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GAP BANG PHUC-SANH 

O I vái Saula, Jêsus a Na-xa-rét 
là mot ten pham thircrng dám xirng mình 
là ngang hang vói Đ t r c Chúa Tròi. nên 
dã bi giáo quyen Do thai ket an ttr hình. 
Còn tin đôn Ngài tír kè chêt song lai 
chang qua là các môn đê cùa Ngài dã an 
cap xác Ngài mà dôi di nai khác, và các 

môn do đó chĩ là nhirng kê dot nát, mê-
muoi. Đó là lỳ do mà ông đã quyêt tâm 
tim di?t nhóm ngirò'i dám ttr xirng là môn 
do cùa Jêsus. 

Nhirng trên con điráng di den thành Đa 
mách dè thi hành ỳ đinh. Saula dã thay 
mot di t ir ing. Vinh quang chói lòa cùa 
Chúa Jêsus dã khiên ông mù mat, té sap 

xuông dat và nghe goi dich danh mình 
rang: « Saula, Saula sao ngirai bat bá ta ? » 
Quang canh đó làm cho ông biêt rang 

Đang phán cùng mình không phâi làngirái, 
nên ông đã thira: «Lay Chúa, Chúa là 

ai ?» Đáp: «Ta là Jêsus mà ngirai bat 

Chac chan Saula dã kinh ngac nhir mpt 

ngiròi víra tính mong. Jêsus không phâi 

nhir ông đã ttrò'ng, trái lai Ngài là Chúa 

vinh hien, quyen nãng, hang song. Ông 

mái khám phá ra rang chính ông dã hành 

đông mpt each ph?m - thirang, hung-b?o, 

ngu-si, vô-tín. Lam ttráng rang ông r í t 

sÔt-săng vê ctru truyên cùa tÒ phy nhir 

vây đe đ?p long Đirc Chúa Trái . Song có 

ngá dâu ông dã dám bat bá, không phâi 

là ngtrài, bèn là Chúa, ông dã dám tàn-

hai không phâi là mpt nhóm ngtrài dđt-

nát, mê-mu§i, bèn là Hoi thánh cùa Đúx 

Chúa Trá i . 

Mac dau tír do Chúa dã hoàn toàn tha 

thù cho ông, nhirng ông không chiu tha 

thir cho mình. Diràng nhir môi lan on lai 

nhirng ngày qua, ông van còn h#i tiec, 

dau buôn mpt each thăm-thía và ttr lên an 
mình. Ông nói : «Vì tôi là hèn mpn han 

hêt trong các sú- đò; b&i tôi đã bat bá 

Hoi thánh cùa Đác Chúa Trá i . Tôi v6n 

nhô han kè nhò han hêt trong các thánh 

do. Trong nhirng kè có tpi, tôi là đãu » 

(I Co 1 5 : 9 ; Êph 3 : 8 ; I Tim i : 15) . 

Sau khi dã nhân biêt Chúa Jêsus mpt 

each đúng nhir Ngài là that vây, Saula 

to ra tinh thSn hoàn toàn đau phyc, 
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nên dã thua rang: a Lay Chúa, tôi phâi 
làm chi ? » (Sú 22 : 10). 

Von là con ngircri cuong nghi, Saulo 
chira bao giò* nghi đên câu nói đó, vl cho 
rang nhũng dieu ông dã làm là tot lành, 
là húu lỳ, là chính dáng câ. Bay giò ông 
mói thay mình là sai lam mpt each vô-
cùng tai-hai. Nên ông không còn dám hành 
dông theo ỳ ông núa, mà xin Chúa chi 
dân ông dieu phâi làm cung nhu duòng 
phâi di. 

Tiên tri Êsai đã nói : « Chúng ta thây 
đeu nhu chiên đi lac, ai theo đuòng nãy». 
Tôi lón hon hêt cùa nhon loai mà do 
tôi đó sinh ra muôn van t§i khác là tôi 
((ai theo đuòng nãy» bãt chap đuòng cùa 
Đúc Chúa Tròi. VI vây, Chúa Jêsus đã 
nhieu lan kêu gpi mpi nguò i : a Hãy theo 
ta. Chiên ta nghe tiêng ta, ta quen no và 
no theo ta » (Mat 4 : 1 9 ; 8 : 22 ; 9 : 9 ; Gi 

1 0 : 27). í̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂ Eî ^̂ ^̂  
Con đuòng cùa Chúa không phái là de 

đi, vì bang phâng, hai bên có day hoa 
huòng và hoa hu?, trái l?i là con đuòng 
gÔ ghê, chat hep vói m§t bi?t danh là 
duòng Gô-gô-tha. Nhung he ai dã nhân 
biêt Chúa Jêsus đêu hêt long hêt sue hêt 
ỳ thuong yêu Ngài, muôn trpn đòi theo 
Ngài trên con đuòng mà Ngài đã đi, con 
đuòng còn luu lai dãu chon nhuôm huyet 
cùa Ngài. Không phâi đi môt each mien 
cuông bãt đâc dĩ, nhung di m§t each hang 
say nhu đoàn quân khâi hoàn. Vây nên 
tác già tho Hê-bo-ro đã kêu gpi và khich 
lê mpi nguò i : « Chúng ta hãy ra đên cùng 
Ngài ó ngoài trai quân mà mang su lãng 
nhuc cùa Ngài.» Chúa phán vê Sauló* rang 
«Ta cũng sê to cho nguoi biêt can phâi 
chju bao nhiêu nôi khS vì danh ta» (Sú 

, Không ai đù sue theo Chúa, nên Ngài 

đã sai A-na-nia den đăt tay cau nguyên 
cho Saulo đè ông đupx day day Đúc Thánh 
Linh (Sú 9: 17). T ú đó Saulo đã nhò 
Thánh Linh mà song, cũng nhu Thánh 
Linh mà hoat đông. Chính Thánh Linh 
đã chiem húu ông, sú dung ông, huóng 
dan ông, kièmsoát ông. Qua công tác cùa 
Thánh Linh, Chúa Jêsus phuc sinh dê 
thành toàn ỳ chì tot lành, đep long và 
trpn ven cùa Ngài trong Saulo. 

Gap Chúa phuc sinh, Saulo đã đãu 
phuc Ngài; day day Thánh Linh cùa Ngài, 

Saulo đã thành Phaolô, kè hung bao đã 
tró nên kè hiên lành, kè pham thuò'ng 
đã t ró nên kè khiêm nhuòng, nguòi 
ngu-si đã tró thành nguòi thông-thái, 
nguòi bit bó Chúa đã tró nên nguòi 
ton vinh Ngài, nguòi phá tán Hôi thánh 
đã thành nguòi gây dung Hôi thánh, 
mpt tpi-khôi đă tró thành môt sú-đò 

• 

t rú danh. 

Anh chi em đã gap Chúa phuc sanh 
chua ? Nêu chua thì su sot-sang cùa anh 
chi em là the nào đi núa cũng chĩ qua 
là bat bó Chúa và tàn-h?i Hôi thánh 
Ngài. 

Neu đã g§p Ngài, anh chi e m c ó hoàn-
toàn đau phuc Ngài chua ? Xin đúng 
theo đuòng riêng cùa mình núa, hãy 
đông thinh vói Phaolô mà thua ring : 
« Lay Chúa tôi phâi làm chi ? Tôi sEn 
sang đi noi nào Chúa mu6n tôi đi, làm 
vi?c chi Chúa muôn tôi làm và chiu 
điêu gì Chúa muôn tôi chiu. • -

Đuo'c vay anh chi e m s ^ day day Đúc 

Thánh Linh và qua công tác cũa Thánh 

Linh, Chúa Jêsus sê thuc hiên ỳ chi tôt 

lành, đ?p long và trpn ven cùa Ngài 

trong đòi sÔng cùa môi anh chi em 

(Rô. 12 :2 ) . 



CÁC LtTOT VIÊNG MÔ CHÚA 
BUOI SANG PHUC-SANH 

• Myc-str LÊ-NGOC-HLĨONG 

Đã vào ngày thú* ba, kê ttr ngày 

Chúa Jêsus chiu chêt trên thâp ttr giá, Đêm 

vê khuya, Strang roi, tròi lanh! Toán linh 

oai-v? đang canh-tuSn nghiêm nhat quanh 

mo Chúa, mà các thay tc-le đã can- than 

niêm-phong chac-chan ! Bài bíra qua — dau 

là ngày Sa bát — bpn ho cũng đã voi-vã 

vào đãi-Hnh TSng-Đôc Phi lát vifc canh-

gifr mp Chúa đây. Vây nên, sê là đai-hoa 

cho ai lap-ló quanh mp Chúa ngày thtr ba 

Uch-str nay. Ai đó sê là mòi ngon cho toán 

canh-tuân hung-hãng day sát-khí. 

Nhirng ngày thú ba nây, Chúa Jêsus phâi 

sÔng lai theo lòi Kinh Thánh. Cũng vào 

ngày thú ba nây, các môn-đò phâi đên mp 

xúc xác Chúa nhtr hp đã đinh ttr triròc. 

Hp không biet vi?c niêm phong và canh-

THANG TIT IO7I 

giu* m§ Chúa. Bõi hôm qua — nhãm ngày 

Sa bát —• hp đóng ctra ô* yen - lãng trong 

nhà, vì bufcn Chúa kính-mên đã chêt và vì 

sa ngirò'i Giuđa tàn bao. Đè gìn-giũ* các 

môn-đb an-toàn trong ngày thú* ba lich str 

nay, Đúc Chúa Tròi Ttr-Ái bèn hành-đpng 

each siêu nhiên.... Đêm đang im-Hm, bong 

nhiên đãt rúng-đông dír-dpi. Thính linh, 

thiên-str ttr trên giáng xuong, xô tang đá 

tnrác mô ra, ngbi lên trên. Hình dung 

thiên sú nhtr chop nhoáng, áo trâng nhir 

tuyet. Bon linh canh run-ray, kinh-khiep 

tpt dp, tr& nên nhtr ngirò'i chet. Sau đó, 

theo bân-nãng sanh-ton, hp làng ra xa và 

tr&i vê Giêrusalem. Khi tròi đã sang trâng 

hp mói vào trình lên các thãy tê - lê mpi 
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vi?c la-lùng ktnh-khiep dã xây ra tai mô 

Chúa (Mathia 28 : 2-4, I T b — 15). 

