vây, tú-c là Ngàí 
chôi bô b*on-tanh mình và làm sl-nhuc 

chính Danh mình.» 

THÃNG T Á M — 1967 

C. S U ' T H Á N H K H I Ê T C U A D Ú C C H Ú A 

TRCri V À V A N DÈ T Ó I L Ò I L O À I N G U - Ò ' I 

(Mac 7 : 2 1 - 2 3 ) . 

Trong tinh-trang thiên-nhiên, loài ngtrài 

thù'nghich vái Đúc Chúa T rà i . 

I , Căp-báchphàí táí-sanh: 

ĐÚ'C Chúa Trà í thay ngu'ái ta có hai nhu-

câu căn-bán. 

a. Can du"pc tha tôi nhà s i r xirng 
công-bình, 

b. Can dupe tái-sanh nhà moi liên-

hê màí-mè vái Đ ú c Chúa T r á i . 

2, Căp-bách phân-chia cá-tánh : 

Rô-ma 7 : 25 — ^KhÓn-n?n cho tôi.» 

(Xem them I Cô-rinh-tô 3 : 3 ) . 

3. Cap-bách dàng mlnh cho Chúa ; 

a. Tín-húu p h á i nhà Thánh-Linh cùa 

Đúc Chúa Trà i giúp dà mà tir xét mlnh sâu-

xa, toàn-diên và không chút nao-núng. 

Thànhthifccau-nguy^n, dung chira mình. 

Do thau day íòng minh. 

b- Sir dâng mình chân - thLrc phai là 

toàn-dí |a; gôm cá con ngirài, và giao-

phó cà ttrang-lai cho Đúc Chúa T r à i . 

Philip Doddridge nó i : ctNgày hôm nay, 

tôi tuyêt-doi long-trgng dâng mình cho Ngài . 

Tô i tù-bô het các chù cũ, triràc kia van cai-

tri tôi; tôi dàng trpn mình luôn vái mpi str 

mình có cho N g à i : nào khâ-nang cúa trí-

óc, nào chí-thè cũa than mình, nào tài-san 

tran-gian, nào thì-già, nào ânh-huông cùa 

mlnh trênkê khác. M p ì s y do se diìng het 

đc Ngài dtrpcvinh-hièrj, và cu'o-ng-quyct sú' 

dung đè vâng theo các mang-linh Ngài, suôt 

bao nhiêu nam Ngài cho tôi song á dái năy. 
Tôi xin giao cho Ngài quàn-tri mpibíên-cÕ, 

và xin nói không chút dè-datrâng : '^Không 

theo y-rau6n con, mà theo y-muòn Cha 



D. NCirÒ"! THÁNH-KHIET LÀ NGITCTI 

ĐirffG TÀY S A C H 

uXin hay dirng nên trong tôi môt long 

trong-sach^ (Thi-thiên 51 : 1 0 ) . 

I . Tày s?ch y-chí. 

3 . Tay sach nhirng dyc-tánh (Phyc-truyen 

3 0 : 6). Hăy nhó- Đa-vít, A-na-nia và Đc-ma, 

g. Tay s^ch nhírng Lró-c-vgng {Ga-la-ti 

5 : 24)' 

4. Tay sach nh&ng cá-tích. Ngircri thc-

gìan thay wee chúng ta làm; còn Đirc Chúa 

Trcri thay t^i sao ta làm viêc ay. 

5. Tay sach trí-óc (Rô-ma 8 : 7 ; 1 2 : 3 ) . 

E. MÔ-TÀ NGU'Ò'I T H Ã N H - K H I Ê T 

1. Nguò'i thánJi-khiêt là ngU 'ò'i đà bi 

dóng dinh vào ih |p - tu -giá (Ga. 2 : 2 0 ) . 

2. NgU'ò'i thánh-khiet là nguò'i chet roi. 

3 . Nguò'i thánh-khiet là ngU'ò'i da song" 

chet ve tQÌ-lòi, nhung song cho Dú'C 

Chúa Trò' i . 

4. Nguò"! thánh-khiet là ngU'ò'i da d u a c 

bi?t riêng. ítNgàynay hay chonai mà minh 

muôn phuc-sir» (Giôsuc 25 ; 1 5 ) . Ai dung 

vê phía Chúa ? 

5. Nguà i thánh-khiet là nguài ducyc 

Due Thánh-Linh chícm-hùu (Sú'-dô 2 : 4 ; 

Êph. 5 : 18) . 

N G i r à l THÁNH-KHIET LÀ NGlTffl 
DAO-DLTC 

i.Đac-sâc cúa nguò'i chang phăi là công-

vi?c cùa xác thit (Ga, 5 ; 1 9 - 2 1 ) 

2 . Nguà i bày-tô trái cùa Thánh-Linh 

(Ga. 5 : 22-34)-

3. N g u à i nói-náng dcn-so- (Gíăng 1 : 4 7 ; 
Ma. 5 : 37) . 

4. Ngu'ài khiêm-nhuàng, chá không iô-

bich hoăc khoe-khoang. 

5. Nguà i thanh-Iiêm, giír dung lài nói, 
trà các hóa đcn, và không doi-ggt khi 
buôn-bán. 

6. Nguà i thánh-khiet không chiu dung 
muu-thuât trái vói tinh-thãn Co"-dòc giáo 

dè dat tài muc-dích, Phucrng-pháp không 

thánh-khiet chang dua tài ket-quà thánh-

khiet. 

Lap ĩhánh-kinh hàm-thu Thàn-hoc viên 
Chúng tôi t rân-trong loan-báo dè toàn-thè t ínhcru ânqrc rõ là Thánh-kinh 

Thân-hoc viên có L (JP K I N H J H Á N H H À M T H U lâu nay gôm có các môn n h u : 

Tfuyên-díjo Thiêu-Nhi, To-chàc T ruàng Chúa NhyU Thanh-Niên, Chúng-Đgo 

pháp, Ngũ-Kinh, Thãn-Đao cSn-bãn. 

Hoc-v iên t à 17 tuoi sap lên có the ghi ten hpc tùng mÔn mpt . Sau khi hpc-vĩên 

da hpc và trà là i xong các câu hòi cùa bài rô i , thĩ Viên sê gà i dê thi den nhà vi 

Chù-tpa Hôi- thánh chí/ng-ki5n cho hpc-viên thi và gà i bài vê cho Thân-hpc 

viên chãm. 

Nêu hpc-viên dù dièm dâu sè dup-ccãp Chú-ng-Chì vê môn ãy. Lê phi môi 

môn hpc !à 200 dông. Ai muon ghi ten hpc xin Irên-lac và i Giám-hpc Muc-su 

Phgin-xuân-Tín, H$p tho* 75, Nha-Trang. 

B A N G I Á O S i r 

T H A N H - K I N I l BAO 



* Bài cúa'H. E. 

T U O I 

T R é 
P H U C 

vu 
Co môt thai đô dufrng nhir rãt phô 

thôug troníj H^i-Thánh Tin-Lành 

Vi^t-Nam hien nay, đó là thai đô già nua 

cùa Thanh niên. 

That vây, neu Lan có dip di dtr các hubì 

hpp cùa thanh-niên ban sè khõng khoi ngac 

nhiên khi thăy ô' hâu het các Hôi thánh, 
thanh-niên ngbi hirô-ng-thu mot cách het 
sire, trái InâL thièn nhíéu... trong khi các 

già và các em nhi dong lo lang mpi viêc. 

Có nhiêu no'i, saii gicr nhóm hpp thò' 

phuvng ngày Chù Nhat» thanh-niên tuôn ra 

ciVa răt nhiêu, nhung anh tru-ÒTig ban tìm 

mai không ra đù ngtrài đè to chtrc buoi 

hpp thanh-niên vi thanh-niên « t r ê o thì it 

nhu'ng thanh niên *già)) thi nhieu. 

Có lè han thãy khó chiu khi doc nhùng 

liri tôí viet trên, nhirng xin ban biên-nhân 

• ho'n và tha-thú- cho tôí vĩ tòi đã nêu lèn 

tnpt sir thi;rc đáng buon và đáng làm cho 

ta quan-tâm. 

Châc ban không ngò* nhũ-ng s-ir tê lipt 

irong H$i-Thánh hiên là do ban và tôi gây 
ra vì chúng ta đă không đira tay ra làm 
vi?c cho Hôi-thánh cùa Đirc Chúa Trcri. 

Tôi không biet Due Cbúa Jêsus nghi the 
nào khi thay chúng La, nhùng ngu-ìri tro. 

có si'rc-luc. CO khá-náng, có thi gicr, làm 

viêc cho thê-gian răí jiliícn nhung làm 
cho Chúa răt ii. 

Toi kbông biet niró'c mat cùa Chúa tuôn 

ro'i bao nhiêu lăn nhìn nhtrng guo-ng mat 

lành-dam, thái-dp « ban vi?c riêng nhùng 

lò-i chôi tù'khéo-léo, nhirng cái « l âc dàu » 

vò tình cùa chúng-ta. 

Phâi chăng đây là lúc chúng ta ng5í yen 
thu hirô'ng đc day Ilpi^thánh cũa Đùc Chúa 

Trcri vào hĩi sân ? 

Phâi cháug đâj làlúc chúng ta phâi đâu-

hàng tánh ích-kỳ cùa chúng-ta và thé-gian 

dc ma qui chiein Irpn lính-hôn d'õng-bào 

chúng ta. 

Chien trân ir Vipt Nam khÓc-lipt lam ! 

Vang^ chien trân áy khóc liêt vì chúng ta 

nhùng ngircri TIW-LÀNH, vi cà chúng ta 

chira chiu vò trang de chien-đáu. Có bao 

gicr ban nghe báo chĩ nói den Tin-lành 

kbông ? Có bao giò" trong cong-sò' ban làm 

viêc, trong tru-crng ban hpc, Tin-lành ânh-

hirô-ng đen mpi hoat-đông kbông 7 Khi tir 

gió'i-thicu ban là n^u'òl Tin*lài!h, ban cùa 

ban có nhân ra ten ăy ngay hay ban cùa ban 
nghì ngay den công-giác La-mã, hoy mpt 

dao roi, đao cùa My? 

THANG TÁM — 11)67 9 



Bau <rì \ Tãt cá nhũ'ng cãng vi^c mà ban 

và tõi phái làm ngày bõm nay khõng ngoài 

muc-dích nào cao cá han là nêu cao TIN 

LÀNH LÀ QUYÈN NĂNG CÙA DirC CHÚA 
TRÍri BE CÚU MOI KÈ TIN cho VIET 
NAM và cho THÊ-GICTI ! 

Nói the có lò ban sé nói rang « Tôi dÒng 

ỳ v&i chi, nhirng tôi đà thù- nhieu lãn roi ; 

cú- môi lán tôi làm vice gi tôi đ'éu hi ghen 

ghét, ganh-ti, iigăn-tró- và gap nhieu phien 
phirc qua nên tôi chán-nán và bò luôn 

Khi Sire Chúa Jêsus thi-hành chirc-vii 

cùa Ngài trén the-gian nãy, Ngài gap rat 

nhieu khó-khán, nhièu kè ghen-ti và chan* 

ghét h\ ngán-trò' dú mgi each, nhirng không 

he diTQ'c ai khuyén giyc, an-ùi, nâng-đò" trír 

ra Đirc Chiia Cha. Trong nhirng giír phut 

dau-đó'n nhat, buÔn bà nhát, và diràng nhir 

cô-đ(rn nhãt, Jêsus ChrÌEt chí biet den Y&Ì 

Birc Chúa Cha, nam lay Ngài, do nu'ffC mat 

ra trirãc mat Ngài. Ngài phâi càu nguyên 

nhièu đe nhân lay sú*c-hrc chiu míĩì giáo, 

lân roi, nhát điuh đè cuoi cùng,.. Song lai 

đê cũni chúng ta khòi su* chet. 

Phao-Lô khi lành chú-c-vu sú*-đo cũa Đirc 

Chúa-Jêsus Christ, đă chiu nhièu sir si-nh^c, 

h\ cam đoán và bât hó' đũ UIQÌ each, nhirng 

ông đã nam lay Chúa và vâng lò-i Ngài nên 

Ngài dã giâi cáu và đira õng đén chién-

thâng. 

George Muller khi vâng lài Chúa bât tay 

vào vice xây-dung cô-nhì-viên, ông không 

thieu khó-khăn, circ-kho, ngãn-tro'và thiéu-

thon, nhirng õiig dă nam tây Chúa bang 

đirc tin và đã đu'Q'c Chúa giúp sire và di 

vó'i ông dên khi ông gap Ngài. 

David Braínerd di ra làm giáo-sì, chju-

đirng nhùng lò'i hàm-d^a cũa giong ngiròi 

khál máu. Song trong sir nghi-ngò và ghen-

ghét cũa dân bàn-xir, nhirng ông đã trao 

cho Chúa sir song và công'-viec cùa ông đe 

Ngài lo li^u cho. Ông đã gap Chúa trong 

vinh-quang. 

Chúng ta that mutìn làm rãt nhiêu nhu-ng 

làm đirQ^c rat it. Chúng ta yè'u duói và it 

kiên nhân, thieu tài-náng và thieu cm cũa 

Dire Chúa Trò'i, nhirng khi chúng ta muon 

làm và tinh-nguyen làm thì Chúa yêu-dău 

sè thãy chúng ta và biet chúng ta. 

Tuy nhiên Chúa se không giúp chúng ta 

khí chúng ta to ra kíèu-ngao, khõng can 

den sue Ngài, Chúa sê không ban quyen 

uáug Thánh-Linh Ngài cho chúng ta khi 

chúng ta không đòi cho kỳ. đu"í?-c quyên 

năng ãy. Bí quyèt cũa thành công khũng do 

hoàn cánh chung quanh ta quyét d^nh, 

nhtrng do moi tiroTig giao gíũa ta v&i Chúa, 

thai dp cùa ta vdù Chúa 

Ban và tôi thirò'ng gap that bai và có lè 

chira bao giò găt dirp'c thành công vì 

chira khiêm cung dâng lên Chúa sir vinh 

hiên. Tôi can phâi khiem nhirò*ng hmi, mêm 

mai ho'n dè Chúa có the xũ* dung tôi theo ỳ 

cũa Ngài, Tôi phái hang ngày song vd-i 

Chúa và hpc tap song trong kỳ lu^t cũa 

Ngài. 

Ngay hôm uay tôi phài chò* đo-i và tim 

kiein xem Chúa sê đaL tõi vào công vi^c 

nào. 

Tôi sè hát U" ? Tôi không có gipng hát hay 

nhirng châc Chúa sè dung tinh than ca hát 

cũa tôi đê thúc gĩuc nhùng nguM có gipng 

hát hay 1110* phup^ng, ca ngp*! Chúa ? 

Tôi sè day triròng Chúa Nhirt ir ? Vâng, 

Chúa sè Lhi'rc tmh tôi khi tôi soan bài hpc 

T H Â N H - K I N I I B Á O 



it VcM sé cay tiéz hpn-viên rhircj âi^zs. 

Ill£ii đã day tcL Lbucc linh cùa b?N v? 

Tin se Jâo: triro-nj ban chiri;^ dg.n N' 7 

ĩíng, Cbúa sè Ghi chu tă: tMy ^íiu-eĩ v^ec 

ãtn Eău NgA: biei tSi kUng iiđ tài-

TnTi-; Mx-ĩig tôi cí c5x-^:NĨL vó-i Cliúa. 

ígtrM kh&nz tiz răy tôi nhiTũg :7^ía 

ífa c?y tâi. 

ĩCí SS day cho tbĩsu nii ir ? íJhú? s5 
feig iôi neu tôi ĨLhìêffi.-uitu'&'ĩĩg nhân lành 

P£í SS viU 'hâo ir ? Vâng, C'ùéd. se éùig 

Iftirug IM lè đ.:>-n-ttàah ola tòí dâ tSiú-c 

• feĩi các í"Ôc cpă znăt rĩách tôí fehcnjì ngfe". 