Lirat nhirt do Mari Mađcrlen( Giăng 20:1-2) 

Bà Mari Madden, — ngtrôi đirac Chúa 
trír 7 qui dir, — nhiet- thành kính-mên 
Ngài, có the đã thao-thúc gan suôt đêm 

lich-sú nay. Tròi vùa mò mò, bà đã day, 

đan-thân lang-lê đên viêng mô Chúa nhir 

long đã quyêt tú hôm triróc. Vùa thãy tang 

đá triróc mp đã bi dòi, bà vôi-vàng quay 

mau vê báo tin cho Phiera và Giăng, vì 

ngã rang thi-the Chúa đã bi dòi đi ròi. 

Litot nhi do Phiera, Giăng và Mari 

Mađo'len (Giăng 20 ; 3-18) 

Theo Giáng 20: 3-10, Phiera và Giăng 
nghe tin nay lien vôi vàng đên mp Chúa. 
Dĩ-nhiên Mari Mađalen theo lien chan 

hai vi Sú đô. Song hai Sú đò l u c -

luõ-ng lai nóng long chay mau, nên có 

the hai Sú do đã vào trong mô quan 

sát thì Mari Mađalen vùa dên bên 

ngoài mp. Chap sau, hai vi Sú do t rò 

ra khôi mô và ve luôn. Theo Giãng 

20: 11-18, bà Mari Mađalen van còn 

đúng lai t ruòc cúa mp, buòn lam và 

khóc ! Bà cúi xuông nhìn vào trong mô, 

đup'c thay hai Thiên sú ngòi ding đau và 

ding chan chô thi-thè Chúa đã nam. Lien 

đó Chúa phuc-sanh hien ra vôi bà, và ban 

cho bà sú-điêp « Ch& rò' đên ta, vì ta chua 

lên cùng Cha, nhirng hãy đi đên cùng anh em 

ta mà nói vôi hp ring «Ta lên cùng cha ta, 

cũng là Cha các nguai, cùng Đúc Chúa 

Tròi tacũng là Đúc Chúa Tròi các n g u a b 

(Giăng 20: 17, 18 và Mac 16: 9, 10) 

Liryt ha do Mari Mađo'len hwcrng-dân các 

bà & Galilê (Luca 24: r - j j , Mac 16: i~8) 

Mari Madolen tuân-hành sú-mang cùa 
Chúa phyc-sanh, lìa m§ t rò vê thành Giê 

rusalem đe báo tin vui mùng « Chúa đã 

song lai rÒi» cho các sú do và các ban 

cùa bà, túc là nhóm các bà Galilê. Nhóm 

các bà Galilê vpi-vàng di đên mô Chúa. 

Vôi su huông-dln cùa Mari Mađalen, nhu 

2 ông Mac và Luca chép đây (Mac 16: 

1-8 ; Luca 24: 1-11). 

(Vâ nhóm các bà Galilê kinh men Chúa 

rat m u c : 

a) đã theo phuc - vu Chúa suÕt cuôc 

châu-luu giàng Tin Lành. (Luca 8 : 2) 

b) đã hi?n diên bên thâp tu giá, khi Chúa 

chiu t huang -khó (Mathia 27: 55, 56); 

c) đã du-phăn an táng thi the Chúa bên 

huyêt đá (Mac 15:47? L u c a 23:55) 
d) đã sam san thuôc tham t ú búa qua, 

đè sang nay xúc xác Chúa (Luca 23 : 55, 

56) . Vay rãt cóthè, sang ngày thú ba lich-

sú nãy, nhóm các bà Galilê đang đi đên 

mô và gap Mari Mađalen vúa tú mô Chúa 

vè. Bà vui mùng báo tin Chúa đã sÔng lai 

và huông-dan nhóm các bà Galilê t ra l?i 

mô Chúa. Có Thiên-sú 

Chúa đã song lai rÔi và truyèn mang linh 

nhu Mac và Luca chép. Lai vì Kinh-văn 
trong 4 sách Tin Lành to rõ chĩ có 2 ông 



Mac và Luca chép iwo-ng to- nhau ve: 

a) ten các bà viêng mô Chúa; b) ve vi-

trí đja-điem cùa Thiên-sú' hiên ra (tai bên 

trong mô) ; c) ve mang-ljnh cùa Thiên-sú 

cho các bà. Còn 2 Sú-đÒ Ma-thi-c và Giáng 

chép khác hln Mac và Luca chép đây. Lai 

2 ông Mathio* và Giăng cũng chép khác han 

nhau vè ten ngirò'i đên m§, vê vj trí đja đilm 

và mang ljnh cùa Thiên sú truyen, và cũng 

khác han ve sú điêp cùa Chúa phuc-sanh 

đã phán. Vây có the tin quyêt rang Mathic 

và Giãng chép 2 liro-t vieng mô khác nhau, 

và 2 lu-o-t năy cũng khác han liro-t viêng 

mô do Mac và Luca đông chép đây (Mac 

16 ; 1-8; Luca 2 4 : I - I I ) . Còn gúra Mac 

và Luca, chi có môt đièm dj-đÔng không 

quan trong là stí Thiên - sú: Mac 16: 5 

chép có môt, còn Luca 2 4 ; 4 ghi là hai 

Thiên-sú'. Tai sao ? Có the" vì nhóm các bà 

Galilê thl đông ngiròi, còn mô Chúa thl 

nhô hep. Vây nên chi nhírng ai vào tron 

bên trong m§ mói thãy đù hai Thiên-sú; 

còn nhírng ngirúi đúng bên ngoài chì thãy 

m§t phan cùa mo, thl tãt-nhiên không thay 

đù câ hai Thiên sú . 

Lvr&t thtr tvr do Mari Mađalen và Mari 

khác (Mathio* 28: 1, 5-10) 

Mari Mađolen và nhóm các bà Galilê 

tuin lói thiên sú , rói m§ vê báo tin cho 

các sú đô và Phiero (Mac 16: 7). Luca 

2 4 : 9 them rang « . . . rao truyen moi sir 

ãy cho muói môt sú do và nhúng nguói 

khác. Mac i 6 : 10 nói r õ : «Nguói (Mari 

Mađolen) đi đem tin cho nhúng kê theo 

Ngài khi trirúc và nay đang tang che khóc 

lóc». MQt trong nhúng nguói đang khóc 

lóc nay là Mari khác. Nôi đau đón lón 

lao cùa Mari khác lúc chôn Chúa đugc 

Mathio to qua. Dau cùa mô Chúa đã dung 

xong, dãu Giôsép Arimathê đâ ra đi rôi, 

dãu chiêu tà t ú lâu, Mari khác van còn 

ngôi đó, im-lìm đôi ngang mô Chúa. Mari 

Mađolen qui-trong nôi đau-buon lón lao 

nãy, bà giú yen lang bên canh Mari khác I 

Hai bà không mot lói nói ; bon mat chăm 
vê mô Chúa; hai tãm long đau đón tham 

sãu khé-hiêp nhau trirác huyêt Chúa yêu 

qui (Mathio 2 7 : 57-61).... 

Sang ngày thú ba lich - sú nãy, Mari 

Mađolen đã gap Chúa Phyc sanh. Ta t 

nhiên bà không the quên Mari khác, song 

sÔt sang báo tin cùng huóng-dân Mari khác 

đen mô Chúa. T?i đây, hai bà đugc thiên 

sú xác nhân Chúa đã phuc sanh. Lien đó, 

Chúa phvc-sanh cũng hi?n ra, và cho phép 

hai bà ôm ch<rn thcr lay. Ngài ban sú điêp 

«Đúng so chi câ, hãy đi báo cho anh em 

ta đi qua xú Galilê, ó đó sê thãy ta» 

(Mat 2 8 : 10). 

Ve Mari khác kinh men Chúa rãt muc, 

nên ngày thú ba lich-sú nãy, có the bà 

đang đon-thân tiên đén mô Chúa, và gap 

nhóm Mari Mađolen và các bà Galilê vúa 

t ú mô vê. Ho phân-công: Mari Mađolen 

huóng dan Mari khác t ró lai m$ Chúa, còn 

các bà Galilê tuân hành mang linh cùa 

thiên sú vê thành báo tin cho các sú-đb. 

Chap sau, Mari Mađolen (và Mari khác) 

vê đén, xác nhain them đa gap Chúa phtjc 



sanh và truyên str đi?p cùa Ngài cho hp). 
Phu, chú: A. Ve Mari khác. Man khác 

nay là ai ? Rat khó biet đúng, bôi Kinh 
thánh không nói rõ. Ve chír «khác» (trong 
Mari khác) dung day, có the chi có nghĩa 
giân-di là «khác nhóm, không cùng môt 
nhóm các bà Galilê» Vâ ngoài các bà Mari 
cùa nhóm các bà Galilê thì chĩ có hai bà 
Mari n&a dwcrc chép lên trong các phan 
Kinh-Thánh liên-h? lúc Chúa a trên thâp 
tu* giá, lúc chon Chúa, lúc Chúa phyc sanh, 

lúc Chúa thăng-thiên, lúc câu-nguy?n trên 
phòng cao. Ay là Mari m$ Chúa và Mari 
v<y Co'lêoba (chi cùa Mari m? Chúa). Vây 
Mari khác có thì là Mari me Chúa. Neu 
đúng vây, thì Kinh-Thánh cho thãy Mari 
Madden và Mari m? Chúa van song song 
nhau : 

a) tai bên th |p ttr giá (Giăng 1 9 : 25) 
b) lúc chon Chúa — (Mathia 2 7 : 6 1 ) 

c) ngày Chúa phuc sanh (Mat 28:1, 5-10) 
đ) và có the trong phòng cau nguy?n 

(Str i : 14) 

Tuy nhiên can biêt rõ ring, đilm trên 
đây không quan trong. Dau Mari khác là 
Mari me Chúa, hoac là môt bà Mari nào 

khác thì cũng không lien h? gì đên ŝ r ctru 

rôi cùa tin đô chúng ta. V$y vê điêm nay, 

ai mu6n tin sao tùy ỳ, — hoac không liru 

ỳ đên cfing không sao. 