Chia khcng ia.- giò^ ĩ>ãr.g lòn^ khi ^íoài 

t M ::̂ ũnc ta lànví^c c>io I^gà:, eĩi£ng ta 

V tì^6ì-t-ìr. ClbU fiê túc gi?E JSĝ :' 

d r i k b ; ch-'izc ta tln-^àns cho c3ng-TÌ?!ĩ 

Sgòi rrimĩT c'cúng *i<i khSn? -1 :̂37 lònj Jàtn, 

Cbixjg ta dòi hôi rrc phiré-c cia OtCa cl-̂ o 

Ũ'JIAL -a íTÙ cbo nh'rng nguìri tJiân 

TA -hrnĩ C M i ì j ta khfi:ig \à'ci ci Ngàí. 

ĩĩlnijg !A r£t lĩicK đu'p'c l^ffà; aiidag-cÍJÌati 

Uaaj khi cĩiúKĩ ta "íbfìng bai: giè nhi^ to 

n Ià fiífa cer NI^OAC, 

3 ^ ĉ wá •òfTi.-TSn viri gĩa íiinr., con cii urĩ 

Sac h&^f đĩ nhã-iig gíc" nrSi x̂ íĩi rhuy|N isSns 

Jĩng. chfraq giò- jijr--. và íjiSr-dí t í a 

BĨ--: aúrig cÚ£j bar., hs..! sè Í̂ J tr:ì 3:^" lìe ítârg 

Bar, fc^'S tliĩ cù' v ? Ban sè feb-ciig h^n 

UcD nău tTĩr.5 suĩit i;ár. hpc ban nhăm-chĩ 

."jè: cho i t i i . 

)>3íĩ N>.it nJbát iSm chang ? l̂ -rjít tjtét :á 

wĩl ':anh ích-i^ỳ mà Cĥ ir, ,;6si;,5 khôu ĵ bao-

jiì* íĩhàp-njiián ch:* fian. 5 a 3 sin quêx, nsĩnh 

íS rijbĩ íen lígĩrò^ kbác: T̂ SD cha -cÍTib 

tàiũ-*:bĩr6T,g de ngurìri kâác trò* nên g;uan 

Gĩa^Cinh ban khcT'.g ci.ĩ phé]p ban hăa 

ví̂ .'ĩ "faúa lĩ' Kai*. nen t6 cĩií> M$ Ĩ><̂ O 

bíít tím qapau^níj TÌDA sĩ̂ ' ĩbíu vi^e StVc 

Cfcúđ '"í'rfc": và h^íig ngày làa: tràíĩ nr̂ oì 

pb|n ISO;Ĩ3 g-ia-áĩsh. cbSc-rMt, c^a ta? basí 

sò kbô^g c6 CÍÍ* gĩ s-gàr-tri- fcaíi đftsrs^ 

B^n kl;ci^g e6 kàôa ir ? Cr.áa lr£K 

fiiVc Tího jaa crt̂ IÊII íiírn '̂ũc; ĩD̂ -a c'hií^ íàni 

vi^c cĩ/o r^gàí. E '̂o nãy thfr làr Miai ! 

ml bai có tbe Kin. Í : Í r í ĩ ahí'âu côĩi3-vì|tì 

mà Chúa nuòn. cSiínn tay biLC íàtD. ?5?Ì: 

khâĩiĩ tbs JIFII TROJ- tìXfii steô'̂ g ìèm. ?è c# 

r.ouW kbác làĩo tltiy tõi:*. Baií .-ĩã thay 

đM -IDINĨI vc-diíi/S kb: c ì̂ísh í̂.-ĉ nc; làm 

vi^r. gĩ cì:o Chúa,, fan be aáy ck '̂-i nJc itíní 

i^r. BS-Si yS:a. ̂ K-í-riî -thí̂  vĩ b^n kiiax;,̂  cí 

sLTC íisrib cĩ'mg 'ah-̂  ĩĩ.hc-g If đrĩ sí'^ig, 

C/iua 5C iaT. ci-.o ií^n fiũ mpi ^ y e n aàng 

kbí i ^ i NS^^í 2èm TL^C CĨIŨ Kgii, 

Bail bay ocfì ví't ^igài hííEi nay và Ĩ?ÌI|Ĩ; 

eSî íT-tác cúng «f,yr vu c^a ì̂ '̂à: « è 

DLI.? c^íiifl t í i đj ra íié.nb f-xâif. Cháíi 3̂ -

ihănj đe b^c Lb.ua trjE v: IVgAi Ànoa 
tiiôo aõf. íĩan. Sgài racăir. ii^t b'jn cé vuí 
ĩô:?,g làra cho Vja: không '«-à c5 ĩ i u ÌOILJ 

cony Lie Nsàí giac-pbó Wí-fing ? 
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Chúa sè ban them sú'C cho ban khi Ngài 

giao them trgng trách cho ban, Chúa gin 

giír ban khi ban đi trong hiem nguy. Chúa 

sè che phú ban khi ban gap ganh t\, oán 

trách. Chúa sê đõ- ban đây khi ban nga 

long. Ban cir yen chĩ ! Chúa yêu ban và tôi 

ho-n bet day. 

Tuy nhiên công viêc ban làm sè không do 

nci ban quyet đinh nhirng do Chúa đinh. 

Vì the môi khi ban đinh làm điêu giban nên 

đen gap Chúa tru*ó"c hè't đe Ngài chĩ cho 

ban con đirínig khôn-ngoan và xirc dãu 

cho ban đe ban có đú khĩ qi&i và tài năng 

khi chien đau, 
- f 

Tôi câu nguyen xin Chúa cho tôi và ban 
yêu Chúa hen đen noi sè tình nguyen làm 

bãt cú- viêc gi Ngài muon chúng ta làm vì 

chúng ta còn cú dip tien, vì cù-a Tín-Lành 

còn mfr I 

Ngày mai ban nén hát neu Chúa muon 

ban hát, ban nên circri néu Chúa muon ban 

cu-cri, ban nên khóc néu Chúa muon ban 

khóc. Ban sè nái hay ban sè cam nín? Ban 

sè đi hay ban sè ngoí chju tê liet ? 

Tõi mong Chúa đem mpt bài ca mó'i đén 

vó'i đò-i ban. 

HÔI TRUYEN-GIÁO PHIfffC-ÂM UÊN-HIÊP VIET-NAM 
B a n T r j - s y H ô i T r u y è n - g i á o 

khóa 1 9 6 7 - 6 8 

Hôi-đong các gíáo^sĩ Hoi Truyen-giáo 

Phiró'C'âm Liên^-hiep hop t^i Đa-lat tù lO den 

18-6-67 rãt CO phuóc. Môi vi Giáo-sĩ đeu 

ducrc su thăm vieng đ^c-biet cùa Chúa, 

Ket-quá cuôc bau-cù*, Tân Ban Tri-su 

Hgi Truyen-giáo tai Vict-nam gom có : 

Hoi-truô-ng : Giáo-sì D,F, Irwin ( * ) 

Phó Hôi-truàng : Giáo-sĩ R F , Rexilius ( * ) 

Hpi-viên: Gíáo-sĩ K . R , Ziemer 

Giáo-sĩ R , H . Taylor ( + ) 

Giáo-sĩ S .T. Sutherland ( * ) 

Giáo-sĩ W . C . Stcmple 

Giáo-sĩ R . T . Henry ( • ) 

Giáo-sĩ W . W . Schelander 

Giáo-sí R , L , PhiUips 

( • ) Qui vi nãy có ten trong thành-phan 

Uy-ban Liên-hiêp, 

BSn-báo trân-trpng loan tin trên de các 

Hôi-thánh đirp-c biet cau-nguyên cho các 

dăy-tó Chúa. Cau Chúa dat-dung môi qui-
vi trong Tân Ban Tri-str.— T K B . 

C á c G iáo-$ ĩ vè niró'c nghi h ^ n : 

Trong vòng tháng 6/67, các Giáo-sĩ có 

ten duói day dã tù-giã Vi^t-nam de vc 

nu-o-c nghĩ han: 

Co M . R . Ade, ông bà H , S. Dutton, 

ông bà J, G, Fleming, ông bà G . W . Hunt, 

ông bà G, E, Irwin, ông bà R. P. M c Neel , 

ông bà R . W . Reed, Ông bà ] , H . Revellc, 

ông bà T , H, Thomas, ông bà K . A . Swain. 

Cãu Chúa ban phuác cho các đay-tô 

Ngài trên đây đxxi?c mpi on lành cùa Chúa 

và sóm tró lai Viêt-nam.— T K B . 

C á c Giáo'SĨ m á i d é n V ì $ t - n a m 

ho^c đang hoc t iéng t^i Đ à - L ^ t : 

Ông bà F . W . Henry, ông bà K . E . 

Kayser, ông bà J. E Lewis, ông bà R . E. 

Rcimer, ông bà F. W , Zoeller, ông Leon 

Griswold, ông bà J- R . Gunther. 

BBn báo cau Chúa ban ph.ìxàc dir-dât 

cùa Ngài trên các day-t* Chúa trên day 

trong sir hiêp-tác đâc-lirc vái Hôi-thánh 

Viêt-nam.— T K B . 



DS lãu lam hôn tõi chim bong toi 

Ngày luôn éêm quên hát khúc thiSn-tình 

Ngnn^ngif tuc-tran gói nhiêu tpì lôi 

Đ&i nhìn qua lăng kinh bã bif-vinh* 

Nhw bóngéuòi hình, tôi chay theo bào-ành 

H^nh'phúc éay rôi ngù cb^p dtrorc trong tay 

Qua ti/-măn tôi că cwăi kiêu^hSnh 
Dù biêt phù'boa gió thoáng may bay* 

Bãi sa-m^c chang bao giă no nw&c 
Thâng ngãy qua chwa thôa mpng nhăn^gian 
Van sãn éuoi, trên Jwăng dăi van birác 
M$c ngoài kia thjt năt váí xwang tan. 

w 

Đau vùi cat, tõi làm con ehím dà-dièu 

Tr$n cudnq-phong kbông tbú'c-tìnb fãm-hÔn 

Say vãt-duc^ can say còn năng trĩu 

Bình^minh dãu trong hôa-nguc vùi chôn. 

Ao é^o-fí&c met ngày tôi van măc 

Danb^Lcri-Quyen âm-ành dên kinb-hoàng 
' Chan theo Cbúa mà long còn vw&ng mãc 

Tay vói trài, tay nCra níu tran-gian* 

Nwác giêng dài uông boăi tôi van khát 
^ Vâng nwárc n^y van khát nìfa không thôi > 

Lăi Cbúa phăn bong chiêu nay nòi Ì}$t 

Trofíg dău tôi ánh d^o lóe lên rôi* 

Nhw ngwài nit Sa-ma-ri xwa bên giêng 
Tôi ngàn sau cănb-ngQ kbăc gì dău 
Can khát năng chăng bao gi& tan^bìén 

Nêu không Nguõn Nwác Song Chúa Jêsus. 

Õi Nwác Song, m^ch Nwác Thiêng vô-b^n 

• Vang ra cho dên si/ sÔng dài dài 

Xin cbăy manh ng$p tràn vùng h^n-bán 
Ngwàif cò'Căy hw&nq l^i canh vui tw&i* 

LINH ciraNG 
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TirCNG 
L A I . . 

miTixi T R È T U Ò Í 

KHI biró'c ra khôi cung điên 
Ai-câp làn đău, Môi-se nhìn 

Ihăy hai cành tuqeng : 

Ngiròi Ai-côp hà-hiíp m^t nguòi 
Do-lhái. Viêc này kbiên linh tbuefng 
dân tOc nôi day. Môi-se giSt kê 

hung tàn, vùi trong cat và trõr vê 

cung. That dê dàng, dãn di, 

Cânh thú- nhi là nguíri Do-lbái 

đàn áp môt ngu-íri Do-thái khác. 

Môi-se ngã ngàng. Tai sao bp không 

the tbuang nhau, bênb vuc nhau 

mà lai làm hai nbau ? Môi-se nSi 
• * 

gi$n. Nhvrng lài eua ngurò-i Do-thái 

cô l6i nhâc Môi-se rang vy gigt 

nguò'i Ai-câp chua xong dâu, đùng 
tính chuyen can thiêp, Môi-se tim 
m^t. bô vè cung diên và tìm đuòrng 
trSn thoát. 

Viêc làm dâu tiên trong đôi Mòi-
se đã ggp trò- luc lôn: Aì-c$p tìm 
giSt và Đo-tháĩ không cb^p nh^n. 
Hành đOng theo ban tinh anh bung 
cò the tu tbôa man trong ch6c lát 
nhung hôu qua nguy biêm vì kbông 
kg hoach và nhãt là không dugc 
Đúc Cbiia Trôi sai bâo. 

Kbông ai trách Môi-se đa nhki 

tbăy su that, nhung nguôi ta cuòi 

Môi-se vl hành dông nông nôi. Kb& 

năng tu nbièn không huăn luy^n, 
không lung trai chĩ có the đi đ?n 

kêt qua tuang tu. 

Môi-se lap gia dinh, đi chăn 
chiên, câu cbuyên cii quên dàn, 
lòngái qu5c lat phai, chi anh hung 
dâ tSt... 

Nhung Môi-se nhìn tbSy môt hìnb 
ánh tbú ba. Mòt ngon lùa sang, 
niOt tiêng gpi, m^t mênh l^nb phài 
thi hành. 

Đúc Chiia TrM đgn vôi nguòi 
trong lúc that chi ngã long. Ngày 
xua là mOt òng hoàng Ai-c$p còn 
that bai. ngày nay cbĩ là mOt kê 
chăn cbíên pham tôi giêt nguôi, 
Môi-se hôi: « TÔI LÀ AI ? » 

Nhung Đúc Chúa Trôi à riêng 
vófi Môi-se tai chân núi Hô-rêp đè 
trang bi day đú cho ngày trô vÊ. 

Truôc khi khôi hành có ba viêc 
xây ra : 
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1. Môi - se xin 
Chúa Trài 

môt dSu hièu đè 
i • 

minh chú-ng rSng 
minh có gap Bùc 
Chúa Tríri và nh^n 
mênh l^nh. Đù^ 
Chúa Tréri ban 
cho ông môt cây gĂy quyên năng. 

2. Môi-se tu- cam thăy cò đom và 
vô tài. Búc Chúa Trài hú*a ban cho 
ông lài Ngài và mòt nguài phu tá: 
A-rôn. 

3. Khi đã chuân hi gan xong thì 
viêc thú- ba xây ra. Làm the nào rài 
bô còng viêc cha yqt đang giao 
phó ? còn gia đinh thì sao ? Môi-se 
nói rang: 

«Xin cha hãy cho tôi trà vê noi 
anh em tòi cr Ai-câp đ$ng íhăm thù-
hp còn s5ng chăng ? » Câu nói khôn 
ngoan này không làm ông gia nghi 
ngô. Môi-se ra đí. Nhung chu-a 
xong, vièc cat bi cho đúa con chua 
thuchiên, Môi-se làm xong và sau 
đó đua v<y con trô- vê, m^l mình đi 
vào nhiêm vu. 

Môi-se đâ nhân iSy mênh lênh và 
quyên năng cùa Chúa. 

Mòi-se có môt nguài phu tá. 

Môi-se thanh toán dút khoát 
chuyêa gia đình. 

CuOc đàì chúc vu bât đau. 

M o t chúc vu phâi trâ lài nhũng 
câu hôi gay gâl cay nghiêt nhăt: 

— Chúng tòi lay chi u6ng ? 

— Chúng tôi lay chi an ? 

— Hãy cho chúng tôi nuàc uõng! 

— Tai sao ông đem chúng tôi ra 
khôi Ai-càp ? 

— Có Đúc Chúa Trài ô giũa 
chúng ta hay không ? 

— Phâi chăng Đúc Chúa Trôi chi 
phán qua m^t mình Môi-se ? Còn 
chúng ta thi sao ? 

— Tai sao Đúc Chúa Tròi dan 
chung tôi vào xú này đăng hi guorm 
mà ngã ? Chúng ta hay lap môt lânh 
tu khác và tiã vè xú Ai-c^p. 
(Dân. 14). 