B . Vì các câu Math 28; 2-4 «Và nay 
đãt rúng-đpng dír-dôi, vì có thiên-sú* cùa 
Chúa a trên trôi xuông, dên lãn hòn đá 
ra mà ngÔi & trên. Hình dung cùa thiên 
sú* giÔng nhtr chop nháng và áo trang nhu* 
tuyêt. Vì đó, nhirng linh canh s? hâi run 
r ly , trb nên nhir ngirò'i chêt» 

S * đÔ Mathicr chép 3 câu trên c6t ỳx 

a) Cho rõ vài khía canh vê vi thiên sú* 

(trong câu 5) dã hiên ra cho hai bà Mari 

<lây: 

1) V% vi'trl đia-diìm là tai bên ngoài 

mô, và ngôi trên tâng đâ. 

2) Ve công-tác là đã lăn tâng đá dtrng 
cùa m§, và khiên toán linh canh khiêp-
kinh đên t<?t đ§, và ttr giâi-tán. 

b) Và c6t đê bfc túc 3 sách Tin Lành 
Mac, Luca, Giăng vê lỳ-do các môn đÔ đen 

m§ Chúa ngày thir ba ljch sir (dSu đã có 

niêm-phong tâng đá, và toán linh canh gift 

mà không bj chút trô ng?i nào hêt). 

Lwpt thw nam do Phiero1 (Luca 24x12$ 

33'34)* 

Mari Mađô-len và các bà Galilê tir mo 
Chúa vê, thuât lai mpi vi?c xây ra cho 
các sú* đÔ và cho Phiercr (Mac 1 6 : 7) . 

Sú* đÔ Phiera vÔn có tâm-tánh s6t nhiên 
lien mau chcm ch?y đên đtrng bên ngoài 
mà cúi xuông dòm vào trong mp Chúa. 
Cũng nhir lãn tnrôc, Phiera chi thãy vâi 
gai min nlm riêng ra đó, rôi t rô vê nhà, 
lay làm la cho vi?c dã xây ra (Luca 2 4 : 12). 

Và Luca có cho biêt them ring «Vào 
bubi t6i nay, Phiera, các sú" đÔ và các 
ngiroi khác đang nhóm, có nói rõ cho 2 
môn đÔ ttr Emmaut víra vê đen Giêrusalem 
ring «CHÚA that đã sÔng l$i và bi$n ra 

cho Simon (Phiera)» (Luca 24 : 33'34)* V§y 
có the tai trên con đàng tir m$ vê (ho$c 
m§t nai nào khác) Chúa phyc sanh đã hi?n 
ra cho s&-đÔ Phiera trong chính ngày thú-

ba l|ch sù nay. 

Rôt l?i, bài hpc vlnh-vien cho chúng ta 

là «Lòng chân-thành kinh men và vang 

lôi» là bí-quyêt đtrqrc chiêm-bái Ci!ru-Chúa 

Jesus-Christ phyc-sanh, Đãng hôm qua, 

ngày nay và cho đên đai đôi không he 

thay đôi. A 

Ms. LÊ NGQC H U O N G 

L T S : MS Lê ngQC Hwang <fã hSu vi$c Chúa 
nhièu nam trong các Hôi thánh và t ? / Cô nhi 
viên Tin-lành Nha-trang. Hi$n nay ông đang nghi 
t$i que nhà là Thành-lpi (Qu$n Binh mình, tính 
Vinh long) vì éau-yêu tram-trQng. Kinh xin H$i 
thánh khêp ncri cSu nguy$n nhieu cho ông. 



O N G là môt thanh-niên xú- Gia-nã-đai, 

sóm tró* lai t in theo Ctru - Chúa Jêsus-

Christ, và có thiên-ỳ hau viêc Ngài. Ông 

là nhân-viên quan trong cùa môt công-

ty hóa-xa, nên luong-bong khá cao. Ông 

yen tri sê làm môt t í n -húu t rung kiên, 

sê song môt đò-i hanh-phuó-c, phăng-lăng 
ò* quê-hu*o*ng. 

N h u n g Đ ú c Chúa Trò-i lai nghĩ khác, 

vl Ngài « đã dê riêng ông ra t ù lúc còn 

trong long me» (Ga. 1 :15) . Và ô- nôi-

tâm, ông nghe rõ tiêng Đú*c Thánh-Linh 

kêu goi đi làm Giáo-sĩ . 

Làm Giáo-sĩ sao ? Bò cà chúc-nghiêp 

day húa-hen, câ cuôc song tiên nghi, xa 

tãt ca than bang, quyên-thuôc, di dên 

môt x ú la day đe-dpa, sao ? Không đ u o c . 

Ông bèn cau-nguyên Đ ú c Chúa Trò-i 

r a n g : 

— Xin Chúa c ú dê con làm vi^c ô-

công-ty hóa-xa. Con xin htra hang tháng 

cung l irong hai Giáo-sĩ. 

Nhirng Đtrc Thánh-Linh phán cho ông 

biêt rõ rang Ngài muôn chính ông làm 

Giáo-sĩ, chó* không muôn hai ngircri mà 

ông đè nghi đó . 

Sau mpt thòi-gian kháng-ctr, ông đã 

thuân-phyc Đtrc Chúa T r ò i , bò hêt chtrc-

C o i f x i n 

hang tháng cung 
Itr&nghaí giáo-sĩ! 

* aCrC TRÍ, Saigon 

vi, vào Thăn-hpc-viên. roi sang Vi$t-
Nam khoáng nam 1920. 

Vây, ta thãy Đú-c Chúa T r ò i có môt 

kê-hoach cho moi Ca-đôc-nhân ; vàĐúrc 

Thánh-Linh só-m muôn cũng to cho hp 

biêt ke-hoach ãy (Str-đÒ 13 :2 ) . Đ ã b i ê t 

rõ ròi, chúng ta phài thi - hành ngay# 

không dirp'c « ban vói thit và máu » (Ga. 

1:16) . T rong virò'n nho cùa Đirc Chúa 
T r ò i , ngtròi phuc-vu phâi chiu mat m§t 
cái gì, chó' chang nên n h à đ ó mà dirp'c 

môt cái gì. Tinh- than hi-sinh vì Chúa 
và bay chiên phâi dâm-thãm khôi-đièm. 

quá-khtr. hiên-tai, tircmg-lai và tuyêt-

đièm cùa c h t r c - v u chan chiên. Chính 

« Ngirò'i Chan Hifcn - lành » dã đòi hoi 
chúng ta môt đièu kiên t iên-quyêt : « Nêu 
ai t rong các ngirò'i không bõ mpi sir 
mình có, thì không dirp'c làm môn - dê 

Ta » (Lu-ca 14 • 33)* 

• * • 
Tó-i Viêt-Nam it lâu, Giáo-si thành-

hôn vó i môt nũ- Giáo-sĩ, là con cùa môt 

sú-giâ phuc-hung tai T rung - hoa, Ông 

bà hêt long hau viêx Chúa và đ u o c Ngài 

ban oho ba con, hai trai , môt gái, Câu 

ú t ten là Đa-ví t . 



Đang khi ông bà phuc-vu tai Saigon, 

thì tiêng kêu dòi phuc-hirng vang-dây 

khâp Hôi- thánh T i n - L à n h V i e t - N a m , 

giúa canh chiên-tranh, t ang tóc , đói-khò. 

Bà Giáo-sĩ dè nhièu thì giàcâu-nguy<>n 

tìm - kiêm s u day-day Đ ú c Thánh-L inh . 

Ngày kia, dang khi qui gôi cãu-nguyên, 

bà nghe t rong thãn- l inh có t iêng hôi 
êm-nh?, nhtr ĐangChris t dã hôi Phi-e-rcr: 

— Con yêu Ta chăng? 
Lanh-le, bà d á p : 
— Lay Chúa, con hêt long kinh men 

Chúa. i , -*' X 

Tiêng hòi mãnh-liet , gap rút h a n : 

— Con yêu Ta h a n Đa-ví t chăng? 
Ngap-ngúng mot lúc, bà ú a lè, d á p : 
— Lay Chúa, con kính-mên Chúa 

han Đa-vít . 

Phài ròi, bà y ê u - t h u a n g c o n h a n hêt, 

song không d u g c phép yêu- th i rang con 

han Chúa. Bà thăm nghĩ rang theo lòi 

mình h ú a do, chac Chúa sê kêu-goi 

con bà di làm Giáo-sĩ. Vây là tot lam. 

Nhtrng « Đ ú c Giê-hô-va phán : Ỳ- t t ráng 

Ta chăng phâi ỳ - t u á n g các ng i ra i , 

d u ò n g lôi các ngira i chăng phâi 
đuòn^-lõi T a » (Ê-sai 5 5 : 8 ) . Sau do it 

lâu, Đa-ví t lam bjnh và vS N u á c Chúa. 

Ong bà thuân-phuc thánh-ỳ cùa C h ú a ; 

riêng phan bà quyêt-dinh c ú kính-mên 

Chúa h a n hêt và dâng tron d ò i mình 

cho Ngài. Bão l á n dành cho cây cao. 

N h ú n g can thú- thách nang-nè dáng phâi 

hút chúng ta dên găn Chúa, chá chang 
nên kéo chúng t a x a Ngài. L ê song cùa 
chúng ta là chính Chúa, chá chang phài 
là con n g u ò i nhô-hèn cùa ta, hoac cha 

me, vp* con, đia-vi , t iên-bac, tài-sân, 

th3m-chí câ chúc-vu n ú a . 

* • • 

Cuôc thê-chiên t h ú hai bung no toàn-

di?n vào cu6i nam i g 4 i . Ô n g bà có thê 

vè q u ê - h u a n g , t ránh cânh hièm-nghèo, 

de -dpa ; nhi rng cùng vá i mô t so Giáo-

sĩ tièn phong, ông bà dã lieu mình ô* lai 

t rong trai tâp-trung Mỳ- tho . Cuôi nam 

1943, bà m á i vè, còn ông thì hêt chiên-

tranh m á i vè. (Tla i v á i bay chiên, song 

chêt v á i bay chiên, do là p h a n - s u mà 

kè chan bay phâi gh i -nhá và làm t rpn. 

• • • 

Đău nam 1948, ông bà t r ò qua Viet-

Nam. Ong lănh-dao công - vi?c Chúa, 
còn bà chttyên-chú phan lòn vào công-

tác in và phát sách dao. Hêt han bon 

nam, ông bà vè nghi, ròi đup 'c giú lai 

làm vice văn-phòng. N h u n g môt vài con-

cái Chúa cău-nguyen, và gá i thtr to ỳ 

u á c - m o n g ông bà t r a lai Vi?t-Nam, vì 

tin quyêt rang vá i kinh-nghi$m t ruyèn-

giáo và phong-dò dao-đúc nhi?t- thành, 

ông bà có ích cho công-vi?c Chúa á day 

h a n là & do bôi phan . Biêt rõ ỳ Chúa, 

ông bà t r á qua Vi$t-Nam, phuc-vu them 

hai nhi^m - kỳ n ú a , ròi vè tri-str vá i 

tuòi trên 70. 

T u y than á bên do, nhirng long á bên 

day, ông bà van tân- tuy kiêm tài-li?u 

và tài-chánh dè in sách, báo khích-1? 

tô i - tá Chúa, gây d u n g đ ò i t in-kính cùa 

t ín -húu , và n h ú t l à giâng T i n - L à n h cho 

đòng-bào. 

Ô i ! N h ú n g cupc d à i tan-hien ! Làm 

nhièu và làm suot đ à i van chu'a cho là dù, 

nên c ú phâi làm them dang khi chò-đoi 

«Chù . . . . v£ , khiên... . t inh sô» (Ma. 2 5 : 

19). Còn ai vui long bô hêt n h ú n g cái 

nhô-nhat , mau qua, dè nam chac n h ú n g 

gì lán- lao, v ĩnh-cúu ? Xin gia tay l ê n ! 



AI S E B I C H O 

CHÚNG T A ? 
• Bà RUTH JEFFREY 

TRONG cuoc hành-trình cùa chúng tôi 

tír Vict nam trô* ve Gianãđai, vào tháng 6 

duong ljch nam 1966. chiêc tàu thùy cùa 

chúng tôi đau lai may ngày tai ben Yoko-

hama, Nhat-bàn. Noi đây chúng tôi chat 

lên tàu m$t chiêc may duói hlnh thúc 

nhúng ông sat tròn và dài. Mot hôm, mot 

ông sat dài roi xuông nuóc và chìm-lím 

duói đáy biên. 1 

Mot tho lan đugc gôi đén đê tlm each 

vót lên bô-phan bi roi mat cùa chiêc may 

quí-giá ãy. Khi anh ta vúa ó trên chiêc 

tam-bân chay đén, ai nãy đêu nhìn anh 

thoăn-thoát khoác vào mình bQ đô lan. Đãu 

mot sgi day dài đugc cot chat quanh lung 

anh, còn đãu kia thì do mot nguói dàn 

ông dung trên tam-bân nam giú. Anh thg 

lan cam trong tay đãu mot sgi day dài 

khác, đoan t ú trên tam-bân nhây torn 

xuông nuóc và biên mat . 

Sau đó đ<? hai muoi phut nguói ta dung 

chiêc can tryc trên boong tàu cùa chúng 

tôi đê thà xuông nuóc mot cái móc bang 

sit to lón. Dãu bay gió chúng tôi không 

thãy anh thg lan đang làm gì duói nuóc, 

chúng tôi biêt anh dang cô-gang cot chat 

soi day vào môt đãu cùa chiêc Ông sat. 

Và khi chiec móc thà xuông thì anh sê côt 

phan còn lai cùa sgi day vào chiêc móc. 

Chĩ vài phut sau nguói thg lăn lai tròi lên 

ngôi trên chiêc tam-bàn. Công-tác cúa anh 

đã hoàn-tãt. Ai nay đeu nín thó hôi-hôp 

nhìn chiêc can tryc trên boong tàu bat 

đãu quay. Chúng tôi lo không biét sgi day 

cot vào chiêc móc có đù chac không. Nhung 

kia, chiec ông sat đã lòi lên. No đugc kéo 

lên khôi đáy nhãy-nhua bùn-sình cùa hài-

cáng và đugc đê lai each an-toàn trên boong 

tàu cùa chúng tôi. 

Qua câu chuyên có vè nhu không có gì 

quan-trong nói trên, Chúa đã bat đãu day 

tôi rang tôi phâi đãu-phuc Ngài cũng nhu 

bô đô lan bang cao-su cúa nguôi thg lan 

kia phâi vâng-phuc chù no. Vì ngoài ra 

Chúa, tôi không the làm chi đugc. Nhung 

than ôi, tôi đã hoc bài hoc ãy môt each 

châm-chap biêt bao. 

Có bao gió nguói thg lãn nghĩ đén viêc 

thà bô áo lan cùa mình xuông đáy đai-

duong đê no t u thi-hành lay công-tác 

chăng ? Có bao gió anh ta nghĩ rang nhúng 

ban tay bang cao-su kia t u no sê luôn 

so'i giây qua chiêc ông sat đê cot chat vào 

Chiêc móc chang? Han là không. Chính 

nguói thg lan phâi đích than nhây xuông 

nuóc vói bo đôlan khoác vào, t ruóc khi 

tìm lai đugc bô-phan bi mat cùa chiêc may 



quí-giá kia dê rÔi đát no trò* l?i trên boong 

tàu. 

Đírc Chúa Trài muõn mêi ngircri trên 

the-gian này biêt rõ nhirng gi Ngài dã 

làm cho hp. Ngài muÕn dên vái tírng 

bp-lac, tírng thú* tiêng và tírng dân-tpc. 

Ngài muÕn den vái tírng linh-hôn hir-mãt 

dang chim dam dtrái biên tpi-loi và mê-tín, 

đè nói cho hp biêt rang hp có the dirp'c 

nang lên khôi đia-vj tôi-lôi khôn-khô cùa 

minh và song vĩnh-cùu vái Ngài trong su* 

an-ninh cùa thiên-quõc. Nhirng Chúa phâi 

dên qua môi-giái loài ngtròi. Chúa van 

đang thiêt-tha kêu-gpi nhirng con ngiròi 

tình-nguyên, nhir Ngài đã kêu-gpi trong 

thai Ysaraên ngày xira (Êsai 6:8) . Chúa 

không bâo chúng ta ra di và ttr mlnh làm 

lay công - viêc. Ngài đang phán: « Ai sê 

tính nguyen dê cho chúng ta đi trong hp 
và thi-hành công-tác qua hp? Ai sê đê 

cho chúng ta sù-dyng hp nhu* ngiroi tho* 

lăn kia sù-dyng trang-bj cùa mlnh ? » 

Ngirai tho* lan dirái day be á bên Yoko
hama dè vát lay bp-phân b\ rai mat cúa 
chiêc may quí-giá, nhirng ngirai không the 
nào lan xuông trìr-phi có bp do lăn đê mac 
vào. Bp dÔ lan di cho ngtrài tho* lan. No 
di nai nào ngu'ái tha muôn đi và làm 
nhirng gì ngtrài tho* muõn làm. Bp do lăn 
không có môt ke-ho^ch nào riêng cùa no 
câ và ttr no cũng chang có mpt năng-ltrc 
nào. Chi khi nào ngiròi tho* lan khoác b§ 
đô lan lên và lap day toàn-thân cùa no. thl 
no mái có the làm dirp'c viec Không có 
ngiròi thp* lăn kia no tuyêt dõi không the 

làm chi d i rac 

Bp do lan bang cao-su hoàn-toàn đirac 

cõng-hiên đê cho ngirai tho* lan sir-dung. 

Hai tay và hai chân cùa no chi đê cho 

ngirai tho* lăn dung. Nêu chúng ta muon 
dirp'c mac lay chinh Thánh-Linh cùa Đírc 
Chúa Trái , chúng ta phâi hoàn-toàn cung-
hiên mình cho mpt mình Ngài sù -dyng . 

Moi mpt chi-thè trong con ngtrài cùa ta 

phâi hoàn-toàn dat dirái quyen sù-dyng cùa 

Ngài. Nêu ngtrài tho* lăn thãy bp đÔ cùa 

mình khó chiu, kênh-càng hoăc không chju 
tuân theo môi mpt đpng-tác cùa mình, 

ngirai sê vtrt no đi ngay đè chpn lay mpt 

chiêc khác. 

Các b?n thân-mên, chúng ta phâi càn-

thân vâng-phyc tiêng phán cùa Đtrc Thánh-

Linh là diràng nào! Sau nhirng lúc bÔi-

bô lai tâm-linh cúa tôi, Đírc Thánh-Linh 

dã cânh-cáo tôi hãy birác đi each tír-tÕn 

trirác mat Ngài. Nhirng không phâi lúc 

nào tôi cùng đã vâng theo tieng cùa Ngài. 

Tôi tin ring han Đírc Chúa Trài đã nhiêu 

lan viêng-thăm Hpi thánh Ngài t?i Viet
nam, nhir Ngài đă viêng-thăm chúng ta 
qua chùc-vy cùa Bác-sĩ Tõng thirp'ng Tiêt, 

nêu tôi biêt dau-phyc Đtrc Thánh Linh 

nhir bp áo lăn cùa ngtrài tha lăn kia dã 

vâng-phyc chù no. 

Tôi dã nhiêu lan, đă biêt bao nhiêu lăn 
càu xin Chúa tha tpi cho tôi. Tôi mong 
tãt câ các ban than men cùa chúng tôi à 

khap dãt nirác Vi^t-nam yêu-dãu, là nhirng 

ngirai dã vãp phài nhirng lôi làm cùa tôi 

trong vice không đê cho Đírc Thánh Linh 

hoàn toàn kiêm soátcupcđài cùa tôi, cũng 

hay tha thir cho tôi vái. 