Nhu-ng Kinh-thánh chép rang: 

Môi-se là nguài khiêm hòa han 
mpi nguòi trên thE gian. 

Trong cuôc đài lănh đao cùa Môi-
se có may điêm đáng đê ỳ ; 

1. Môi-se trpn vâng theo ỳ-chĩ 
cua Đúc Chúa Trài, 

2. Môi-se biêt nghe theo lê phài, 
khõng đôc lài. 

Xuát Ai-c^p đoan 18 nói vè cupc 
viÊng thăm cúa ông gia Mòi-se là 
Giè-lrÔ, Thăy con r l vi không khéo 
to chúc viêc cai tri nên nhpc sue 
và làm dân khÔ sôf, ông gia khuyên 
Mòi-se áp dung phuang pháp phân 
quyên đê làm viêc. Môi-se nghe 
theo. 
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3. Môt-ae chuân bí ngiròri k^-vi 

mlnh. 

Ta hay đè ỳ t6i Giô-suê. NgirM 

trè luoi này luôn luôn đi bên canh 

Môi-se. 

Khi Môi-se lên núi Si-nai đê nhân 

luàt pháp cua Due Chúa Tríri, Giô-

suê đóng trai cr chân núi, each biêl 

véri mOl dân chúng nôi loan, xui 

A-rôn làm bò vàng mà thô. Giô-suê 

â gan vói Búc Chúa Trôi suôt ban 

40 ngày. không đôi dôri. 

Khi Môi-se dtrng trai h^i mac, 

ngu-èfi vào đôi thoai vóri Chúa rôi 

trôf v í , mpt minh Giò-suc ò trong 

trai bOi mae. 

Khi lãnh dao Do-thái, Môi-se đã 

cao tuôi, vai trò cua Giô-suê không 
phăi chĩ là viên quan hàu nhu-ng là 

kê hpc vièc. Ngu-M trai trê này đã 

bpc ô" Môi-se mpi đíèu, tap cai tri 

vóri Môi-se và sau cùng kê vi Môi-se. 

Giô-sué có câ môt cuOc đôi thành 

công rue rof do Búc Chúa Trôi ban 

cho, nhung ciing do công phu huãn 

luyên cùa Mòi-se. Giò-suê khòng 

thanh lĩch, dáng dăp vucrng già 
nhu Sau-la; ciing không nhu Da
vit, ngurôi anh hung ti hon ha ngã 

không lô Gô-lì-át. Giô-suê khòng 

bam sinh là môt anh hung, nhung 

Búc Chúa Trcri dã chpn ông và Mòi„ 

se đă huSn luyèn đê sau này lanh 
đao dân t^c. 

Chúng ta thuàng càu nguyên xin 
Cliúa eho đăt nuác minh nhírng 

anh hung Búc-tin d l mong phuc 
hung hOi-thánh và xã-hôi, lôi càu 

nguyen ăy châc chân Chúa sê trâ 
lôi. Nhung chính chúng ta dã làm 

gì đê m ô đuòrng cho nlmng nguôi 

anh hung do ? 

Chúng ta se dua nhũng nguôi trê 

tuôì dên gãn nofi chân Chúa dê hpc 

tap lôi cuí\ Ngài chăng ? 

Chúng ta sè đua hp vào nhà cùa 
Búc Chúa Trôi, tap cho bp tuang 
giao vóri Chúa và cùng chúng ta 
chia xê nhijng gánh năng lãnh dao 

cùa mình châng ? 

Chúng ta có bang long huông 

dãn bp tránh khôi nhũng hô sâu 

that hai mà minh đa kinh nghiem, 

đê tiên lèn m^l con duòrng that 

thâng, xúng đáng tiêp nôi chúc vu 

cùa mình chăng ? 

Mòi-se buăn luyên Giò-suê bang 

hành dòng mău muc cùa nguòfi, 

Khòng map mò* trong đuòng lôi 

lãnh đao. Răt thirc tê, chip nhân 
le phai và cuo-ng quyêt sua tri 
nhũng kê làm trái. Mòi-se luôn nhìn 

thăy tuofng-lai cùa dân t^c và cuôc 
đcri ngân ngùi cùa minh, nên dã dào 

tao nèn rn^il Giô-suê, 

Đúc Chúa Tròri đă ban cbo nhièu 
quôc gìa nhũng vi anh hung đê 

thay đôi giáo bpi hay xã h^i, khòng 

ai chôi cãi đièu do nhung it ai 

nhin tbăy rang cha mc nhũng nguôi 

ây đã đóng vai Irò quan trong trong 
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SIT thành công cua ho, Nhírng vi 

này đã chu^n bi đira con em mình 

vào các công triràng cùa Dire Chúa 

Trai. 

Ngày xira Birc Chúa T r ò i ra lênli 

hiyên nhírng nguò'i tír 30 đên 50 

tuÔi đê phuc đich t rong đên tam. 

Nhírng ngirò-i thuôc các lóp tuòi đó 

thuc ra bao già cfing nam then chõt 

trong xã li0i. N u á c ta, hign nay 

các Muc-su T ruyên đao phan đông 

dã trên 50 tuoi. the mà nhfrng nguò i 

trê tuòi má i nam b u ó c vào còng 

truòng cùa Chúa càng ngày càng 

it đi. H ô i thánh chúng ta se l íém 

boat đOng thuc su*, m g c dau ngày 

nay p h u c n g tiên đê hành đ ô n g 

khòng còn thiêu ní ĩa . 

Chúng ta có Than hoc V i ê n , có 

nhiêu Cô-nhi V i ê n , nhiêu t ruòng 

hoc, nhiêu CCT hôi tõt đê truyên g iáo 

nhung chúng ta thiêu nhirng n g u ò i 

có the điêu khiên .m0t each đúng 

mirc, chúng ta thiêu nhírng n g u ò i 

kê tuc su nghiêp cùa nhírng n g u ò i 

cha, nhírng n g u ò i anli chúng ta đê 

lai. 
• 

Thiêu v ì không ai chiu đúng lên 

hau v iêc Chúa. Nhũrng n g u ò i đă 

hãu v i ê c Chúa lâu nam trên giài 

đăt này đă nghe qua nhiêu nhùng 

lòi phê bình chĩ trích, ho không 

can phâi nghe them nu-a, ho chĩ 

muõn có nhCi'ng n g u ò i thuc tâm 

giúp h o đê cùng xây dung chú 

khòng phâi là phá đ ô . 

Thiêu vi cha m e không bao g i ò 

muôn con mình hãu viêc Chúa. 
• 

Nhiêu khi tuòng rang hâu v i ê c 

Chúa là đúng lên tòa giàng t rong 

môt chi hôi . Chúng ta quên rang 

nguò i tin đ ô se có the hău v i ê c 

Chúa nhiêu hon các Mi.ic-su T r u y ê n 

đao . Chúng ta it khuyên khich con 

em mình tap tành làm nhùng công 

v iêc nhô trong giáo-hOi, tèp song 

cho B ú c Chúa T r ò i . 

Thieu vì nhùng'nguói^có^tài năng 

thuòng bi hiêu làm và" bi gat ra 

ngoài công v iêc cùa B ú c Chúa T r ò i . 

N h ù n g n g u ò i này vì that chi ngPi 

long mà b u ó c ra làm v ice đ ò i và 

xa dân Hôi-thánh. Chúng ta mat 

nhiêu nhân tài cííng vì khòng biêt 

sù-dung và náng d o . 

V a n đc cùa Hôi-thánh chúng ta 

khòng phâi là chúc vu này hay 

chúc vu " O , ccf quan này hay co-

quan kia. V a n đê là phâi có nhùng 

nguò i đ u o c huân luyên, đugrc 

chuân bi săa clio m ò t sÕ l ó n công 

viêc . 

(Xem tiép trang 58} 
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Nghê'thuât 

« « « A M M W W « M M X ^ L E ^ X ^ \ M « N E ^ * » V U . % U M X X 1 

htr&ng dan 

* D à n h cho Phg-huynh Esther Paul ine Lcderer 

1- Hăy nhó- rang đúa tré là mgt tang pham tìr nai Đirc Chúa Trcri, quy nhat 

trong mgi phúc-hanh-., Quy vi dang bat con cm phaí giéng nhu mlnh, cha mlnh, anh 

em minh hay là mpt ngiròi nào. Móì dúa trè là mot c i nhăn vàphài hoàn-toàn Hhác 
bj^t mpi ngu'ãi. 

9< Khi trè era that b^i trong môt công viêc gi, dung làm tinh-tiian no nhyt dí. 

Đirog bao gio-so sánh no vó'i nhùng trê khíc trĩiihcrn no. 

3- Hay nhó' rang tire giâa và ghcn-ghét là nhùng linh cam ttr-nhiên. Quỳ vi nên 

giúp con cm minh tlm loi thoát cho nhírng tinh cam do hoac bang thè-thao hay the-

dyc ; ncu không, nhùng tình cam này sc làm h^i than the và gây nên nhùng bfnh 

tinh-thăn. 

4 . D | y con cm đúng lỳ trí và công bing. Đùng dè ccxn giân làm mat tháng bang. 

Nciĩ con cm chúng ta biet chúng ta công bang* chúng sè giùmai sir kính yêu chúng ta, 

5. Xin nhó ring mpt dùa trè can cà cha và m$. dung bao g iòve hùa vói con 

at chông lai cha. Ngu'òi cha cũng vày. Làm nhu- the sS khien dùa Tie (cũng nhir 

chính quỳ vj ) có rapt cam nghi taí-haí, tôí-lòi, RÔI-loan và batman, 

6- Đírng cho con cm mpi đicu chúng them khát. Hay đè cho chúng biet sir phan 

khai khi chúng tĩm đirac và niem vui khixùng dáng thy hirang. 

7- Trong khi tùcgiân đùng dpa hão-huyen hay khi dang vuivc de-daiđùng hùa 

nhùng đicu không the làm dirpc. Đôi vái môt đúa trè, lài cúa cha m? rat là chic 

chin, khi đùa trè dàmat su- tin-tirang ô- cha m?, no khó tin môt cái gì khác nùa, 

8- Hăy d îy cho tre rang sir chăm-chĩ làm viêc mái xùng dáng. M^c dù làm vói 

đôí ban tay chai cùng trong mô than hay là vói nhùng ngón tay khéo léo xù-

dyng do dung giài-phâu. Cho trè biêt rang mpt đcri song hùu-ích mói phiróc-h^nh, 

mpt đai sông nhàn-nhi tim thú vui chĩ là trong rông và vô-ỳ-nghĩa. 

9- Đùng che chà con em khí g^p nhùng thù-thách nhò, nhùng bã't man thircrng 

tinh. Sir khó-khăn chÔng nghjch làm đùc-tính them manh me và khien ta biet 
thuang cam. Sir thù ihách tàra cho con ngirói du'pc quân binh, hay dè cho con cm 
b>c biet diêu đó. 

10- Háy cí^y trè yêu Đùc Chúa T rò i và yêu dong bào. Đùng dc cho con cm 

ty di đcn nai thò phirp^ng. quỳ vi nên dem chúng den do. 



M u - ò i i r o c 

TUOI 
1— Hay cho lr£ moi i l íèu no muSn, 

khí no còn nhô be- Theo l6i nãy khi ló'n 

lên no se nghĩ rãn^ xa-bòí niiìc np no, 

2,— Khi no núi nhfrng lò i thô-tqc, 

chêcuò'ì no. No sè nghĩ rang no tài gìôi-

G-— Hay cho trê trit ca nhíĩng khoàn 

tièn tiêu raà no can, tìiing bao giò' đê 

cho no ti^ kiêm lay, Tai sao bat no piTai 

circ khtì kiem tìèn nhu- mình (I j 

7.— HSy làm cho no ttiôa-man mpi íĩòĩ 

hôi vè thũ'C an, niróc u ô n g v à tiên n^^hi, 

Vì sp rang tù chôi, no sê sinh bat man. 

8.— Đúng vtí phe nú inà^chong lai 

ngu'òi hang xóm, các giáo su", và canh 

sát. Vì nhung ngiròi nay đeu có thàah 

kiên dôi vó'i no cá. 

3-— Bung bao giò- day no gl vè 

phtio^ng dien tam-linh- Hay dpi cho 

đen khi nu 2] tuoí và cho no tí Tir qnyíít 

đính >. 

4 Nhìit nhanh lên tat ca nhírng thii" 

mà no bô-bê virong-vai nhu* giày dép, 

sách ]íáo, ao quan. Hay làm mpi vice 

cho no de no sC có kinh-nghiêni đS trách 

nhièm iên ngirài khác. ' 

T).—Hãy cai nhau thirò-ng xuyên truó'C 

mat no. Vi nl i i r the, sau này khi gia-đình 

tan-nát no se không qua hÔ-thcn, 

9,— Khí no lain vào hoan^nan that sir, 

hay tir bào chíìa inà rang : « T ô i không the 

làm gì no đupc. »> * 

10>~ Hav sira-soan môt cuôc ÍĨÒ'Í dan 

kho buôn-buc. Vì quy ví đang h i r ing đén 

chO đó, 

(Str r/m'i-sãt HOUSTO^I, TE'Í ^S) 

T I N Đ À C l Ê T , — M y c - s i r Louis King^ Tan-sì danh -dyr 

T r i r à n g Đ g i hoc W h e a t o n . 

Muc-su" Louis L . King, Tông-tha-kỳ Hăi-ngoai cùa Hôi Truyen-giáo Phiróc-

âm Líên-híêp vù'a d'^-pc triróng đai-hpc Wheaton tang bang Tan-si danh-dir. 

Hôi-thánh Tin-lành Víêĩ-nam thành-thât chúe mùng Muc-su- Louis L . King và 

câu Chúa dai-dung ông cách dac-biêt hern trong t j-ong-laí dê danh Ngài them vinh-hìsn, 

HQi-trwáfiQ TongJiên-hpi 



ĨHIEU-NIEN Tb-chác 

I. T^i sao nên to chú-c m^t ban 

thiêu nién ? 

Hau het moÌ chi-hgi cùa Hôi Thánh 

Tin Lành Vi?t Nam đêu có m$t Ban Nhi -

dong và mpt Ban Thanh niên. Đây là hai 

t5 chírc ihict yêu cho tuang lai cùa Hôi 

Thánh vl các ban thanh niên lan lăn se 
tra thành c ic chtrc viên trong H$i Thánh 
và các em nhi đÔng là nhírng ban viên 
ttranR lai cùa Ban Thanh niên. Tuy nhiên 
Ban Nhi dong và Ban Thanh niên không 
th5 đáp úng cho nhu cau cùa tuSi thieu 
niên gom các trè tù* khoàng 1 3 đên 17 tuSi 
vl nhírng đ^c tính và nhu cau riêng bi?t 
cùa tuoi này. 

N g u ò i thieu niên không phai chi là mpt 

cm unhi đong lírn^ hoac rapt ban <thanh 

niên nhòí nen sè cam thay lóp nhi đông 

qua ău trĩ và cam thãy Uc loài giíra các 

anh chi thanh niên. Day là lỳ do chính 

đã thúc day môt so HQÌ Thánh có đông 

thiêu niên lô chúc rapt Ban Thieu niên 

vó'i nhíjng chu-ang trình và sinh hoat thich 

iVng cho tuSi nay. 

, II. Nhũ-ng bién-d<^ng trong tuoi 

thiêu-niên 

Tuò i thiêti niên chĩ là mpt giai đoan 

ngân trong đò-i song nhung rat quan trpng 

vì có rat nhieu su biên đôi. Than the 

nguài thiêu niên ló'n rãt mau và theo chiêu 

cao han là be ngang. Khuôn mat, gipng 

nói, ntròc da deu thay đôi và d|c-bí?t là 

su phát-trièn sinh-Iỳ khien cho thiêu-niên 

cam biêt xâu-xa han vc su Ithác-biêt giùa 

nam và nír phái. Trí-tuê không phát trièn 

nhanh nhu trong thài-kỳ thiêu-nhi và 

không theo kip đà 16n cùa thân-thè- Tuy 

vây nhùng kha-năng nhu su chăm-chú, tri 
nhò, phán đoân và ] ỳ tri đeu d^t tòi 

mpt TXíùc dp cao han. 

Trong tuôi thieu - niên nhírng càm-

xũc rat m?nh-mc và nhiêu khi mâu-thuân, 

Tâm hôn cùa thieu niên luôn bi xao-đpng 

và tính linh thay đôi bat thuòng. Trong 

giat đoan này dòi song cùa thicu-niêa bi 

chi-phái bài tinh-căm han là lỳ-trí. Thiêu 

niên cũng bat đau khám phá ra ban ngã 

cùa mlnh và ỳ-thfrc đuo'c su lien he giíra 

mlnh và xl-hăí xung-quanh, Tinh-th3n 
doàn-kêt, bàn-năug hap quaa r^t ro^nh-mc 
trong thai thanh-xuân nay. 

V I nhung biên chuyen lòn lao trong đòi 

song tình-cám. trong tri óc, trong cupc 

s6ng tdp-thê, ton-giáo cùng măv: môtỳ-nghía 

mòi me đõi vòi thieu-niên. Mac-dau thiêu-

niên Ià tuôi tra xét I9Ì nhíViig tín-nguòng 

đã hãp-ihu trong thai tha ãu và có nhieu 

thâc-mâc, thiêu-niên thuòng thành - thuc 

chú-ỳ tòí tôn-giáo và có nhùog tirng trài 

thupc-linh that. Tỳ- so nhírng tín-đÔ tin 

Chúa trong tuôi thieu-niên rãt cao. 
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Biên-dông,,. Nhu- cău 

III. Nhu câu và iró'c-voDg cùa 

tuoi thìéu-niên 

— NgtrMthiêu-aiên thircrng muon đirp'c 

châp-nhaa vadoi-xu- nhtr mot ngircvi thanh-

niên- thirc vê ban ngã này thircrng điro'c 

bieu lô ra qua nhfrag tháí-do trcrog nganh 

bãt " phuc. lâp-di, khoe - khoang hoãc bô'i 

nhírtig màu sac lòe-loet trong y-phuc vái 

muc-đích là kéo sy chú^ỳ cùa moi ngU'ò'i 

ve phía minh, Mpt dôi khi thicu-niên có 

phăn irng ngiroc lai vàtirkhEp kin vào dài 
sSng nôi-tâm và trcrnên rut rè, kin đáo, 
then và nhút-nháí. 

Bin tính cua thieu niên u-a nhírng xúc^ 
đoĩig giác quan, nhírng câm-gĩác mái Ig, 

thích hoat đgng, thích phiêU'ĩiru,maohièmt 

thích thoát ra khôi khung canh tè-nhat cùa 

cuôc song hang ngày. M o t phu-cng-cách làm 

thòa man cho nhu cau nay là buông t roi 

theo tri tu-ong tu'ong - dôí-dào cùa tuoi 

thieu^niên và tir đat minh trong nhírng đĩa 

vi Them muôn Trong môt the giái mo'^mông. 

TuSi thieu-nicn cung mong \xcrc có sir 

ao-nĩnb, có môt đ ja-vi vũ'ng châc trong 

ttrong-lai và nhieu khi nhCrng tham vgng 

nay duoc ket tu lai quanh môt nghe nghiêp 

"môt chirc^vy rõ-ret : bác-sĩ, phi^còng, 

thuyen'tru-áng, giáo-su'v.v-. 

Tu5i thÌEĩ i -nÌên cung là tuoi thèni 

khát tinh ban, là lúc mudn du-oc g^n ;^õi 

mot ngu-ò; thông-cám thieu niên và thànĩi, 

thirc chú ỳ t ó i cá^nhân cùa thiéu^niên. 

Thu-òng thu-crng ngU'ò'i ban này dông phái, 

dông lú'a lón tuSì han. 

Thiéu-nien cũng can có môt s i r hiráng 

din khéo-léo cùa môt neu-òí lanh đaotrcng 

tuoi khó khăn và đaybien-đông nay, Thieu 
niêu là tuoi trong đó cá-tính nhân-câth 
dang thành íiinh và thĩeu^niên can có môt 

nên-tâng trêa do có the x2y-căt ban-ngã 

cá tính cùa mĩnh, mot tiêu-chuan, môt máu 

mirc, môt girong sang cho đòi song cùa 

minh, L e dí-nhiên lỳ Tiráng cao dep nhat 

cho tuoi thieu-niSn là jesus Christ. 

m 
(Tèi U$u HôhéÔng Huăn-luy$n 

Thiêu ' Niên 1064) 
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it O N Y X 

— Kinh dáng Thiên-Cháa 

— CCri dén càc dnb và chí tôh 
tron^ Sinh-\Qng Jhiên-Otr&ng^ 

' Men írao các b^n dwQ-c nghe 

vè tinh yèu Thăp tir^ 

Và nhó' Hgi-thánh My the 

L A Y Thirang-Đe, Đan^^ nguyen --híru 

dM đò'i bat tàn, Buoi sáv^ mùa xuân 

con dâng lài cam ta crn ĩ^nh Tliién Chúa 

dã cúu nhírng than phăn ĩôi-đ'ô khôi chon 

trăm-kha. MQt mac khăi tinh yeuchonhOng 

kè khônkho bi day mgt khúc ca siiih-vpng. 

Giír tinh yêu Thiên Chúa trong long, 
con nhln chung quanh và bên canh. Ncri 
day tieng khóc nghen ngào. Them mót 
bu^ó^c, tieng hân uăt-ú-c, và rác ru-ài. Mpt 
than phân — kc tiep met than plĩ?n — và 

mpt day dat, và mot khung-cau-dat-bien. 

Con nhin lai. N a i con môt than phăn. 

Lang thang và buon rau dài nam tháng — 

không tieog oán than — và u-uat trocK màu 

may chet, không biet dâu sinh-vpn^, 

Nhung Thiên Chúa cú-u con khòi vùngtù 

day ái và cho con tinh song thiet tha, và 

cho con cuôc hành trình trên sinh lò có 
I r 

suõi nu-ác ngpt ngào. 

Con nhln chung quanh và bên canh — có 

nhírng cupc hành trình vô-vpng và có nhírng 

cugc hành-ulnh vó-i sinh-vong nhyc-nhàn-

Con nhln thay, Nhtrng tu&i nhô tõĩ sam 

nhu' màu may đen uăt-hân — iihCrnc ti:oi 
nhò ttr tay xé ráeh cuôc dài. Và nhírng 

tuSí nhô neàng mat. Và nhũng tiêng cu-òi 

t v ^ í n lac đirÊrng, khiên cho nhfrng tiêng 
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^* dài cùa nhírng tuSi oho vâng phuc 

ìêa Chúa dSm tCrug dêm tr& tbânh am 

aah quen thupc* 

Và nhùng rác ruôi, khien chúng con khS 

u vi nhân the làm ban mat Thiên-thSn. 

m tùng dêm chúng con nguyén cau, cho 

khuDg cau dãt bièn đu-pc nh|t sach rác rir&i, 

Đe lich sù-không bi kêt an và co cíu cu^c 

i không bi g?ch mat vu oan bôi tham 

g cùa con ngu-íri, Đè nhùng ngày tam 

trcn dãt chúng con du-crc thay tat că 
9Ì ngu-ò-i du'p'c sir thánh khiet dôi thay 

*và dè Cùu-Chúa chúng con hài - long yà 

finh hien tái lâm. 

Ôi Thiên Chúa ! Sinh vpng cùa con 

Bgròi! Mpt chop dĩnh không gian quyen 

Pquy. Mpt u-ó-c muõn trung tâm hoàn vũ-

M t̂ nhMC-nhân tĩm kiem tlnh ngu'òi dáp 

úng. Lay Thiên Chúa ! Xin tieng vang sinh 

tT^ng Thiên-du-òng đupc truyen đí khâp chSn 

lihir ohùng mach suôi ngpt ngào xè thành 

phá, dông bing, núi dôi và cao nguyén. 

Lay Thiên-Chúa, và còn manh đat que 

hircrn? chúng con nhupm máu, Lúa gyc 

ngã — dông ruông xanh thành đô, cao 

cguyên, dÔÍ núi nát tan. Nên khien nhùng 

tuĩii trè cùa manh đâ't nay gian khô hành 

trinh cho m^t sinh vpng dăt ntfòc yen lành. 

Khiên sinh vpng vào dat song dòi dòi t ù 

Thiên-Chiia dup-c bay gíâi khó khăn. Lay 
Thica - Chúa, que hu'O'ng chúng con trên 
ìtiri, mà tinh yêu Thién Chúa mcr khung 

cira h?p cho con ngiròi đi vào vui thôa. 

Nhirng day dat nay Thiên Chúa dirng nên 

và nhùng ngày chúng con song trên đãt!.,, 

Chúog con dăt ngay sau tlnh yêu Thiên 
Chúa và siah vpng Thiên du-òng mpt tlnh 

yÊu day đăt dài khÔn khô và môt sinh vpng 
Thiên Chúa khiên bô câu trang mang tin 

ve cho mpt dân tpc khS đau. 

Lay Thiêa-Chúa! có nhùng tuôí nhò kè 

cho nhau: Chi ai i đêm tùng dêm em vJín 

nguycn cau: Lay Thiên-Chúa, xin cho que 

htrcrng tinh sông. Ôi Thíên Chúa ! sinh vpng 

cùa nhũng con chiên yêu kính Ngài và 

thtrong xót que hu-aog cho den bao g iò , 

cho dên bao giò chúng con đirpc tra 1?Ì 

đông rupng, núi dôi, lang nghe tiêng hát cùa 

dòng sông và lang nghe nhac rung hoang 

SO', gió núi nhe buSn ? Ôi Thiên Chúa ĩ 

buôi sang mùa xuân con dâng lên Ngài sinh 

vpng Thiên điròng vàtình sông quchu-orng 

Và lay Thiên Chúa ! khung cau đăt bièn 
ngao nghê phân bpi Thíên-thân. Thap tu-
giá và tlnh yêu Thiên Chúa bi phân bpi 
bôi con ngtròi tôí lòi. Lich su nhân loai 

ghi móc thòi gian buôi Thiêa-Chúa xuõng 

trăn. Nhu'ng s y v ô tin con ngu'òi dtracbí?n 

hp bang guÔng may xa hpi quay nhanh. Đém 

nguyén câu, con xin Thiên-Chúa cho chu-ong 

trinh Ngàí du'p'c trpn và cho chúng con 

tlnh yêu chia xe vói mpi ngu'òi. 

Và con nhìn lai. NCTÌ chúng con, nhùng 

đùa con vâng phuc Thícn-Chúa. Lay Thiên 

Chúa, xin tlnh yêu Ngài bien cai và gíù 

chúng con trong danh phân mOt ngu'òi 

trung thirc và yêu kinh Ngài . Xin đùng đé 

chúng con có thai dp ngi^y tin vói Thiên 

Chúa, vó i con ngu'òi, và vòi^ chính than 

phân chúng con. Xin giúp đ ò chúng con 

hành-trlnh mang thâp tir bang chính tĩnh 
yêu N g à i v à S I N H V O N G . Xin giúp đ ò 
chúng con trung tin vói Thiên Chúa và 
không nguy tin cupc dòi bang S I N H V O N G 
T H I Ê N - Đ U C T N G - và x íng iù mai trong 
long chúng con S I N H V Q N G chò nghe 
tiêng ken Thiên-Chúa tái lâm. 

Đêm nguyén cau. con up mat vào tay. 
Đăt than phân con, uhùug ogiròí bên c^nh, 
day dăt dài khÔn khò và khung cau dat bièn 
trong ban tay Thiên-Chúa và trong đô:-g 
vpng tinh yêu, đêm yen lang, con cúi đtu 
lang nghe khúc ca siuh vpng : 

ft Chieu bay may trang ngim-ngùi, 

Viròn Ê-đen cũ I6i vê mù xa ? 

Vpng trông trpn khúc khai ca.> 

Onyx 
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VII - LÔri K H U Y Ê N S A U CONG 

Cá nhăn truyén-giáo đir<yc xem là ungh?-

thuĩit chíêm-huni linh-hon tuy^t-di^u nhăt*. 

Th | t v^y, nhírng ngircri cùa Búc Chúa Trìri 

đà hiè'n than cho công-vi?c này suot đìrí 

vSn thú-nh^o lúc nào hg cùng phái hgc-hôí-

Tuy-nhíên, ngirìri tín-híKi m&i còn non-nát 

cũng không nên hoâng-s?- trirác nhi^m-vu 

trgng-đgií này, nhmig can nhá ring mình 

dà dirp'c gpi làm cong-vi^c ãy và phái can-

đám khoi đâa Y&Ì ba nguyèn-tac htrtĩ-ng-

dán quan-trgng sau đây: 

I . Phãi qaen-ihu^c Kình-Thánh, — 
c« Cbúng u phăi qnen-thnpc vó-i Kinh-Tbánh 
nhir ngirìri n$i-tr(?' r&i cây kim, ngirìrí lái-

,buân r&i so-sácb, ngirìri thùy-thù v&i con 

t;"iu ( C - H , S | \ Ì ;J . 1 , ^. N i n - : ' i - v y iuiuò"i tin-

đõ không phai là nói cho ban h&u biet quan-

điem cùa mình vè tôn-giáo nbimg là rao-

truyen sí-đi^p cùa Đú-c Chúa Trìri. Vì thií 

chúng ta can phái biet rõ lĩri Đú-c Chúa 

Trìri, Khõng can và cũng không nêu đpc cho 

bp nghe tãt câ nhfrng câu Kinh-Thánh 

toi dà uêu ra. Ban có the tim nhũ-ng câu 

Cá-nh A a n 

TRUYEN 

GIAO 
(Tiep theo và hêt) 

Nguyên-tác: JOHN R. W . STOTT-

Ngirìri dich; PHĩrÓ"C-LỲ 

khác chu-a đirQ-c tôi nhâc den. Tuy-nhian, 

cùng phăi thuOc lÔng vài câu trong các sách 

Tin-lành — kè ca câu, đoan — đè có the 

mô* ra each nhanh-chóng, không chút do-dy. 

Ngoài ra, ban không đu-̂ -c phép tách ríri 

mpt câu Kinh-Thánh ra khòi vi-trí l^-thupc 

cúa no. B^n phái hpc Kinh-Thánh suòt că 

đò-i b^n. 

2, Phãi hgc-hòi kinh-nghiêm. — Nhieu 

nhà cá nhân truyen-giáo không h'é tiSn-b^ 

hoac tien-bO i'at it trong công-viêc chi vi 

hg không biet Igi-di^ng nhũ^g lám-Iân hQ 

mSc phái, Ngirìri tin-đo khôn-ngoan neu 

gap m$t ván-đé cùa ban chu-a tin không tri 

lìri đirp'c, sè đem tháo-Iu^n vó-i m$t ngtrò'i 

có kính-ughipm ban đè lãn san kbi g$p 

van<de, có the t y mhib tră lò ì đirp'c, 

3, Phăi hoàn-toàn nhà-cãtj Thánh-Linh. 

B^u có the nSm đtrp-c titt câ nhíhig lòí 

khuyên trong các sách vê Cá-nhân Tnzyãn-

giáo, nhung van khõng cbiêm-hũnx đtrp-c 

mpt linh-hôn cbo Qbrìst, Dĩ-nhiêu trong 

công-tác cá-nhân cũng nhir trong vi^c 

giâng day, chúng ta can hpc biet vài qui-
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Inât đé áp-dung, nhirng sit' thành-cóng 

không tùy-thuOc ncri kỳ-thugt — cùa con 

ngiriri mà do (rn thíên-thu'O'ng, Chúng ta 

can hflc hoi no-i kinh^nghìcm kc khác càng 

nhíeu càng tot, nhmig chó' quên rang vi^c 

trông và tiró'i cùa chúng ta sè khong bao 

jiir dem ket qua neu Đirc Chúa Trírí không 

làm cho ló-n lén ( I C3-rinh-tô 3: 6, 7). Bí-

qnyèt chính de thành-công trong vice truyen 

giáo là sif khiêm-nhirirng, giúp ngu'ìri tin-

do ỳ-thú-c yéu-đíem cùa minh và nhcr-c^y 

quyén-nàng Thánh-Linh. <( Tín-lành chúng 

toi đà raO"truyén cho anh cm, không nhirng 

bSng lò'i nói thôi, nhimg cũng bang quyên-

phép và Dire Thánh-Linh... )> ( I Tê. 1 : 5 ) . 