«Nêu Đú-c Giê-hô-va không cat nhà, 

thì nhũng thp* xây cat làm uông công? 

Nhugc blng Đírc Giê-hô-va không giũ 

thành, thì ngtrài canh luõng công » (Thi 

thiên 127: 1). 



Y-NGHIA cua ngày lê 
Piiue-s'iNU (tiep theo kỳ trir&c) 

LEHMAN STRAUSS 

NHU'NG BÀNG-CÓ* HIEN-NHIÊN CÙA NGÀY PHVC-SINH 

K Hi khao sát các phép la cùa Đãng 

Christ, chúng ta không the nào bò qua 
phép la quan trong nhãt là s u Phuc 
Sinh cùa Ngài. Biên cô ló'n lao ay rãt 
quan trong đôi vó'i đò i sÔng cùa Chúa 
chúng ta, đên noi Ca-đôc giáo có đ ú n g 
vúng hay bi sup đò là do chính s u kiên 
ãy. Hon núa , vì s u kiéjn Chúa Phuc Sinh 
đã đucrc thiêt đjnh rôi, cho nên tãt câ 
các phép la khác cùa Đãng Christ dã 
ducrc kỳ thuât trong Kinh Thánh đèu 
cũng đ ú n g vúng vó'i no. Vì chúng ta 
phâi luôn luôn đÔi dãu vó'i hoài nghi 
chù nghĩa và su* phân boi t ú khâp n a i 
đua tò i , cho nên chúng tôi thiêt nghĩ 
là can phâi vach ra day các bang cô 
hièn nhiên vè s u Phuc Sinh. 

CT khap n a i trên the giòi, nguò-i ta 
dã ban cãi rãt nhièu vè van dê h a n môt 

ngàn chin tram nam triró'c day, dã có 

mot n g u ò i ten Jêsus song tai Na-xa-rét, 

môt phãn dãt hèo lánh thuôc Đe quÔc 

La-mã. N g u ò i ãy dã d u g c nôi danh là 

mot lanh t u t ô n giáo vàcó biêt tài chúa 

b?nh. Có nhièu dám dông dân chúng 

đi theo n g u ò i ãy, nhirng chang bao lâu, 

nguòi ãy bi các nhà cam quyèn La-mã 

ghen ghét. Nguò i ãy đã bi x ú t ú theo 

each nhfrng kè sát nhân tha i đó, nghĩa 

là bi dóng đ inh vào thap ttr giá. L ê d l 

nhiên là có mot so n h ú n g kè theo ngiròi 

ãy cam thãy rang chính nghĩa cùa n g u ò i 

ãy đã that bai, và ho dã t r a lui, không 

theo n g u ò i ãy núa . N h u n g môt so khác 

dã doàn kêt nhau lai, t r ò thành mQt dám 

n g u ò i can đâm phi t h u ò n g , gây ânh 

h i rang lòn lao trên t inh than nhân loai. 

Chac chan là sir không biêt s g cùa 
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các s ú do có nhiêm vu rao giâng T i n 

L à n h cùa Đãng Chr is t đã góp phan lón 

lao vào s y kiên kê trên, nhirng lỳ do 

m?nh mê nhãt trong tãt câ các kỳ thuâ t 

l|ch sir m à ngiròi ta t ìm đ i rgc , là sir 

ki£n nhírng ng i rò i ãy đã tuyêt đõi tin 

quyêt rang Chúa Jêsus dã song lai tír kè 

chêt. Han n ú a , str song lai khôi kè chet 

cùa Chúa Jêsus, và s y ki§n Đãng Christ 

hang song làm Đau Hôi Thánh , xira nay 

van là nguòn năng lire chính yêu và 
tiêm tàng cùa Hgi T h á n h . T u y nhiên, 
dau h o n mirói chin the kỳ đã qua, viêc 

rao giâng Tin L à n h cho các dãn các 

n i róc tiên bô rãt nhanh chóng, nhiêu 

ngtrói van còn lie đău và cãi b i róng rang 

Chúa Jêsus không bao gió có song lai. 

Đ5i vó i chính Đãng Chris t thì sir 

phuc sinh v ú a là b ình th i róng v ú a là 

đièm tÔi yêu. Xác phàm cùa Chúa Jêsus 

không giông vó i the xác chúng ta ó c h ô 

Ngài không b\ cái chêt trói buôc mãi . 

Vì tôi loi, than the chúng ta t y nhiên và 

nhã t đ inh phài b\ cái chêt t rói buôc 

« M Q Ì ngi rò i đêu đã pham tô i» (Lam. 3 : 

23), và «tiên công cùa tôi lôi là s y c h ê t » 

(Lam. 6:23) , cho nên «nhtr đã đinh 

cho môi ngi rò i phái chêt mo t lãn » (Hêb. 

9 :27) . T rong t inh trang nguyên thùy, 

chira b\ sa ngã cùa mình , A-đam chang 

bao g ió phái đÕi đău vói cái chêt, và 
bao lâu ông còn b t r á c đi t rong s y vâng 

ló i Đ ú c Chúa T r ó i , ông có the chac 

chán rang s y chêt chang bao gió xây 

đén cho than the ông ta. Ló i Chúa đã 

phán r a n g : a Ngirò'i đ i rgc t y do an hoa 

qua các t h ú cây trong v t rón ; nh i rng vê 

cây biêt đèu thiên và đèu ác, thì c h ó 

he an đên , vl mô t mai nguò'i an, chác 

sè chêt» (Sang 2:16,17) . Và sau khi A-

dam an trái cam, ông dã bi phó cho s y 

chêt và s y hir nát , bănghosd. T h e l à t ã t 

cá mpi ngiròi thuôc dòng giông A-đam 

đèu t h ú a kê ban t ính hir hoai cua ông, 

v à đ è u chiu chêt choc, hir nát nhir nhau . 

Nhirng t rong Chúa Jêsus 4 (là Đãng) 

thánh khiet, không tôi , không ô-uê, bi?t 

khõ ikècó t$ i» (Hêb. 7:26), cho nên cũng 

khôi phái nhân lay «t ièn công» cùa tôi 

loi. K h i Chúa Jêsus ra đ ó i tai Bêt-lê-

hem, Con Đ ú c Chúa T r ó i đ ó i đ ó i và 

vô tôi đã mac lay xác phàm, và vi câ 

đ ó i song Ngài không he pham tôi, cho 

nên tin rang Ngài van có mot than xác 

vô tôi là đièu rãt h o p lỳ. Cá Phi -e- ra 

l ln Phao-lô (Công 2 : 27 ; 13:35) đèu 

trích d i n Đa-vít khi nhà vua làm chúng 

vè n h ú n g lói thôt ra t ú chính môi mi^ng 

cùa Chúa chúng t a : «Vì Chúa sê châng bó 

linh hòn tôi t rong Am-phù , cũng không 

đê cho ngirúi thánh Chúa thãy s y hir 

nát» (Thi 16 :10). Chúa Jêsus không the 

nào «thãy s y hir ná t» , b ó i vì t rong 

Ngài không có gì là hir nát câ. 

Chúng ta càng thãy chân lỳ t rên đây 

rõ r£t h o n n ú a khi so sánh than the 

cùa Đãng Christ sau khi sÕng lai khôi 

n h ú n g kè chêt, v ó i s y song lai t ú kè 

chêt cúa than the n h ú n g ngiròi khác. 

T r i r ò c Ngài, đã có ngi rò i chêt song lai, 

nhirng rôi ho cũng chêt. Nh i rng « Đãng 

Chris t đ ã t ú k è chêt song lai, thì chăng 
chêt n ú a ; s y chêt không còn cai tr\trên 

Ngài » (Lam. 6 : 9 ) . 

N h ú n g bang c ó hiên nhiên vè s y sÕng 

lai t h y c s y cùa than the Chúa Jêsus 

Christ đèu that đáng tin cây. Các lu$t gia 

có hoc và noi tiêng đêu đ ò n g ỳ là Tân 

i róc đã đira ra n h ú n g bang c ó r õ rang 



rang môt vài tác già cùa sách ay vÔn là 

nhirng ngircri chúng kien tân mat s y 

kiên đó. Xin chúng ta dirng bô qua tarn 

quan trong cùa n h ũ n g lòi tuyên bÕ cùa 

Đ ú c Chúa T r ò i , vì nêu Kinh Thánh 

không that, thì chúng ta không the nhò-

vào môt chô nào khác đê tim ra tính each 

hiên nhiên chac tha t ; vàhôi thánh chac 
dã phài dóng cùa và thôi giàng ra s ú 

di?p mà Đãng Christ đã trao cho mình. 

Nhirng tính each hiên nhiên cùa S y 

Phuc sinh rãt chac chân, và bãt c ú no i 

nào n h ú n g nhân vât có tham quyen 
khào sát no that ti ml , thì no đêu hoàn 

toàn d i m e bênh vtrc, biên minh. 

Phãn cùa Đang Christ bi m ô toang 

và than the Ngài không còn & do níra 
vào buôi sang s á m cùa Ngày Phuc Sinh 

dãu tiên, là mot sir kiên châc chân, Ngoài 

ra, str ki£n ai cũng quen biêt là mô 

Ngài dã b} niem phong và canh giír 

can than, cũng dã đirp'c xác d inh. 

Các thãy tê le cà và n g u à i Pha-ri-si đã 
cho ngtrài canh giír mô Ngài rãt can 
than. Ho n ó i : «Chúng tôi n h á ngtrà i 
gian dõi nãy khi còn song, có nói r a n g ; 
Khôi ba ngày thì ta sê song lai. Vây xin 
hãy cat ngt rà i canh mà can than cho 
đên ngày t h ú ba, kéo môn đô no đên 
lay trôm xác đi, rôi nói vá i chúng rang : 
Ngài đã ttr kè chêt song lai. Str gian 
dõi sau đó sê tê hern s y gian dõi t r i r ác . 
Phi-lát nói v á i ho r a n g : Các ngirò'i có 
linh canh : hãy đi canh giír theo ỳ các 
ngiroi. Vây, ho đi, niêm phong mà Ngài 
lai, cat linh canh giír, lay làm chac chân 
lam » (Mat. 27 : 60-62). 