Và: «Líri nói cùng sú-đìêp cùa tôi châng 

phâi bang bài díên-thuyét khéo-léo cùa 

khân-ngoan riêng, nhirng bang each bày-tô 

Thánh-Linh và quyén-náng». (I Cô-rinh-tô 

2:4). The có nghía là thinh-giâ cùa chúng 

ta sè bi chinh-phuc và quay ve vó'i Christ 

không nhir lỳ-luan hùng-hôn cũa chúng ta 

nhiêu bang nhcr n chirng-có' » không bác-bè 

du'íj'C cùa Thánh-Linh trong ĩíri nói yeu-ó't 

cùa chúng ta. Ngài sè A minh-chirng D each 

hùng-hon cho liroTig-tâm cùng trí-óc cùa 

thính giá chúng ta nhfrng sií'-đícp do chúng 

ta nói ra acách yén-ó-t, sp'-hài và run-ray 

(ICô-rinh 2 : 3 ) Nhir D. L. Moody dă líiih-
đ̂ ng mô-tâ bien-co ngày le Ngũ-tuãn : 

<Khi Phi-e-ro* nói: Vây, că nhà Y-sc-ra-ên 
khá Met châc rang Đú-c Chúa Tríri đà ton 
Jêsus nay, mà các nguò'i đã đóng-đinh trên 

Ihâp-tir, làm Chúa và Christ (Sú-đò 2: 36). 

Thánh-Linh li'én đáp « A-men n và dàn chúng 

tUáy lien tin » , chúng ta hày trung-thành 

làm chiing cho Chúa Jêsus-Christ và chcr-

đ̂ -i Thánh-Linh đáp t A-men y> cho líri nói 

chúng ta. 
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f^i sao l^i có nhirng ccrn bào to 

Xày ra trong H^i-Thênh ĐircChúa Ir&i? 

Chúng ta tìm hgc hài cho đên n<ri 

Đ^ng to rõ con éwăng ngw&i đ^o-á&c* 

Chùe phán d^y Ciõ-na phèi lap-tire, 

Oên rao truyen thành l&n Nì^ni-ve, 

Nhtrng ông cô lánh m^t^ chàng them nglìc 

Co-n bèo l&n, cá dira ông dên do* 

o^o 

r ^ 

JtSUS w&i man do mgt hôm nq, 

Cùng trong tbuycn g^p tràn bão qua to, 

HQ hèt phwO'ng nên ggi Chúa cáu cho, 

Ngài qua trách sao d&cHn kbông có ? 

Phao-lô cùiìg g$p mgt khi sang QÌÓ, 

M$y ngày lien tr&i mù-mit tÕi-tàm, 

Nhwng cuõì cùng, hg den bên bình-an, 

GwQ'c dân chúng men yen và tr^ng dèi-

o^o 

Baoth&nbSt dem Ciô-na trò Ifi, 

Bèo t b ú nhi d^y nam virng dú'c-iin, 

Bão tbíT ba làm tà rõ tèm-tìnb, 

C&u^Chúa \J&i Phào-lô2\fă nbo'n'lo^i-

NGU YÉN'NCOC-DIÌP 
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H&i Thanh-Tìi men 

HAY m DAY 
Lu^caJ: 11-17 

• Myc-su- Tán-s ĩ K. C . H A N 

Đêy là m p i f rong nbirng bài rãt !inh'<f$ng và dSy 

o-n cùa M.S. Tăn'sĩ K- C, Han, HQì-trwáng HpHbánb 

Đ^i-Hàn da gíãng t^ĩ các H^i-Jông Tbanb-nìên và 

Hgi'dòng Tèng-iiên-hgi & Đè-năng íi> ngsy 24 dên 
28 tháng 5 nôm 1967 vfra qua* Bài nãy giàng bSng 

Anb-ngif, M. S- Lê-Vĩnh-Tb^ch thông djch ra tiêng 

Vi§t Bòn báo xin dăng íèi no-i day dê chia xè trn-
phw&c v&i toàn ibè H$Hhánh. — LLS. 

Hari ngtrd^i t rè kid/ 

Ta biéu ngircri char d^y! 
f j T R O N G thinh phâ Na-in có mgt 

chàng trai trè hct sfrc là cirõ-ng-

tránĝ  con cua m$t đàn-bà góa, nhung — 

bubn thay —dau-đón thay — ngu"W nSy 

qua đifL Khi Đúc Chúa Jêsus đăt chorn 
đcn thành-phõ ây, Ngài g%p ngtriri ta 

khiêng chàng thanh-niên chêt nay trên 

đtròng đên nghĩa-trang* Ngài mcr mĩ̂ ng 

phán vói ngtrò-i chêt rang; « H&i ngirăi 
tré kia ta bièu nguxri chă é$yy>* Và Kinh-
tbáuh cho chúng ta biêt rang ngtròí chet 

vùng d ŷ. 

S\f th§t iy cho chúng ta biêt ttog 

Đú'C Chúa Jêsus bû óc chân đca đâu, nai 

đó không còn sy chêt nfra, Ngài dên nai 

nào> nai đó có su- sSng mói tràn ra tù̂  

Ngài. 

Chúng ta tra xem Kinh-thátih sè bât 

gap chir chô^ d$Y dtrgrc dung trong 

nhieu nai, nhirng ttru-trung ch& íy đtrgc 

áp-dyng cho ba tru-àng-hap. Tru'o'ng-hgi) 

thú* nhî t, áp-dyng cho ngirói đã chêt và 

bao hg chà-d?y ttr trong sy chet. Trtróng-

hyp thú- hai, áp-dyng cho ngu-cn đau-tfm 

bjnli-hogn. Và tnr6ng-hap thú* ba, áp-dyng 

cho ngyò̂ i đang ngũ* 



' Ngày nay có biet bao thanh-niên 

thieu-nír đang chet, biet bao thanh-niên 

itìucu-nír đang đau-õm binh-hoan, biêt bao 

thanh-niên thiêu-nír dang ngù say me — 

lói theo ỳ nghĩa thuôc-Iinh< Hp phai chôi 

dly tir trong binh-hoan, tir trong su- chêt, 

tir trong giãc ngù mê-say cùa mlnh, vl có 

ttiSi thanh-niên là thói-gian at hoat-đ$ng, 

đe làm viêc. Thói-gian tSt đ^p hon hêt 

cùa đòi ngiròi là thòi-kỳ tubi trè, Hannibal 

11 môt trong nhirng anh-hùng nôi tiêng 

cùa thành Carthage, xù Hi-Iap xtra kia 

đa biróc lên đia-vj chĩ hiiy quân'đpi khi 

mó-i lên hai miroi tám tuôi, Alexandre 

dji-đe đã dat got gíày chinh-phyc thè-giói 

khi mói có hai miraì ba tuôi. Christophe 

Colomb ngiròi tlm ra Tan the-giói, tùc là 

Mỳ-châu ngày nay, dà bat đau cupc phiêu-

Itm khám phá năy nam hai muoi tám tuòi. 

Ong Jean Calvin, nhà Câì-chánh đă viêt bp 
sách than hpc nòi tiêng có ành-htrong 

rat lòn trong Hpi-thánh cho đen ngày nay 

lì Christian Institute vào nam hai mircri 

bay tuôi, David Livingstone, ngiròi đa 

khám khá ra luc-dja đen tùc Phi-châu vào 

Dim ông lên hai mirai ba tuôi. Charles 

Winton, nhà truyen-đao Tin-lành nôi tieng 

nuóc Anh trong thê-kỳ vùa qua da bat* 

dau chùc-vv rao giãng khi mò'í có hai 

mu-oi tuSí, 

Các bgn thanh niên thíêu-nù ngày nay, 

hay chôi day tù trong sir chet, sir b|nh-

ho^n đau-ycu, str ngù me vì tuôì thanh-

xuln là thòi-gían hoat-đpng, và ban nùa 

vl Hpi-thánh cùa các ban đang can các 

b?n, công-viêc truyen-giáo đang can ban 

tay các ban. Tô i thiet-tirang chĩ có thanh-

niên mói chinh-phuc thanh-niên trong 

vi?c đcm hp đen cùng Đang Christ. Hpi-

thánh cSn thanh-niên dè làm vi?c cho 

thanh-niên. Hpi-thánh can thanh-niên đè 

xây-dung công-tác Co-đôc giáo-duc. Hpi-

thánh can các ban trong công viêc xà-hôi... 

H ò i các ban, các ban phài chôi day tù 

trong sir chet cùa các ban vì chang nhùng 

Hôi-thánh can các ban, nhirng quôc-gía 

các b^n cũng can các bin. Các ban thùa 

biêt rang đãt ntròc các ban đang vat Ipn 

sông chet vói sir xâm-chiem, đãt niró'c 

các ban đang chien-đau dè tìm sir ty-do^ 

song còn và sy hi?p-nhùt ô ngày mai. Sù 

chiên-dãu chông lai chù-tighĩa duy-vât 

không the thang hon đirpc chĩ bang sue 

manh cùa vũ-khí thôi đâu, nhtrng can có 

sue m?nh thupc-linh bên trong tinh-than. 

H ò i các ban, các ban chĩ có mpt đòi 

sông. Đò i song các ban nhir con điròng 

mpt chieu không the tra lai đirpc. V ì 4hê 

các ban không nên phí-ph^m ngày giò 

các ban. Các ban bat-bupc phai chôi day 

và đè dòi sang các ban không di qua cách 

VÔ - í c h , các ban can ba yeu-tô sau đây: 

Yéu- tó thír nhirt là sy khái-tirgrng 

ve dò î SÓng 

Các ban phâi có cái nhìn rõ-r?t, mpt khâi-

tirpng không mo^-hÔ chút nào ve con nguòi 

cùa mình và tuong-laí cùa mlnh. Đirc Chúa 

T r ò i đã hoach-dinh mpt chirong-trinh cho 

môi ban đang ngôi đây. Ngài có mpt công-

tác đè thirc-hiên qua ban tay cùa các ban. 

Các ban có bôn-phan thirc-hi$n công-tác 

đó trong tuong-lai. T ô i muõn hôi các b în 

hôm nay dă có khâi-tirpng nào ve con 
ngiròi cùa các ban trong tirong-Iai chira ? 

H o n nùa, các ban có nhln thãy Hpi-thánh 

cùa các ban sê ra the nào chăng ? Chĩ can 

trong vòng miròi nSm nùa, các ban sê tr& 

thành nhùng birc lãnh-đao Hpi-thánh, các 

ban sê trô thành mMC-str, chãp-sir, gíáo-

sir Các ban phài xây-dirng Hpi*thánh, xây, 

dung công-tác xâ-hôi trong Hpi-thánh. 

Nhirng các b^n bat bupc phài hôi Hpi-

thánh mà các ban sê xây-dtriig trong tu-crng-
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laì sê nhtr the nào ? Các ban có the xay-

dtrng mot Hoi*thánh circrng-tráng, manh-

raê, day sir song đac-thang và tien-bô 

chãng ? Nêu các ban không có khâi-tirffng 

oho Hôi-thánh mình trong tiro-ng-lai thi 

Hôi-thánh sê tr& nên Hgi-thánh chêt, HÔi-

thânh nguôi-lanh và sa-sút. H o n nùa, các 

ban phài có sir hìen-thay rõ-ràng ve dat 

nu"óc các bgn. Các ban có săn-sàng đat 

bin tay xây-dtrng đãt niróc tir-do, dân-

chũ, hùng-tráng trong tirong4ai khôug^ 

Th^it ra, tôi tin châc rang các ban không 

bao giò mu6n cho đát ntró'c các ban lui 

di, trong đó có đoc-tàí, nô-le, đau-thucrng, 

tang-tóc. Các ban cũng phăi có khâi-tirong 

cho thê-giói trong tucng-lai nSa. Các ban 

đã biêt rang the-giói ngày nay bi thu-hep 

lăn lăn, vl có" sir phát-triín cùa phu-ong-

tiên giao-thông, sir truyen-dat tĩn-tú-c. Su' 

di-chuyên do khoa-hoc thu-c-hiên dyp-c 

trong thê-kỳ hai mirci nay cho chúng ta 

không còn có ỳ-niem ve sir cách-bi?t giíra 

các quÔc-gía níra. Chúng ta sÔng sát bên 

canh nhau, the nên chúng ta bat buôc phăi 

đ l t câu hôi là thê-giói chúng ta trong 

tu-ong-Iai là the nào 1 Có phăi là the^giói 

trong đó có str tir-do, htrng-thanh, tiên-bô 

hay chãng ? Hay là trong đó có su đau-

6m, oán-hò-n, nô-lê, Thanh-niên trên khap 

thê-giói ngày nay bat-buôc phai có môt 

iróc-vong ve viêc xây-dung thê-giói ttrang-

lai. 

Y é u tó thú- hai là dú-c t in m 9 n h mè-

Các ban phài có khăì-lircrng ve sir 

nhln thãy thê-giói ngày mai trong-sáng, 

rôi các ban phăi có dfrc-tin manh-mê 
no-i Đú'C Chúa Trò'i, Tai sao can phăi có 
dú-c-tin manh-mê? V i ngày nay chúng ta 
đang đái^đău vói nhírng ngtròi chSi bô 

Đú-c Chúa T r ó i , vó-i nhírng nhà thăn-hoc 
không tin có Bùc Chúa T rò i , Ngu'òi thanh-

niên bât buôc phài manh-me noi Đú'C 

Chúa T r ò i , biêt rõ dieu minh tin và lỳ> 

do tai sao tin. 

Đên day các ban có the nêu ra m$t câu 

hôi là làm the nào chúng ta phăi có môt 
kiêu-thúc nhu- phài có. Tô i thiêt-tiróng 
có bon đu'òng lôi mà chúng ta có thì thu-

thâp đu^c kiên-thú-c; Điròng ì6i thù nhút 

qua sir quan-sát và ly-luan. Nhà khoa-hoc 

Newton tim ra sú-c hãp-dân cua trái dat 

khi ông thãy mgt qua táo raí. Đu-òng lÔí 

thú^ hai là qua tryc-gìác túc là biet each 

trirc-tiêp^ không qua trung-gian cái gl 

hêt. Nhu* làm sao chúng ta biêt hoa-huê 

hêt sue đ?p ? Có phăi vi chúng ta suy^ 
nghĩ, lỳ-luân mà biet no dep không ? 

Không, chĩ bô'i trirc-giác chúng ta biêt 

nhtr the. Điròng l6i thú- ba là qua sy thír-

nghiem và day là phtrong pháp khoa-h(?c 

thuòng dung de tien-bo, Chúng ta có the 

tim dtrg-c nhieu kiên-thú'c mói khi chúng 

ta đat vào viêc thù'-nghiêm khoa-hpc. 

Điròng l6i thú- tir, môt phirang-pháp 

thông-dung nhú-t Ià qua kinh-nghi^m cua 

ngiroi có tham-quyen biêt nhieu nói l?i 

cho chúng ta biet, Trong nhieu pham-vi 

hay lanh-virc, chúng ta có kiên-thúc vc 

dieu nay hay dieu kia là nhò lòi nói cua 

nhtrng ngiròi có tham-quyen nói cho chúng 

ta biêt chò không phăi do ta suy-nghĩ, 

tim-kiêm hay nhò trirc-giác. 

Áp-dyng tiêu-chu^ trên cho vãn-đe 

đirc-tin. Chúng ta làm the nào biet du'crc 



ĐÚ'C Chúa T r ò i hiên-hũu. Cũng qua hSn 

phirang-pháp ãy : 

a. Phwang-pháp quan-săt vã suyJu$n: 

Có rãt nhieu ngtròi di đcn chô tin có 

Thu-png-de, sau khi suy-Iuan. Du-khách 

đen thàuh-pho Geneve se thãy bên b ò hb 

là m^t bãi CO lòn. Tai đó ngu'òi ta có 

trtrng-bày m$t chiec đòng-hô kh5ng-lS 

bang nhírng bông-hoa rãt dep. Có ai nhìn 

thãy chiêc đông-hS bang bông-hoa ãy mà 

suy-nghi ring ntròc Thyy-sĩ sang-trgng 

đep-dè qua, Ià xú' săn-xuãt ra đong-hô đên 

nôi hoa du'òi đãt tnpc lên cũng thành chiêc 

dong-hS- Châc chĩ có ngtròi nào diên-daĩ 

lâm mòi nói nhu* the thôi. Có khi nào các 

ban mò phía sau chiêc đông-hb cũa các 

ban đê xem trong đó không ? Các ban sc 

thãy rãt nhiêu tryc, cot, bánh xe dinh vào 

nhau, các ban suy-nghĩ se biêt là vũ-try 

chúng ta cOng gĩÕng nhu* vây. Các ban 

biêt rõ mat trSng chjy quanh mat tròi , 

qua dãt cũng chay qtianh mat tròi. Ca 

tháí-du'O'ng-hê cũng vân-chuyĩn nhtr the. 

Vây các b^n có the nào tír-chÔi rang vũ-

tru nay không có ngiròi làm ra chăng ? 
Phâi có ngiròi làm ra chiec đÔng-hò thì 

vfi-tru, vói nhu'ng đitih-luat hoat-đông 

hi?p-nhú"t cua no, châc-chan cũng phài có 

mOt Dãng Tao-hóa dyng nên. 

Trên chuyen chuyen quân ngang qua 

Đia-trung-hâi đê đánh chiem nuòc Ai-câp 

Napoleon trong khi vi-hành giíra đám quân 

Hnh nghe hai nguòi tranh-luân cùng nhau, 

nguòi nói có Đ ũ c Chúa T r ò i , ngiròi nói 

không, Vua bèn lên tiêng rang: Ca hai, 

hãy nín lang và nhĩn lên tròi kia I Trãng 

sang rõ-ràng, ngàn sao lãp-láah, neu không 

có Đúc Chúa T r ò i thi ai làm ra nhírng 

hành-tinh đó ?» 

Trên đây là phuo-ng-thú-c dung 1^-trí 

mà suy-luân. Đã có nhieu tríêt-gia dung 

ly-trí suy-luân mà biêt có Đú-c Chúa T r ò i , 

tuy-nhiên kicn-thú'c chúng ta còn đtroc 

thu-thâp nhò phircrng-tiên khác là trirc-

giác. 

b. Pbírang-pháp nhà tri/c-giác : Các 

bgn mòi vòa nghe Ban Thanh-niên hát 

rãt hay. Tai sao các ban nghe vài ban 

nh^c và biêt ban nào hay ? C ic b?n có 

can suy-nghi không ? Các ban chĩ can nhò 

trirc-giác mà biêt nhu vay, biet each t ryc-

tiêp, Tãt cà nhírng kiên-thúc vê thãm-m?, 

vc phong-cânh, vê nghê-thuat, chúng ta 

đêu thu-thâp diroc qua truc-giác. V c sir 

nh$n biêt Đ&c Chúa T r ò i , cũng có 

nhiêu ngtròi do trtrc-gíác mà biet. Đúc 

Chúa Jêsus có phán rang ; ^ Phwàc cho 

nhu'ng ngwài có long trong-s^ch vì sè 

thãy nwác Đác Chúa Trài». M$t ngiròi 

mù có the không biet có bau tròi, khÔng 

biet có ánh-sáng, không thãy màu sac 

nhtrng van biet điro-c Dure Chúa T r ò i , 

vl muán thãy Đirc Chúa T r ò i chĩ can có 

tãm long trong-sach. 

c. Phwotng-phăp thír-ngbiêm: Phuo'ng-

pháp thú" ba đê nhan-biêt Đúc Chúa 

T r ò i là su thú-nghiem. Muon biêt m$t 

già-thuyêt nào có đúng không, chúng ta 

phài thù'-nghiêm nhu môt triêt-gia ntròc 

M y ten là William James đã nói rang 
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chân-lỳ lă chân-lỳ, neu chân-Iỳ ãy đcm 

vào thvc-tê hành-dông có ket-quă. Đ ó là 
lỳ-thuyet duy-thi/'C. Khi tôi còn hpc bên 

Mỳ-quõc có môt giáo-sir day Kinh-thánh 

có thói quen đpc Kinh-thánh tir l o giò^ 

đêm đcn 4 giò- sang, Mpt ngày kia, có hai 

sinh-viên den chat-vãn ông ve nhírng đicu 

hp nghi-ngò- vc Kinh-thánh, Giáo-sir ãy 

niem-na mò-i hg ngoi ghe, doan nói : Bôn 

mu-o-i nam qua trong dò-i song tôi, môi đêm 

tôi hpc Kinh-thánh sáu giò' đong-hô, tôi 

càng hpc bao nhiêu tôi càng them tin 

vírng-vàng rang Kinh-thánh là lài Đirc 

Chúa T r ò i . Bay giò' hai ban nói Kinh-

thánh không tin đirac^ vây tôi xin hôi hai 

b^n có đpc qua Kinh-thánh lan nào chira ? 

Hai ngU'ò'i ãy đáp; Chu-a. V í giáo-su- già 

íy bèn nói : Thôi bay giò- hai ban ve đgc 

Kinh-ihánh hai ba lirp-t đi roi tr^ lai, 

chúng ta mói có chuyên mà ban vó'i nhau 

Mpt so các b?n nghi-ngcr ve Kinh-Thánh,, 

vê Đúc Chúa T r ò i , tôi khuyên các baa 

hay cău-nguyên, hay nghe tiêng Đúc Chúa 
Trò'i phán, hãy s6ng cho Ngài, hay tin^ 

cây ncri Ngài, Hay thí-nghiêm nhu- the đi, 

thì sê biet rõ ve Ngài. 

That ra, tôi có cam tinh đac bi | t vó'i 

nhírng thanh-niên bi' dày-vò bô-i nhírng 

m6i nghi^ngò' nhu- the, vl khi còn là thanh-

niên tôi cíing có nhírng nông-nôi ăy. Hôi 

lê đó, khi còn ô Đai hpc, tôi hpc ve khoa-

hpc chó' không phâi Văn-khoa, nhrng 

trong khi tôi quyet-đinh di tim khoa-hpc 

thì Đú-c Chúa Trò'i bat gap tôi và thay 

đSi con du'ò'ũg cua đò'i s6ng tôi, Chúa dă 

ban cho tôi sÔng trong on Chúa bônmuoi 

nam trò'i roi, tôi cóthe chirug-nghiêm cho 

các ban rang các b^n phài có đúc^tin manh 

me cirò-ng^tráng noi Đtrc Chúa Trò'i. Khi 

đcn Viêt-nam, tôí thăy có nhieu trái cây 

mà xir tôi không có, nhu* xoài, đu-dù, 

man v.v, Đúng tru-ac nhííng trái cây ay tôi 

không biet no ngon hay không. Tô i nhln, 

tôi suy-nghĩ, nhu-ng tri óc tôi không the 

giúp g l cho tôi, Các ban có each nào đe biet 

các trái cây ăy ngon hay không ? Chĩ can 

xê ra nêm thir, Cũng môt the ăy, hõi các 

ban ai, các ban hãy đên nem biêt Đú-c 

Chúa Trò-i nhu' lòi Kinh-lhánh đã nói đè 

xem thir Ngài ngon-ngpt là du'ò-ng nàol 

f/, Phtrcrng - phăp nhă tham-quyên hay 
kinh-nghiêm ngirài khác : Phuaní 'pháp 
thú- tu* de biêt Đúc Chúa T r ò i là qua 

tham quyên hay kinh-nghiem cùa ngiròi 

khác. Tăt cà chúng ta ngôi đây không 
phài là triêt'gia, không có khà-năog.nhu' 
nhírng nhà than-bí, nhirng xuyên qua kinh-
ngh'êm cùa hp, chúng ta có the biêt cái 
biêt cùa hg; chúng ta không phài là nhà 
khoa-hgc chú'ng-minh y-nghĩa cùa sir v§t 

the này the kia^ nhirng các ban cùng tôi 

đã tin no-i các sách cùa ho. Đ ó là nhiing 

ngtrò'i có thàm-quyen nói ra cho chúng ta 

tin vl chính hp đã tin, đã thí-nghiêm. Đac^ 

bi | t han hêt là quyèn Kinh-thánh, m$t 

quyèn sách d^y chúng ta dú-c-tín, trong đó 

các tiln-trí, các sú ' dÔ đã nói cho chúng ta 

nghe tiêng cùa Đirc Chúa Trcri. Qua lỳ-

luàn, qua trirc-giác cùa hg, qua tat ca 

nhirng măc-khàí cùa Đúc Chúa Trà i ban 
cho hp, các ban thu-thâp diro'c răt nhieu 
kiên-thirc nai Dú'C Chúa Trò-í, vè dú-c-tin. 

Vây chúng ta nên đpc và tin Kinh thánh. 

Vê thãmquyên cùa Kinh iháuh, chúng ta 

thù- xH qua mgt câu năy* Ngwăi ngu d^i 
nói trong long rang khõng có D&c Chúa 

Trăi ffi Điêu ăy có nghĩa nhir the nào? T?Ì 

sao Kinh-thánh cho ring ngirài vô-lhan là 

ngirài ngU ' da i . Xin nêu ra vài lỳ do* 

That viêc chú'ng-minh cái gi có l à có thl 

răt dê, nhirng chú-ng - minh cái không 
có răt là khó. Tô i man phép dung 
thí - du năy giài - thích rõ hon. Ù 

Viêt - nam, ngoài biên có nhieu con 



nhan trang, Vì tôi mói den, các ban tnuon 

chtrng-minh cho tôi rang có con nhan trân^ 

ngoài biên thì het sue là dê, Các ban chĩ 

can chĩ cho tôi thay dau chân con nhan là 

đù. Bay gicr giâ-thiet các ban chúng minh 

cho toi rang ô' Vi^t-nam không có con nhan, 

vifc ãy không phài dê-dàng nhu trên dâu. 

Cic ban thú áp-dyng đieu đó dê chúng' 

minh rang khòng có Thucrng-dc, Các ban 

có the nói vòi lôi rang đây ông xem trong 

the-giòi nây, vò i str hòn-Ioan vô trât- tu 

nayí làm chi mà có Đúc Chúa T r ò i , nhung 

tũicó the nói vò i các ban l ò the 'g iò i nây 

có Đúc Chtia T r ò i thì sao ? Neu trên may 

i^ôi sao xa-tít kia có Đúc Chúa T r ò i ò đó 

thi sao ? Hò i các ban, trú-phi các ban có 

quyen-nang nhir Đúc Chúa T r ò i , b?n mòi 

có the chúng-minh rang không có Đ ú c 

Chúa T r ò i - . Tiêc thay, hãy còn có nhírng 

ngu'òi van theo nhtrng lỳ-thuyêt không 

chúng-minh đuqrc nhir the, do đó làm sao 

Kinh-thánh không cho hg là ngu-dai ! 

Chúng ta có the suy^nghi môt diem khác 

Cua vãn-đê nay là tat cà nhírng ỳ-niêm tiêu-

ci;c dêu phài nhò nhúng cái tích^ctrc mà 

cò, nhúng ỳ-nĩêm sai-!am hay không đúng 

phâi do ỳ-niêm ve chân-ly mà ra. Các ban 

CÓ ỳ^niêm ve su tÕi-tăm khi các b a n có ỳ-

ffliím vê sáng'láng, Tai sao ngiròi ta có 

ỳ-fliêm vc vô-thân, ãy là nguòi ta da có 

pni^m vê Thuang-dê. 

Hoi các ban thanh-niên, Đúc Chúa T r ò i 

công nghìa^ và Đúc Chúa T r ò i cũa t lnh 

yíut cùa SLT thuo'ng'XÓt, răt thircng-yêu 

các ban, Ngài muân thirc-hien niUC 'đĩch 

cùa Ngài trên các ban qua đòi song các 

b?n, chĩ môt đieu-kien duy-nhãt mà thôi, 

íy là các ban hăy đat trgn niêm tin cũa các 

b?n noi Ngài , 

Yéu-ló thir ba : P h à i có m o t dò^í song 

tin'kính^ ngay t h á n g và t ron -ven 

Vòi cái nhin rông rai vê tuo-ng-lai, 

fòi long tin manh-mê no-i Đúc Chúa 
^1 

• 
I 

T'llÁNG T Ã M — 1967 

T r ò i , các ban còn phài có môt đòi sang 

tin-kính, ngay-thang và toàn-ven, Đúc 

Chúa Jêsus nói each rõ-ràng không úp-

mò chút nào het rang : Neu các ngirai 

không Sõnh l^i thì không the nào thãy 

dwac Dire Chúa Tròi^ VI the các ban 

thanh-niên ngSi đây can phài xung-nhân 

tôí cùa mlnh, tiep nh^in Đúc Chúa Jêsus 

làm CúU 'Chúa và dâng tron cuõc đòi mlnh 

cho Đ ú c Chúa T r ò i . 

T ô i không biet o- dat niròc các ban nhu 

the nào, nhung ò Đaĩ-hàn, tôi có the nói 

nhu the nay. Có nhĩeu thanh-nien thieu-nũ* 

dên nhóm l?i vòi lígi-tbánh nhung không 

thuQC vê Đúc Chúa T r ò i , Bên ngoài hg có 

dáng^dãp cũa tín-dÔ nhung bên trong thì 

không phài. Hg là nhúng nguòi yeu-duõi, 

bac-nhuyc. Đ ò i song hg không trong sach, 

có nhiêu nho-nhòp, 

Các ban thanh-niên o-i, các ban phài 

"dug-c sanh lai, sanh nên mòi . Đ ò i thanh' 

niên ccrdoc phài là mgt guong-màu s6ng 

đông cũa sir trong sach, cũa sir ngay-

lànht cũa s"j" kién-nhân, cũa thanh-khiet, cũa 

siêng-năng và tat cà nhírng cáí gì theo trong 

Đúc Chúa Chúa Jêsus-Christ. T ô i tuòng 

rang quÔr-gia các ban không nhfrng can 

nên dân-chũ thât-sir nhirng cũng can phài 

biêt sy thánh-khiêt ngay-tbang triròc mat 

Due Chúa T r ò i . Các ban hay chĩ cho ho 

thãy su trang-trgng, giá-tri cũa mgt con 

nguòi ò truòc mat Ngài . Các ban phài nêu 

cao lỳ-tuòng ve sir công bâng^ thánh-khiet 

cũa mgt đòi song Co'-đoc. 

Câu xin Đúc Chúa T r ò i ban cho các b?n 

duo'c kinh-nghiem sinh ra mòi dê song 

m^t đòi song mòi bat dau tú ngày hôm 

nay. Mõi thanh nién hăy chôi day,— chòĩ 

day tù trong su chet; — trong benh-hoan,— 

trong giãc ngũ, — vl cò Hoi-thánh các ban, 

quoC'gia các ban và the-giòi dang can các 

ban, 

LÃM-VAN-PHAN but thuàt 
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M^C'Sif Quoc Foc Wo bién dich 

XUI—. DAI-CU-O-NG SÁCH TIN-LÀNH LU-CA 

CdU ch)a khóa: 25 : 47 

Qhit chia khóa : Con ngirài. 
+ 

Yêu'chì: Jêsus, ngircVi lỳ-tirô'ng trpn-vpn • 

T R t r G I À SÁCH N Â Y 

I 'heo ông Kuset)iiís, trù-giă sách Tin-

lành này là ông Lu-ca, ngnòi ngoaí-banfĩ, 

que quàn ò" An-ti-ôt xũ Sy-ri. Ten ông 

ãy là viet lât chiT Lucanus, nên có nguíri 

tuô-ng ông tà nguòi Hí- lap; tirng chju 

giáo-diic, lain nghe Y- s ĩ . Ong là ban 

đông-công vó'i si'r-dô Phao-lô. fiicu do 

đu-crc ghi chop lăn thir nhirt tai Công, 
16:10. (tham-khăo CôK 4 : 14), 

W y c - D Í C H SÁCH N À Y 

Sách niiy viêt cho n{,^iròi Hi-lap — lúc 

mòi chĩ là viet cho ngiròi ban tur-nho-n — 

vè tài-liêu, trù-'gía dã tirng khăo-ciiu 
tiròng-tan, mnc-dich là Qe băí-trù nhiĩng 

tin-lành và đao-lỳ già đã lírng loan-

truyên lúc đó. Do nori Lu-ca Ià ban đông-

công v ò i sú-đò Phao-lô, nên nhièu ngiròi 

tin rang trong sách ngiròi da hiên vào 

nhirng tài-liêu giàng dao cúa vĩ-nhàn do. 