Ngày nay nhièu ngt rà i hoài nghi van 
còn dung lõi lỳ luân không the nào chap 
nhân d i m e cùa the kỳ thú* nhãt , bâo 
ring các linh canh La-mã đã ngù quên 

và các môn đê cúa Đãng Christ thífa 

đêm tõi đê an t rôm thi the Ngài. Các 

thãy tê lê câ còn đi xa ho'n n ũ a trong 

viec cho tiên bon linh canh đê bâo chúng 

làm chúng dõi r a n g : «Môn đô no đã 

đên lúc ban đêm, khi chúng t ô i đ i r a n g 

ngù, mà lay trôm no đi». « May ten linh 

đó lay bac và làm theo nhir là i» (Mat. 

28:13,15). Nhirng cà đên so tiên hÕi 

lô cùa các thãy tê lê câ cũng không the 

nào khiên cho câu chuyen ãy t r ô thành 

h ũ u lỳ. Tha t là khó tin đirp'c rang tâng 

đá đã bi lãn đi, chô niêm phong bi phá 

v à , rôi mpt dám ngtrà i đên d à i xác 

Chúa Jêsus đi mà không có ai nghe thãy 

gì. Chúng tôi không chap nhân giâ thuyêt 

ãy ; ho'n nũa , chúng ta không the nào 
ttrò'ng t i r i n g đirp'c là các môn d? cùa 
Chúa chúng ta lai chiu đi khap the gian 

rao giâng vê môt Đãng Christ hlngsÕng 

bat chap vi$c có the mat mang, chi vl 
mot hành đông giâ dõi nhir the. 

Câ bõn sách Tin Lành đêu thuât lai 
rang vào ngày t h ú nhãt trong tuãn le, 
ngay sau ngày sa-bát cùa ngira i Do-thái, 
có may ngira i đàn bà dã đên thăm mô 
Chúa. Mac, Lu-ca và Giăng cho chúng 
biêt rang khi ho đên «ho thãy tàng đá 
đã bi lăn ra khôi c t ramô rôi» (Mac 16: 
4 ; Lu-ca 24: 2 ; Giăng 20 : 1). Khi b i rác 
vào bên trong phãn mô, ho khám phá 
ra rang thi hài Đãng Chris t không còn 
ô đó nũa . Mpt ngi ra i t rong dám các bà 
ãy là Ma-ri Ma-đan- len đã chay vê báo 
tin cho Si-môn Phi-e-ra và Giăng. Khi 
hai ông nãy nghe nói thì cũng chay đên 
mp và thãy là mô đã trõng rông. Dãu 
đám ngtrài thù nghich Đãng Christ đã 
can than qua quyêt rang Ngài không 
thoát khôi phãn mô, tãt câ các hpc giâ 
nghiên cúu Tân trác đêu dong ỳ rang 



ngôi mô đã trong rông ba ngày sau khi 

chôn Chúa chúng ta. Chúng ta bj bat 

bu§c phài nhân môt trong hai lỳ do dã 

khiên cho phân mô tró- thành trông rông 

đó. Môt là có nguòi dã lay xác Ngài 

đi, và hai là thi the Chúa không còn ô-

đó níra là do phép la cúa str phuc sinh. 

Nêu thi hài Ngài dã bi an cap, thì chúng 

ta không the nào mong là Ngài sê song 

lai. Tuy nhiên, nêu Ngài đã ra khôi do 

bang phép la là su sÔng lai, thì chúng 

ta có toàn quyèn đè mong đtro'c thay Ngài 

còn s6ng. Và chúng ta cũng dime toàn 

quyèn mong ring có môt so nguò'i làm 

chúng rang ho dã thãy Ngài. Mà ho 

đã có làm chúng dieu đó! 

Trong Tân uóc, chúng ta ghi lai là 
Chúa chúng ta đã hiên ra nhièu lãn ngay 
trong ngày Ngài phuc sinh. Vào buòi 
chièu cúa ngày Đãng Christ bi đóng 
đinh trên thâp tu giá, môt so các bà và 
m$t trong muòi hai sú đò đã chúng 
kiên cái chêt cúa Ngài. Sau khi Ngài 

chêt, hai tin hũu van am thăm tin Ngài 
là Ni-cô-đem và Giô-sép đã đên vóivi 

t&ng đ6c nguòi La-mã dè xin phép chôn 

thi the Ngài trong m§t cái huyêt mói 
cúa Giô-sép. Hp đuor phép và thi hài 
Ngài đuo'c liêm kin và đat vào trong 
phan mô. Các nhà cam quyèn nguò'i Do-
thái đã chùtruo-ng giêt Chúa cúng niêm 
phong ngôi m$ vàcât linh canh đè phòng 
ngùa kè cap. Dãu vây, thi hài Ngài van 
biên mat. Nhung no không mat lâu. Con 
Đúc Chúa Trò-i đã hiên ra ngay sau 
đó. Xin chúng ta hãy xem su hiên ra 
ãy đã song thuc đên múc đô nào: may 
ngiròi đàn bà đã ôm chân Ngài (Mat. 
28:9) . Ngài đã đi bô, trò chuyên và an 
chung vói hai môn đê. trên con duòng 

dên làng Em-ma-út (Lu-ca 2 4 : 30-35). 
Ngài đã an chung vói các môn đê. khác 
tai phòng cao và bên bò* hô (Lu-ca 24: 

42 ; Giăng 21:9-13). Ngài bâo hp hãy 
rò* Ngài và nam tay Ngài, rôi Ngài cũng 

đua tay và hông Ngài cho ho xem nũa 
(Giăng 20: 25-27). Chúng ta tin là Chúa 
Jêsus đã thu*c su song l?i can cú* vào 

nhũng bang có- hièn nhiên mà các môn 
đê. Ngài trông thãy, nghe thay và so 

mó đirac. 

Kỳ sau : Thăm-đinh giá-tri 
cua ngày Pht}c-sinh 

Tôn-giáo cùa tôi gom có vi$c ha mình chiêm-ngwáng Đăng võn là Tinh-thSn tõi-cao 

vo-han dă V bay to chính Ngài trong nhirng chi-tiêt nhô-nh$t, mong-manh dè chúng tacóthè 

dung tãm-trí mong-manh yêu-&t cùa mình mà nh$n thăy dwpc. Niêm tin sãu-xa do xúc-đpng 

cho tôi biêt vè sv hi$n~di$n cùa mQt năng-lt/c tói-thwQ'ng h&u-lỳ, bQC-lQ trong mQt vũ-trtj 

không the lay ly-trí dè lãnh-hQÌ dw<yc, dã tao thành ỳ-ni§m cùa tôi vè Đtrc Chúa Tr&i. 

ALBERT EINSTEIN 

(Barneit, Lincoln: The Universe and Dr. Einstein) 



TIENG H A T 
• THY HUONG 

( ^ Á N H ctra tình yêu van đóng kin 

im lìm. Chúa v ln l k đau. Tôi t r a 

vt vói nhirng đêm tôi buôn virang niróc 

mat. U 6 c mcr tha thiêt nhãt vln đúng 

sírng sung t r a t r a triró'c mat, không 

thay đòi, không di chuyên, không biên 

d?ng. Vói câ strc m?nh nhò mpn này, 

tôi muÔn đira tay xô ngã iróc mcr ãy, 

tôi xin dirp'c t rò vê vói nhirng ngày 

tháng cũ ngây the khi buÒn vui đù cho 

m$t ngày, đcrn scr cm đ?p nhir nhirng 

giãc mcr có bà tiên hien đên thãm 

nàng Công chúa ngoan. Lón lên làm gì 

đê biêt rang mình sê còn phâi tìm kiêm 

cho suÔt câ cupc đòi mpt bên bdr yêu 

thirang khác níra ? 1 

Tôi còn lai mpt mình, sau lirng ban be 

và gia đình, vói nôi hoang mang và đcrn 

côi cú- lón dan theo ngày tháng, tôi m a 

đên anh, m$t ngircri xa la, không ten tuòi, 

không bong hình, nhirng đè anh có the là 

tôi, có the hiêu vói tôi nhirng điêu không 

ai hiêu đirgc và chính tôi m$t mình cung 

không đù đè hièu, đè tôi đirp-c mang ra 

khòi vũng buòn phiên day dira này. Đê 

có the xê chia cho anh tùng nôi buôn vui, 

chia cho anh ttrng hai lanh mpt buòi chiêu 

lang thang, tùng gipt nang vàng rót rai 

trên dòi cao ma mong, môt ánh mat nhìn, 

mpt ban tay nam lay ban tay, tôi thãy dói 

mình có ỳ nghia 

chi là iróc ma, 

dù rang bay gió mói 

Ngày tháng trôi di hung hó — anh van 

không đên, tôi van còn nhùng buòi tÔi 

quỳ nai chân Chúa trình dâng iróc m a 

thiêt tha nhãt. Nhirng Ngài chua trâ l ò i — 

Làm sao tôi hiêu dirac ỳ nghĩ cùa Chúa ? 

nhirng tôi van dpi cha. . . 

Tình yêu đep lam phâi không anh ? vì 

muôn đòi loài ngiròi van ca tyng. Đâu 

cũng là tình yêu. Tôi không muÔn b\ lo$i 

ra khôi the giói loài ngiròi nên tôi phâi 

yêu, nhirng phâi là tình yêu nai anh mói 

trpn v?n hai chù tình yêu, và nhãt là dirp'c 

ban cho t ù Thiên Chúa — Chi có Chúa 

mói có dù quyên nãng đè ban cho mpt 

tình yêu tuyet dôi — nhirng Chúa van chira 

trâ lòi.. . 



Nhírng đgi chò có lúc làm tôi tái tê, mòi 

m?t, tôi muÔn dung lai ò môt ngô ngách, 

tôi muôn ném món an lot long... nhwng 

Chúa cũng lâc đãu, nhìn tôi nghiêm ngh|. 

Tôi ôm m£t khóc núc no? tôi cam đugc 

ban tay Chúa diu êm luòt trên mái tóc. 