Đ I F ; P - T I N ( M E S S A G E S ) S Á C H N Â Y 

L Nhà hoài-nghi Ucnan tùng tán-

dirong sách năy ]à nipt sách rãt tô't đep 

trên thê-gian. N h i ngliê-thuât răt ua 
dung dên sách năy, nhièu tàc-phílm cũng 

lay tài-liêu lir trong sách năy. 

2- Sách năy đã vl dOc-giă Mi-lap mà 
viêt, ãy là môi day cho ai nghìèn-cúu 

sách năy. Lỳ-tirô-ng vè nguòi trpn-ven 

hoac anh>hùng cùa nguòi Hi-lap vói 

ngiròi La-ma có khác biet. a Ngiròi La

ma cho rang nhiêm-vu cũa hp là thông-

tri, còn ngiròi Hi-lap thì chuông giáo-

di.ic, khuyên-khích và căi-thiôn ; ly-tu-ong 
cùa nguòi La-nia Ià vinh-quang cũa 

([uân-sirvòí oaí-quyèn cua chinh-tri, còn 

ly-tirông cua nguòi Hi-lap là sir khôn-

ngoan và đep-đe-» 

3. .lêsns mà Lu-ca miêu-tà là môt 

ngirõ'i li-nn-vi;a, tiêii-chu'an viio't qua 
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ly-tirang cao-sic-t i cíia ngiròi Hi-lap kiii 

CIK p vc thàn-tinh cũa Bang Christ, trong 

sácJi (!ã chú-tronií yô nhàn-tính hoàn-mỳ 

cùa Ngài, Do sir nj?hien-ciVu (Ivrái đây, 

cliúnfí la kliâ-dì biêt rang s á c h này đa 

phăa-ănh mãnh-Uêt vè nhàn tinh cũa 

JÔsus, Ngài là G Con ngirò-i i> c u n g là 

«Con tìùc Chúa T r à i 

Sir CHIA P H Ă N SÂCH N À Y 

/. Con ngir&i Jêsns 1:—3: 

flLàm gioníí nhir anh em minh trong 
moi sir ID (He 2 : 17). 

J. Theo nhir ngiríri ta lirun^ thì, Ngài 

là dnng-dõí A-đain, thũy-tô cùa loài 

Dgirùi ( 3 : 23, 38). 

2. Ngài cTing nhir chúng ta có líên-hè 

câa thàn-tôc tam-thuô'ng c ó trách-nhiém 

phăi làm. (Hai chirang dau sách nay có 

chép vè bà con cua Ma-rj, Ngài ) . 

3, Ngài chiu báp-têm nhu- chúng ta-

Chù ỳ: T r o n g sách năy chúng ta có 
thc-thánh quí-báu cũa Co-đ6c ^iáo dău-
tiên : xin xem 1 : (ifi-79 ; 1 : 40-5."); 2 : 1 4 ; 
2: 2í), 32. 

IL Con ngiròri Jêsus í • 1-13. 

ítChju cám-dò trong moi vice cùng nhu-

chúng ta » (He. 4 : 15). 

Lu-ca đa đúng trên lâp-truòng loài 

Dgiròi inà coi sir th iVlhách: 

a Ma-qui t h ũ - t h á c h A-đam thir nhãt, 

A-đam thú hai thách-thúo i i i a - { i u ĩ ; ma-

quĩ díí h ũ y - d i í t D g i r ò i thú nhút, song 

no lai dai-bai trong tay Jêsus-Christ, con 

ngirói. A-đam thú nhãt thăt-bai, làm l i i y 

câ nhàn-loai; A-đara thir nhi đ á c - t h â n g , 

l à m phuòc cho ca nhân-loaio, 

;//, Con ngirài Jé.sus 4 : í í — 19: 2S 

((Ngài châng phăi khõng c ó the cam^ 

thuong s i r yêu-duoi cliúng t í i d a u » 

(Hê : iro. 

L Chúa Jésus ira thich chũ nghia đaí-

điing. Sách này đã ghi chop nêp s6ng 

Jêsus thiròng thirò'ng í[uan-tâm đên ca 

nhàn-Joai, chir chang chí rièng phan 

ngiròi ])o-thái. 2 : !0, 31-32; 17:18; 10:9. 

2, Ngài c6 day khôn-ngoan. Do nhùng 

ló i giáo-liuãn cũa Ngài có the thãy rõ-

4; 14, 15, 32. Ngài là giáo-su rat thông-

minh trong các giáo-su; r ) ; 3 l , 3 í ) ; 6 : ; 

10:25-37; 20:2-8. 

3, Ngài có day quyèn-nang. 4:33-37; 

5 ; ; 8 ; ; 9:37-43. 

4, Ngài có day long thông-câm nhân-

loai : 

• 

1) tìoi Vffi ke sa-sút và bi khinh-khi, 

5:27-39; 7:30-37. 

2) Đõi vcri kê mat thàn-hũu, 7:11 i 

8 : 42; 9 : 38. 

3) Đoi vá i kê thãt-vong bi-ai, 7 :11). 

. 4) Boi vo l kè có binh,. 4:38-41; 

. " ) : 12; 7:. 

õ. Ngài càti-nguyên không thôi: Trên 

nhfrng đieu Idió xĩr trong dò-ì song, Ngàí 

to minh Ià kê hél long nhò- cày Đúc Chúa 

T r ò i , 3:21 ; 5 : Ui ; 6 :12 ; 9 : 18, 29;11 : 1» 2 

9:29. 

6. Ngài rành viêc giao-tê, 7 ; 36; 9:37 ; 
11 : 1 ; 19:7. 

7. Ngài có day vinh-m\, 9:28-36. 

IV. Con ngicài Jisiis 19-.58 — 23 : 

(Ngài giõng nhir bà con w i chúng ta 

và ciíu-chiiòc chúng ta). 

1. Lay cuofng-vi lie ái-qiiSc than-khóc 

cho Gĩè-ru-sa-Iem. 19:41. 

2. Ngài nhàn sxi giup-cld cùa thiên-sir 

nhir nguòi ta, ay là iò-i ciìu-nguyèn Ngài 

điio-c nhgim. 22 : 43. 

3. Giõng nhir thàn-lhuOc chúng ta, 

Ngài làm nghĩa-vii cùa nguoi thiìn-thuòc 

(xem L ê . 25: 47-35; Ru-tff 2 : ; 3 : 10-18; 

4:1-10). 
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V. Con nguòi Jésiis 2í 

(Siui klií song lai, Ihăng thiên roi van 

nlĩir con ngiròi), 

1. Chũa sfíng lai rôi van làm Con 

ngirõi. 

2, Ngài <ti bp vói hai ngmVi dí xuang 

làng l%m-ina-úL 

?. Ngài hiên ra lai trên lĩĩu cr Giê-ru-

sa-lrm to rÒ Ngài có nhãn-tánh dáy-dũ, 

4. Ngài lay b^-licli chúc phircrc mà 

thăng*thíên, 

CHÚ Ỳ ; 

Sách nìiy khai đău bang si; vui-niù-ng, 
kêt-thũc bang sir viii-mírng, thay tliíu có 

liên-(iuan dên Jêsus ca. 

KIIHH 

IHÁNH 

1J \AXW.XV> \XN\XXV>X^X\>X'*^^ V\XV\X>WXAXXXXXVXWXXXXVWXX'. ̂  X\XXXXXXXX\XXXVNXX^XXXXXXXV\XVXXVXXXXXWVXVX3 

7- "That phai có nhu- vây.j (Dân-sô Kỳ 

5 : 2 2 ) 

8 . Truyên dao 7 : 1 5 b 

Đáp dung 8 câu : Nguyen-khu-ang-

Nính (An-lac-tây); Nguyln- an-Lac (An-

hóa) ; Đinh-công-Minh, Pham-đinh-NlíVing, 

Ph^m - thi - K i m - Hoa, Trăn - xuân - Mai, 
Nguyên-thi-Minh-Nguy^t (Biên-hòaJ; Đăng-
nggc-Kính, Tran-hông-Nguyên (Căn-tho); 
Nguyên - trong - Nghia (Di - l i oh ) ; Nguyên-
văn-Đang (Giáo-dúc); Lê-thi-Nhân, Hoài-
Linh (Gò-đen) ; Hoàng-ngoc-Lu-ang ( K B C . 

3 4 1 3 ) ; Lê-quỳ-Hiru ( K B C , 3 1 7 7 ) ; Nguyên-

quang-Tién (Long-khánh ) ; Nguyen-thj* 

Cam-Thanh ( M ỳ - a n ) ; Nguyen - anh - Tuan 

(Nguyèn-tri-Phu-cng); Bà Trăn-thanh-Van 
(Pleiku); Đoàn - Trung - Chánh (Saigon) ; 
Nguyén-thi-Anh-Đào, Nguyln^thi - Thanh-
Thăo (Trirong-minh-Gíăng); Phúc-Truyen 
(Trà -ôn) ; Nguyèn-thành-Đirang, Nguyén-
Hùng (Vính-long). 

Đáp đúng 7 c â u ; Vtrong - thi - Ánh 
(Bàn-cò) ; Lỳ-ván-Quan^ (Pleíku). 

Đáp dung 6 c â u : Nguyén-kim-Hái, 

Phan - ngpc - Ânh (B^c-liêu); N g u y ê n - t h i -

BIch-Ngpc (Saigon). 

Oáp dung 5 câu : Daniel (Khánh hôi). 

Đáp dung 4 c â u : Nguyên-văn-Trung 
( B a - x u y ê n ) ; Đang - van - Đat ( G o - c ô n g ) ; 
Tru-ang-van-Xê (Trirong-minh-Giăng). 

Dáp dung 3 c â u : HÒ-thi Thùy^Tíên 

(Kiên-phong). 

Vì cà Sfr iam-ÌQn, xin bà 4 cêu trong bii <ìã 
Jang ĨKB so 345. Cáo lêi các b?n. 

C Â U ĐÓ K Ỳ N À Y 

(cua LÊ^HOhNG K££^ 

Xin giai-đãp và trirng-dán Kinh-thánh 

cùa các câu hôi dirói day: 

I . Ngircri ta bat dau cău-khan danh Đirc 
Gié-hô-va tù- lúc iiào ? 

2- Rupt gan cùa ai vì bênh mà tan rót ra? 

3. Cái gì hung-du" nhu" âm-phù ? 

4. Chu" gì có nghĩa' là bay mô ra ? 

5. Mpt diu lúa ml ban môt Da-ní-ê, ba 

dau mach-nha ban may Da-ni-ê ? 

6. & dâu chép: ^Vay, hay trò su ô-ue 

cùa long mình di, chó cú-ng co nfra ? ^ 

7. & dâu chdp: <• T h ò Cliúa không biêi?« 

Han chót nhan bài 3 0 - 1 1 - 6 7 . 

Giai dáp câu do 
(Diínq trong Ĩ.K.B. sÓ 541) 

I . Đ ò c Chúa Jêsus-Christ (Ê-sai 2 5 : 8 a ) 

2- Giô-suê 2 3 : 1 3 

3. Kíp-rot Ha-tha-va (Dân-sô K ỳ 1 1 : 34) 

4- Giê-rê-mi 49 : 1 4 

5, Gióp 5 1 3 b 

6. Các quan-xét 5 ; 31 



oftV^ J^/í^ P i n t l e 

-{X X U Â N - M Ỳ 

l U T l I l f i M - n h i r f r n g là môt fliVc-tính 
rãt can - thiêt cho con ngiriVi. 

Môt ngirM dau có tãt că các dirc-tinh 
khác mà thieu sir khiêm-nhirò'ng thl chang 

khác gi raôt bong hoa có nh iêu màu sac 

đep-đe nhu'ng vô hu-ang, lĩô-i vây, hoc-

giàKRASMUSda có lăn nói : ítTu than 
tich đirc cho that nhieu mà không có long 
kliiêm-nhu-òng thi CUHK b a n g Ihùa, vi 

Thánh-Linh ctia Oirc Chiìa T r ò i chĩ vui 

ngu trong nh&ng lam long khiêni cung, 

«Ông F,B, Meyer phát hiêu đíing m^t quan-

điem nhu-ng có hoi khác môt it : «Môt 

Dgiròi nmõn chiêm môt đ:a-vi cao-trpng 

Iruòc mat đông-nghiep khác thi Iriròc 

hêt phăi điVng trong đía-vi thãp kém 

trirtVc mat Birc Chúa T r ò i ft. 

Chúng ta đùng lay làm la có khi Thiên-

ph\i tù-ái đa p h á n vó i chúng ta nhir văy : 
ftNkycon, nhiĩng sir vôi - \ã , khoe-khoang 

kích-đông nay đa đù cho con r ô i ; vây hay 

lìa bn chúng, di tin niĩnh bôn khe Kê-rít 

cùa phòng benh, khe Kê-rĩt cùa dan-

thuong tang-tóc hny khe Kê-rít cùa cô-

f](rn» noi do nhung óng may mò tôi se 

tan dăn. 

Có môt vài bàc vĩ-nhân dã phăi ha 
mình xu6ng tìm kiem sir khiêm-nhuò-ng 
triròc khi đucrc Oi'rc Chúa T r ò i diing-

ô n g Moody thiròng Ihiròng nêu Môi-se 

ra làm thi dn. Ông nói : « Môi-se đa mat 

40 nam đe tirang rang mình Ià ông g i ; 

riM ông mat them 40 nam níra trong 

(lung vang đê nhân-thiVc đuyrc rang mình 

chĩ là môt ngu-òi không ra g i : cuoi cùng 

ông dã mat them 40 nam chót trong dòi 
sông cùa minh dê hoc l>iêt nhfrng diéu 

mà Đúc Chúa T r ò i có the làm v ò i môt 

ngirù'i không ra g l ! » 

Khi Tãn-sĩ Morrisson, mpt gián-si long 

danh tai Trung-qufíc yêu cau giri Ihêm 

môt phu-tá cho Ông thì môt thanh-niên 

rãt muôn đi đa đên triròc Ùy-ban tuyeh-

lira de tinh-nguyOn van chi'rc.vii ãy, 

Chang thanh-niên năy be ngoài trông có 
vê quê-mòa thô-k(ch nên Uy-ban da 

dông-thanh nói không hao g i ò dê chàng 

-làm giáo-sì că, Nhirng vi chàng rãt nhiêt-

thành muôn làm mot cái gi cho CiVu-

Chúa nên Ùy-ban tuyên-lira đa đè-nghi 

chàng đi ngoai-cjiiôc vòi tir-cách môt 

ngiròi đăy-tó', Dup'c hôi xem chàng có 
vui long nhàn công-viec hèn-mpn do 

không, chàng bên trà l ò i Iwing m^t nî i 

c u ò i thôa-man : cíThira, châc chan đirpc 

a, tôi rãt san long làm bãt cú công viOc 

gĩ đ? đu-p-c dip hău viêc Chúa, Tôi coi 
viêc bô cùí hay xách niròo cííng là mòt 

vinh-dir lòn-lao cho tôi niíên Ià công-

viêc ãy thuôc vê nhà cua Đúc Chúa 

T r ò i » . Chàng thanh-niên khiêm-nhiròng 

ãy vè sau trô' thành Tãn-si Milne, môt 

giáo-sĩ đac-lyc và long danh và cung là 

sang lap viên và khoa-truô-ng Đai-Hpc 

lĩán Anh h Malacca. 