Tình yêu, mpt bài ca diem tuy^t, tôi 

chì đugc nghe mà chính môi miêng mình 

chira đugc cat tiêng hòa theo ; tình yêu 

thorn lung vũ try nhung tôi chua dugc 

nang trên tay cành hoa quỳ. Tôi 

muÔn đugc cat tieng hát ngpt ngào, 

tôi muôn đugc nâhg đóa hoa no tân coi 

nguÔn, no mot lan và không he tàn t?. Ai 

có the giũ đugc nhúng điêu tôi m a uôc 

ngoài Ngài, Thiên Chúa tuyêt vòi ? Tôi xin 

đugc quỳ xuông hái n\. hoa yêu c§i nguôn 

no duôi chân Chúa dâng anh, ntj hoa thăm 
mùi tham áo Chúa. Tôi xin góp đieu nhac 
yêu t ù tiêng đap tim Chúa, xin lòi hát yêu 

t ù ánh mat Chúa nhìn... Tat cà bài ca này 

dâng anh, nguòi yêu se den — tôi chì dám 

trao anh nhúng gì tôi nhan đugc t ù noi 

Ngài — Tôi van chò đén, vln muõn dành 

cho anh tùng ỳ nghi trong khiêt nhu gipt 

sucrng cùa mpt ngày vùa he. 

Nhung nhúng gipt thòi gian van nho 

xuong đeu đan buòn tênh. Tôi đém thòi 

gian đi trên nhúng nu hoa đào, qua tùng 

can mua rào bãt chgt, trên tùng chiéc lá 

ra i , rôi tùng ny hoa thong màú t r a n g . . . 

anh van chira đén khi tình yêu van là ma 

uòc đâm sâu. Tôi muõn bô Ngài môt mình, 

giân dôi quay lung. Tôi sê thay the nhúng 

phut giay chò đgi yen lang bên Ngài bang 

nhúng náo đông cuông điên, tôi sêbô tron 

nhúng gì mình suy nghĩ ãpôm,.. . nhung 

dù u ô c muõn còn nam trong tâm tir, cung 

dã thãy long đau đôn và buòn phien làm 

sao, tôi sg mình môt mình đi lân than a 

nhúng vùng không biêt — vùng đãt nào 

đ | t chân đên cung vô nghìa nêu không 

đugc có Chúa cùng đi. 

• 

. . . Ha i mat và tham dâng lên tù thung 

lung khi buôi chiêu buông that êm đèm, 

vàt ba cánh chim luôt qua không gay mpt 

tieng đpng... Tôi nguôc nhìn anh trong 

giay phut cuôi cùa mpt ngày, khi anh đõi 

diên vôi tôi bang xuang bang thit, thoáng 

tbãy bong mình đô dài bên nhau, tôi đúng 

day... nghe sg nêu phâi nói mpt lòi, không 

gian chùng xuõng, có cây xao đpng giúa 

muôn nghìn vè đep diêm tuy?t cùa buôi 

chieu, tôi muÕn hièu đugc ngôn ngú cùa 

đôi mat anh... nhung có ai ngoài Ngài có 

the... ? nên tôibó đi, tìm mpt nai đ ê đ u g c 

mpt mình nghe Ngài giâi nghìa và hôivì 

sao con nghe có tiêng đpng nào êm áilam 

trong tâm hôn... 

Láng yen nhu chua bao giò lang yen 

đén the, tôi chăm nhìn Ngài cúi xuõng, hái 

đóa hoa tham tinh khiêt đăt vào ban tay 
tôi nhò be, tôi nhân, nuôc mat long lanh. 

Cánh hoa đã n a tròn nhu niêm vui trong 

tôi. Chúa mim cuòi.. . Tôi van còn nga 

ngàng vì nhúng gì vùa đên và không biêt làm 

sao đè bat đau môt lòi hát yêu thuang và... 

ô hay, anh đã đúng day tu bao giò ? anh dã 

nghe lòi tôi thua vôi Chúa ? và nhìn thãy 

đóa hoa trong ban tay tôi phâi không?. . . 

dành cho anh đó, câ môt tròi uòc ma, câ 

mpt chuôi mpng thành hình.... tôi l?i nga 

ngàng nhìn anh — dù lúc này đã hièu nhúng 

gì anh muon nói... Anh nhìn xem, trên 

đám cô non duôi chân, hai cái bong cùa 
ai đÔ dài that đep... 



GIÁO DUC 
LÀ GÌ ? 

• NGUYEN DVONC THI MINH-THÙY 

o n g vài nam gan day, có the nói 

tãt câ các Hpi thánh cùa chúng ta đèu đua 

nhau mó truòng hpc, hoãc lón hoãc nhô, 

không đup'c trung hpc thì cũng cô gang 

mó mQt truòng hpc nho nhô vói vài ba 

lóp. Đó là mot tiên triên đáng kè cùa Hpi-

tháuh, nhung tiêc là chúng ta đa không 

thành công đup'c bao nhiêu — khách quan 

ai cũng phâi công nhân nhtr the — Vì 

công viêc ãy không phù hap vói khâ năng 
mà cũng không thuôc lãnh vtrc cùa Hôi 

thánh chúng ta. 

Nhùng triròng ôc đup'c xây lên cũng 

nhtr nhùng chuang trình dir tinh cho vi?c 

xây truòng thirang dircrc mênh danh là 

«trung tâm giáo dye »; và ngam ỳ rang đó 

là nhùng chuang trình Ca-Đôc giáo due. 

Nhirng that ra Ca-Đôc giáo due là gì? 

— Có phâi là nhùng truòng hpc do các 

Hôi-thánh thiêt lap đè day trè em tù lóp 

mlu giáo t ra lên ? Chic chin là không. 

vì đó chi là chirang trình giáo dye phò 

thông mà chính phù đè ra đè day d§, đè 

huãn luy?n dân chúng. 

Tnróc khi gia t ù các môn đ?, Chúa 

Jêsus đã ban cho hp mpt mênh l?nh tÔi 

hau: « Hãy di d^y do muôn d â n , # . . d?y 

hp giù hêt câ mpi đieu mà ta đã truyen 

cho các ngirài ». Đó chính là Ca-đÔc giáo 

dijc, mpt chirang trình mà các môn đe 

Chúa đã hang say, hêt long hoat đpng, mpt 

công vi?c đa dirp'c Chúa nhan m$nh và 

xem là quan trpng han câ. Vây Ca-ĐÔc 

giáo dye không phâi là chirang trình giáo 

dvc do tin do Ca-Đôc thành lap, mà là 

môt chirang trình giáo dye DÀNH CHO 

Ca-ĐÔc nhân cho tãt câ mpi nguòi dirp'c 

gpi là con cùa Chúa. 

Đè đinh nghĩa môt each rõ rang han, 

chúng ta có the nói: Ca-ĐÔc giáo dye là 

chirang trình giáo dye nhlm myc dich biên 

đòi Ca-ĐÔc nhân t ra nên giông nhir Chúa 

trong tir t uang , lai nói và hành đ$ng. 

Chirang trình giáo due này đăt can ban 
trên Kinh Thánh. — Kinh Thánh không 
chi là môt quyên sách quy giá đê chúng 
ta tìm trong đó nhùng an phiròc, nhùng 

su an-ùi, nhirng còn là môt b§ sách giáo 

khoa mà chúng ta, là tin đÔ, phâi nghiên-

cùu, phân tích đè hpc nhtr các hpc sinh 

phâi hpc nhùng sách vè khoa - hpc, van 

chuang vây. — Và vì the đây là mpt 

chirang trình giáo dye lón lao, vĩ đ$i vói 

câ môt đòi ngirò'i chúng ta cũng không 

the nào hpc xong đè tôt nghi?p đugc. 

Chirang trình này gÒm có : Các lóp Truòng 

Chúa-nhât, lóp hpc Kinh-Thánh tu gia. 



lóp mùa he, lóp hang tuan, lóp Kinh thánh 

hàm thy, nhirng buòi nhóm dành riêng 

cho ttrng lóp tuôi, hpc vê each to chtírc 

hành chánh cùa Hpi thánh, each gây dtrng 

đòt song thupc linh cùa thiêu niên, nhi 

dong. Ngoài ra còn phâi kê dên các tr?i 

huan luyên thanh niên Ca-Đõc, các to 
chtrc hpc sinh, sinh viên... Chtrcmg trình 

này không chi dành riêng cho nhi dong, 

cho thanh thiêu niên, cho lóp ngtròi trè 
tuôi dòi hoăc trè tuôi đao nhtrng là cho 
tãt câ các tin đô, không phân bi?t tuôi 

tác, chtrc ph?n, đia vi. 

Ca-ĐÔc giáo due so dì quan trong nhtr 

the là vì cái muc dich cùa no. Muc dich 
» * . 

cùa Ca-Đõc giáo dye that là song và dich 

thtrc. SÔng vì no lien h? đên đòi song 

môi ngày cùa chúng ta. Vôi str huãn luy?n 

chu đáo cùa Ca~ĐÔc giáo due chúng ta 

sé song mpt each de dàng thoâi mái, dău 
cupc đòi có thay đôi the nào đi chang ntta 

Vi chúng ta đã đtrac huãn luyên đê biêt 

song nhir the nào, song đê làm gì, và cái 

biêt ãy không the lam l?c đirgc vl no 

dirp'c đăt can ban vào lòi cùa Chúa. Han 

the nfra, Ca-Đôc giáo dye còn có môt 
giá tri rãt đích thtrc, no có the thay đôi 

toàn diên con ngtròi chúng ta, tù* tir tiróng, 

cam nghi dên hành đông, tat câ đêu lay 

Chúa làm trung tâm điêm, nghia là chúng 

ta sê luôn luôn suy ttráng vê Chúa và hành 

đpng vì danh Chúa. Ttr đó chúng ta sê 

góp phãn trong viec xây dtrng xã hôi, vì 

chúng ta đâ là nguôn phtrôc cho tha nhân, 

cho ngiròi lân can. 