Búc Chúa T r ò i kliông the dung chúng 

ta môt each trpn-ven ciio dên khi chúng 

ta san-sàng ha minìi xuông làm dăy-tò 

nipí ngiròi, nhir lò i Kinh-thánh đa phán : 

(( //ãy ha mình xuong trtrác mid Chúa thì 

Ngài se nhâc anh tm lt'n}K (Gia-co^ 4 : 10)* 

T H Â N G TAM-19f)7 3: 



Chang Quyen Chúa 
Tni nam nay 71 tuoK 'I'lr njiày hid ĩììiu hau viec Chúa 

tron^ Ijan 4<Tình-nguyOn làni chúng và phí l sách Tin-Ĩ.ành » 

lien nny đã tluyc hern 3 nam, Hànj,' tuìĩn tú thú hai đín 

thir sâu, nhú chiec xe Tin-t.ành chú t5ì làm chúng \à 

phát sách Tin-Lành tai đjy điêm dirúng Lê-Lcrí gan T r y -

sú Q U Í Ĩ C - H Q Ì . C Ó nhieu nííirúi nííoaí càu nguyen tin Chúa 

và đugc lôi fíiúi thiéu Hen hit^p chuníĩ híìu viêc Chúa tai 

càc nhà thú gan nai hp ĩr. T h ú bay và Chúa-nhàt tôi 

phai đ5n hfrp lác vúi Truyèn-đao và Cíáo-sĩ Livings

ton hău vide Chúa tai Nhà thú Trung Tâm Huín-liiyen 
(^)uang-Trung. 

VI Inni i15 già, lai hSu viec Chúa suit că tuan khÔng 
ngày nào nghílnên vào ngày G-5-19'17 tôi bi cam năn^ phài đí khám henh lai Hsnh-
Vien Binh-Oân, Tôi hi bêoh nuúc tíĩĩu đmVng và đuyrc chuyín đén nam đièu Iri 
tai Đính-viên Nguyen-van-ilpc (Gía-ílinh). Bác-sĩ cho tôi tiíet benh cíia lôi rãt khó 
chfra và phài mat thai gian khá làn may ra múi có the but đuac . Lúc í y tôi chĩ 
biet khan-cìiu vúi Chúa : « Neu ỳ Chúa đircrc nên, xin cho con qua đíri vè vúí Ngài, 
vi tuòí (13 gíà và cung đa hau viec Chúa trài qua tlxM-gian horn 40 nam ròi, Còn 
nín Chúa mu5n con ú lai th?-giantiép tyc làm chúng Tin-lành cho vÔ sS đong bào 
chira tin Chúa thì xin Ngài ci'ru chira cho con ílmvc khôi 

Không day mpt tuan-l5, bênh cùa tòí đirac thuyên giam mOt each mau lo. Bàc 
o vS nhà và cho tôi đi thir máu, niròc lieu lai mpt lăn nũa taí Viên Pasteur, ki t 

qua benh tôi đS khôi han khíên cho Bác-sĩ Binh-vièn cũng phâi ngac nhiên sau khi 
nghe tôi làm chúng v? quyèn nang cua Chúa, 

Vgy tôi có dôi lò í làm chúng đ ĩ ngp-i khen quyèn năng la lung cũa Chúa đa chúa 
cho tôi, và thành that tri an các Ong bà Giáo-sĩ, Ông HOi-Truòng Tông Lien Hôi. quy 
Ông Mgc-su- và quV cy, ông hà anh chi em yêu dãu trong Chúa đa đén-thDra hôi và 
can nguyên cho lôí , hĩèn nay tôi đa khôe han và ti6p tuc hìiu viêc Ngàí nhu- t ruòc 

HÀ-HU'U-QUANG 

sT ch 

Côf^aii del dia-eí}! 

* 5 T h á n h - K i n h H 9 Ì tai V i ê t - N a m 

xin trân-trpng thông-báo cho qui tôi-tò cùng 

con cáí Chúa trong toàn quôc rõ : Văn-
phòng và Phòng sách cũa Thánh-kinh Hôi 

'hi?n đă đup'c dòi vc đia-điem mòi a so 

39 Suang-nguyêt-Ánh, Saigon. Moi thu-tú 

hay liên-lac vòi chúng tôi tú nay xin qui 

vi do nai dia-chĩ trên, Da-ta. 

Giám-đôc Thánh-kinh Hgi Giáo-sĩ f ,4. CHne 

• MyC 'S i r N g u y è n - L í n h — diroc cú 

chúc-vu Truòng phòng Tuyên-úy Tin-lành 
Biêt-khu Thũ-dô, N a i t?m trú, g Kỳ-Đòng 
Saigon. Khu biru-chính : 4 4 2 3 / T U T L . S6 
diên thoai 50 ífSg. 

* T ruyen d^o N g u y ê n q u a n g minh 
HÔi-fhánh Tin-lành Đ ú c t ô n (Sa-đéc). 

* Xin luu y tha tú de gai ve Sa-déc, 

chò không phài Vinh-Long núa. 

* T r u y e n d^o 
Hpi-thánh Tin-lành 
Tuyên-Đúc. 

Nguyèn ' V ă n -T hí^t . 
Tram-hành (Câu-dãt) 

Càu-nguy^n dác bi^t-— Xin Chúa 
cho tôi môt xc gan may đè di tú Tram-
hành den Cãu-dat gìàng day và thãm 
vieng hang tuan. 

T.Đ, Nguyèrì'văn-Tbìêt 
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U C M i e n T I H I A ĩ ^ I H I 

Bén-Cát— kbănh^thành Cô^nhi^ 
v/̂ n Tin-lănb Bên^Cát. Lúc i i g ngày i tháng 
b nam 1967, Muc-sir Hôi-Trirang Ho i -
thính Tin-lành Viêt-Nam dã chú-tpa lê 

khánh-thành Cô-nhi-vicn Tín-Lành tai Bên-

Cat, Binh-Direng. Hien-dien trong buôi lê 

có Thiêu-ttróng Pham-quõc-Thuãn, ttr lenh 

sir-đoàn 5 Bô-binh. Thieu tiráng Hay Ti r -

líoh Lir-đoàn ky-binh Hoa-Kỳ tai La i -Khê , 

ông Qiiân-Trtrcrng quân Bên-Cát, Hoí -

imffDg Giáo-si D . F , Irwin^ Myc-sir Phan-

vão-Tranh Chù nhi?m Nam-Hat và mat s5 

đông tôi tó con cái Chúa tír Saigon đen 

tham. dir. 

Kinh-phí kiên-thict Cô-nhi-vi$n này do 

binh-sĩ tín-đÔ trong sir-đoàn i Bp-binh Hoa-

Kỳ taíLai-Khê đài-tho. Ngoài ra còn do 

sir Ctóng-góp cùa các lín-đÔ bên My, qua 

sir c5-đong cùa Đai-Tá Brodbcck, Viec 

kiên-thict và mua sam dung-cu trong Cô-

nhi-viên tính dên cay là g.ôog.aygđ. Còn 

thiêu 22i*74id- Khuôn-viên cúa Vi?n rong-

raí, cao-ráo và nam doc theo đu"àng Saigon 

đi Ban-Mê-Thuôt, each Saigon 52km. 

Theo lói trlnh-bày cua Myc-su- Hot-

tnrang thĩ Viên đù chô đe nuôi 200 cô-

nhi. Hicn nay trong dat đau Viên nhân 

4ocô-nhi, Hôi Hoàn-cău khăi-tu'cng đài-thp 
chĩ-phí dê nuôi tat ca 40 em ay, Giám đÔc 

Cô-nhi viên này là ông bà Myc-su" Phag-

vSn-Híêu vói str công-tác cùa i Uy-ban 

phu trách, 

Xin Qui vi tôi-tó con cái Chúa cau-nguyen 

cho co^quan tú-thiên năy dtroc ket-quâ 
tot-dep, qui vinh danh Chúa, 

Tùng-San. 

Sa igon , — Lé khai-tho xãy TrU'SÒ 

HQ'Í Hoăn-^cau khêhtwcrng. Hoi Hoàn-cău 
khài-tu-gng do Tan-si Bob Pierce sang lap 
và làm Hôí-trtrô'ng vira cù'-hành trgng-thè 
lê khai-thB cho tòa nhà 5 tang dung làm try-

scf cùa Hgi tai so 2 kép, dai-lô Thong-nhat 

Saigon, hôi gg sang ngày 28-6-67, Try-sa 

du'crc mênh'danh là Co'-đÔc sú-quáu 

(Christian Embassy), Hiên-dien trong buòi 

lê có Trang-ttróng Nguyên--văn-Thiêu, 
Chù-Tich Uy-ban lanh-đao qu6c-gia, ông 
Frank Carlson, Thirong-nghi-sì Hoa-kỳ và 

nhieu nhon-vat cao-căp V iê t -Mỳ cùng các 

quan-khách thu^c các Hoi Truyen-giáo và 

tù'-thiên đang hoat-đông tai Viêt -Nam. 

Tai buoi lê, Tan-sĩ Bob Pierce có tuyên-

h6 I Tòa nhà mói này làm liêu-biêu cho 

dúc-tin chúng ta trong tam tu-ong-lai lâu-

dài cùa Viet*Nam và hi-vQOg vCrng-vàng 

cùa dân-tôc ay de tái-thi?t và chiên-thang 

str tàn^'phá cùa chiên-tranh. 



ô n g cũng nói rang tru-sCT nnVi này sè 

dung làm trung-tâm hành-chánh, trung-lâm 

huãn-luyin cán-bg cúu-tê xa-hôi, trung-

tâm huăn-luyfn dân-dao và trung-tâm văn-

phòng clio các chu-cng trinh ciru-te đang 

phuc-vM t?i Viêt-Nam. 

HôiHoàn-cău khàí-lu-írng thành-lap nam 

1950, có tru-so trung-ireng taí Monrovia, 

California ( M y ) là mÒt Hpi bat vu-Icri làm 

mÔi-giói nhân qua ciru-tê lìr các cá-

nhân đoàn - the tai M y , Gia - Nã - Đai 

và Ũ c - Đai - L o i . Hôi có 3.000 

nhan-viên hoat-đông trong 24 qu5c-gia, 

chSm-sóc hern 23.000 cô-nhi hoăc trè em 

nghèo thuôc 19 qu6c-gia, gÔm gSn T6.OOO 

cm tai Nam-Hàn. 

LKB 

A I . T I N 
Thong Tăy HQÌ* — ông Lê-văn-Lap, 

con cái yêu dau cùa Chúa t^i H$i-thánh 
Thôog-tây-hpí đă ngù yen trong Chúa 
ngày 25-6-67, haàng-thg 70 tuoi. Tang Ic 
đă cù'-hành each sang danh Chiia tai nhà thò 

Thông-tây-hgi ngày 28-6-67. V ò i tat long 

mcn-ĩicc đòi s5ng và gircmg tot hau viêc 

Chúa cùa ông Lê-văn-Lâp, tôi xin thay lòi 

loàn-thè tín-húu tai Thông-tây hoÌ báo tin 

buôn cùngchia-xê gánh nang chia-lycùa bà 

Lê-văn-Lâp và tang quyen, 

Lwanq-văn-Sõm 

Quăng Ngăi,— Cu Nguyên Chúng cũng 

gQi là Chù Chúng, nguyen tín-đô Hôi-thánh 

MQ-ĐÚ'C tàn-cirđên thi-xă Quăng-Ngãi, tír-

trăn ngày 16-6-67 hu-òng-thg 81 tuSi. Cu 

theo Chúa trên 30 nam. giù-mpt long trung-

tin cho đên chêt, Thay mat Hôi-thánh, 

phân-uTicùng tru-òng-nam cùa cy là Nguyên 

BSng và tang-quyên, 

Muc-sw Lê'ChSu 

Phircrng-danh qui-vi hăo - tam ùng-
hò Ĩ h á n h - K i n h báo 

ô n g Nguy2n-v2n-Anh (Gia djnh) i7od 
Ong Nguyen-xuân-My 2oođ 
Cô Trán-thi-Ngpc-Diêp 2ood 

Cv Tru'ang-Quyên (Tani-kỳ) loođ 
Thăy Nguyên-thien-Tín (Ban-mê-

Thuôt lood 
m 

Cu Dtrong-xuân-Quang (Ma-lâm) 20od 
Ong Trăn-Nggc-Anh (Vũng-làu) ĩ.5oođ 
õng Trăn-Ngoc-Bâng (Saigon) 20od 
Cô Huỳnh-thi Ngoc-Tram (Hue kỳ) 290ođ 
Đên ngày 1 -7 -67 . 

C a n d u n g thcr kỳ* 

Trung tâm Bài Cùi Ban-mê-Thuot can i 
tho-kỳ hpc-lirc cò trung-hpc trò lên, nêu 
biêt kc-toán càng tot. Nam ò n g v i ê n can 
phai dup-c hp'p-Iê tình-trang quân-djch, 
Xin liên-I?c vòi Mt^c-su' Lê-khâc-Cung, 
Giám-đâc Trung-tâm Bài-cùi, hop tha 18, 
Ban-Mê-Thuôt. 

as 

{Tirp Iht'o trang 17) 

Nhu-ng nftiròi này kliòii^ tír inftt 
phircrng nào xa la, cun í̂ khòng phăi 
tír trùn tríri mà xuông. Nhrrnsí 
ngiròi ãy chính là ngirìri Viêt-nam, 
chính là chúng ta và 'con em cua 
chúng ta. 

Btrc Chúa Jèsus khi xira dnng 
nam cáí hánh và hai con cA mà làm 
phóp la cho mãv ngàn nguò'i an, 
Chung ta chĩ đe Ỳ din cm nhô cõ 
bánh mà quôahan ngiròfi me đă gói 
bánh cho em đem theo. Cung nhir 
chúng la chĩ đê ỳ đĩ?n Gìô-suc mà 
(juên rang chính Mòi-ae đa tao nên 
cuôc đòi ciìa Giò-sné, 

Chũng ta phM nhìn thãy tirang 
lai cúa đăt nu'âc nãy và cùng đirng 
ten pliung sir Chũa trong tình yêu 
và sir hi-sinh, đông lliíri đira nhùng 
nguài khác cùng vào còng truing 
ciìa Birc Chúa Trài. 

I 

T I l i N I Ĩ - K I N U BAO 



Hh>IH ANH 

r / i V ríf*C 

Cõ'nhi-\i$n Tin-lănh Bên-căt xay cSt trên 3 
tn$u bacy có tbè nuôi 200 c o - n / ĩ / . Mtjc'sw Nguyên-nam-Hăi, Đoàn-trw&ng 

Thanh-niên Nam h^t giàng phr^c birng 
cho Thanhniên 5 a / g o n . 

HQÍ-tru-crng GiáosT f . Irwin và Hoì-trwâ'ng ^ 

Mi,!C-su- Đoèn-văn-Míêng cSt bang khánh [i Gian hang Phong sách Tin-lònh taì Hgi-éông 

thành Cô-nhi-wi$n Bên-cát ngay /-7-67. " Tõng-liên-hgi Đò-nang rat Jirp'c chiêu cõ -

Ban Tri-Sf/ Tòng Liên-HQÌ da Jong ỳ doi ten tă báo chúng ta lai là ^ 

I T H Ã N H ' K I I N H nguyet^san. Vì su- dòi hôi ve kỳ-thu§i chúng tôi sè bát \ 

dau SLT thay-dòi kè tù' so báo Ciéng-Sinh 196/ 



Ùy-ban Liên-bíêp gôm mpi so Ban Trj-si/ Hpi Truyen-giáo và Ban /"r/'-sy Tòng Lien Hgi. 
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Nghì-đính cùa Bp Thông-Tin so 125-VPTN ngày 3-2-1951. 
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