Nhiêu ngirò"i trong chúng ta đã sai latn 

khi nghĩ rang các lóp hpc Kinh thánh chi 

cho thanh niên, thiêu niên, nhirng ngiròi 
còn rôi rânh, chira phâi bãìn tâm lo miêng 

an, áo mãc. Còn tôi, môi Chúa nhât đi 

sám hpc lóp Triròng Chúa nhât, nghe 

them môt bài giâng the là đù. Tuy nhiên, 

nêu tãt câ chúng ta đêu quan ni?m và thi 

hành đúng nhir vây cũng đã là điêu đáng 

mírng, nhirng that ratrên thtrc tê so ngiròi 

hpc Triròng Chúa nhât chi đêm đircrc trên 

đâu ngón tay, còn phãn lòn moi tuan chi 

có dip đpc Kinh thánh, nghe Lòi Chúa 

môt lãn trong giò thò* phtrang bufti sang. 

Đó là chira kê đên mpt so đông khác chi 

đi nhà thò cho có !?, không can biêt ông 

muc str hôm ay giâng gì, hay đã cho đpc 

đo?n Kinh thánh nào vì hp còn ban nhìn 

dÔng hÔ hoac tính xem tan nhóm ra hp 

sê đi đâu, làm gì, cho khôi phi thì giò! 

Đó là lỳ do chinh khiên Hpi thánh Tin 

lành Viet nam chúng ta không tiên đirp'c. 

Chúng ta chi có to chtrc, chúng ta có nhiêu 

nhà thò, nhiêu tin đÔ, nhtrng nh&ng tin 

đô ãy không dime day do, huãn luyên chu 

đáo đê lán manh han. Hôi thánh chúng 

ta không the phát triên vì trong chúng ta 

đã thiêu mat cái nhtra sÔng lay tir Lòi 

cùa Chúa. Ngimc l?i, nêu chúng ta có 

day day Lòi Chúa, chúng ta không nhirng 

sê tiên mà còn có the câi hóa xã hpi chúng 

ta dang sÔng t ra nên tot đep han. Trong 

tlnh trang hôn loan hi?n tai cùa xtr sa 

han bao giò* het, nhùng ngiròi Tin lành 

chúng ta can phâi đtrng ra làm mpt điêu gì 

do đê ctru van đãt ntrác. Chúng ta không 

chù triráng each mang, bao đông, nhirng 

chi làm nhtr Chúa Jêsus cùa chúng ta đã 

làm, đó là câi hóa tírng cá nhân môt bang 

sir giáo huãn chu đáo đăt can ban trên 
long yêu Chúa và yêu ngiròi. Thiet tirang 

nêu chúng ta bat đau tír bay giò cung 

chira phâi là qua mupn. 
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MlfC-ĐÔ MÓ'I CÚA CÔNG CUÔC 

R A O T R U Y E N T I N - L A N H 

i?n nay, « rao truyen Tin - lành be 

sâu» là mot thành ngú quen thuôc giíra 

các gióĩ truyen giáo. 

Do cÔ Tãn-sĩ R. Kenneth Strachan, 

Tfcng Giám-đÔc Hpi Truyen-giáo Chau My 

La-tinh nêu lên, t h à n h - n g ũ 

nay đã đuõc sù-d^ng có kêt 

qua t?i r í t it là bay nu6c thuôc 

Châu-Mỳ La-tinh. Trong hon 

3o nuác khác trong the-giói, 

các thù-lãnh Hôi-thánh đang 

nghiên - ctru khâ - năng dung 
thành-ngũ ãy trong tình-hình 

đja - phuong cùa mình. 

Qua that, mien son-cuó'c 

mtàc Hoa - kỳ, xú* Nigeria, 

nhieu khu-vue khác ò1 Phi-

châu và Á-châu đã khám phá ra 

rang chuong trlnh và triét-lỳ 

cùa cuoc rao-truyen Tin-lành be sâu (măc 
dau thinh-thoâng dung môt danh-tù đia-
phuong thich-úng hon) có th l l ien-kêt 

Đìrng c*è cho bánh xe 

TĐSR sa lay 

W. DAYTON ROBERTS, Phu-tá TÒng Giám-clõc 

HQÌ Truyen giáo Chau-My La-tinh 

các Co-đôc nhân và thúc-đay hQ tien lên 

đê hoàn - tã t công-cuôc truyen-giáo trQng-

đai cùa Hôi-thánh. 

Ay vì công-cuQC rao-truyên Tin-lành be 

s â u vtra là mot chuong-trình, vùa là mot 

t r i ê t - lỳ . Day là mot m 6 k ỳ - t h u $ t tãn-

trièn tù* str t ù n g - t r a i . và 

là mot quan - niem làm nen-

tâng cho các kỳ - thuâ t ãy. 

Chuong-trình rãt dê h i l u . No 

thtr&ng k é o dài mQt nam. No 

có the g$m nhũng CUQC linh-

tu cùa gi6i Muc-su, Truyen-

đao, nhũng ib cSu - nguy?n, 

nhũng lóp huãn - luyên tín-

hũu, nhũng CUQC viéng thăm 
tùng nhà, nhũng buSi giâng 

Tin - lành đăc - bi?t, nhũng 

chiên dich tùng đia- phuong 

và tùng vùng. —het thây sù-

dyng sâu-rông đài phát-thanh, vô-tuyén 

truyen-hình, và mQi môi-gióĩ khác san có 

đê cho Tin - lành tràn ra. 

THÁNG TLT 1 Q 7 1 2 1 



«Hê ai gieo it thi găt íí» (II Co 9 : 6). 
Vây muôn thành-công và muôn xúng-đáng 
ducrc an-phuòc cùa Đúc Chúa Tròi , 
thì chuong-trình rao giâng Tin-Lành phâi 

tuang-xúng vòi ca-hôi và nhu-cau. Nhung 

chirong-trình cung phài in rõcác ngttyên-

tac thích-úng cùa Kinh-thánh van quán-

trj hoat - đông rao-truyen Tin-lành. 

Các nguyên - tac nay khó giâi - thích. 

Nhung bat cú phong-trào rao-truyèn Tin-

lành nào thành-công hay that bai cũng tùy 

thupc su hiêu-biêt và thi-hành các nguyên-

tíc nãy. Chuong-trình đac-biet có the thay-

đôi t ù quÕc-gia nay, đên quoc gia kia, tùy 

theo phuang-tiên và nhu-càu đ i a -phuang . 

Nhung neu no thê-hiên t r i e t - lỳ căn-bán 
cùa công-cu$c rao-truyèn Tin-lành be sâu, 
thì that sê có them mot muc-đo núa, và 

chúng ta có the trông - mong đugc Đúc 

Chúa Tròi ban phuòc cho. Ay vì các 

nguyên-tac cãn-bân nãy do Đúc Chúa Tròi 

truyèn cho và phù-hgp vòi Kinh- thánh . 

Chúng ta muÕn nói gì khi dung chú 

Vê sâu trong công - cuôc rao - truyen Tin-

lành ? Có le each dl-dàng nhút đ | giâi-

thích đièm nay là so-sánh no vôi mot muc-

đ§ rao-truyèn Tin-lành khác, túc là be rông. 

Duòng nhu có đièu hien-nhiên trong 

Kinh-thánh rang dãu hêt thay Ca-đõcnhân 

đugc linh phâi làm chúng-nhân và có lê 

phài làm câ công - viêc cùa viên Truyen-

đ?o núa, song theo mot phuang-diên nào 

đó, Đúc Chúa Tròi dã ban cho mot so tôi-

t òNgà i ân-tú rao-truyèn Tin-lành mà phãn 

chúng ta không có. Rõ - rang lam, Thánh-

Linh cùa Đ ú c Chúa Tròi giáng trên các 

tôi-tô nãy dè ho thi-hành c h ú c - v u rao-

truyèn-Tin-lành có kêt-quá. Đieu nãy that 

xay dên cho Wesley, Finney, Spurgeon và 

Sunday, ãy là không kè ra các vi đÔng-thòi 

vôi bôn ông nãy. Rõ-ràng lam, nêu có môt 

nguòi nhu vây đên chi-hôi cùa chúng ta 

dè ma chiên-dich Tin-lành, thì ta muÕn 

hgp-tác vôi ông, cho có dông nguòi 

nghe han hêt và có sir hirang úng 

tõt-đep han hêt. Ta sê dung mpi each dè 

quâng-cáo cho các buôi giâng, sê đãt may 

phóng-thanh t ruòc mat ông, đè sú - điep 

cùa ông thâu xa han đám thính - già mà 

ông thãy ngay đugc. Có lê ta to - chúc 

nhúng buôi nhóm đac-bi^t, nhúng búa cam 

trua, đè ông có ca-hôi giâng cho các nhóm 

doanh-thuang, các hoc-đuòng. 

Mêi biên-pháp trên day sê giúp phãn 

g ia- táng be r$ng cho c h ú c - v u cùa nhà 

truyên-đao, nhu pham-vi lôn han, đông 

nguai nghe han, do đó mà có su huòng-

úng sú-điêp Tin-lành nhieu han. 

Cu$c rao-truyèn Tin-lành be sâu, không 

bác-bô be rông. Trái lai no tìm each sú-

dung mpi phuang-pháp sin có đè sú-điêp 

cúu-rôi lan rông han hêt. 

Nhung muõn them be sâu cho bat cú 

công-tác rao-truyên Tin lành nào, chúng 

ta đùng chú-trpng vào tòa giâng, mà phâi 

chú-trong vào hang ghé, nghĩa là không 

chú- t rong vào nhà t ruyèn-đao, mà phâi 

chú-trong vào cá-nhân tín-húu. Tu - tuang 

cúa chúng ta vôi công-cuôc rao-truyen Tin 

lành không đugc h?n-ché a chiên-dich đac-

biêt a mot nai duy-nhãt, trong bõn búc 

tuòng cùa nhà thò, vào môt thì-giò đãc-

bi?t. Trái lai no phâi đâm rê trong buòc 

tùng-trài và làm chúng toàn-diên cùa môi 

tín-húu, no phâi cõ-gang tao be sâu cho 

sú-điêp Tin-lành, cho hoat-đpng rao-truyèn 

Tin-lành và cho nguòi giâng đao Tin-lành. 

No phâi đi sâu vào nhu-cau và tùng-trài 



nguòi ta, bh sue cho đúc-tin cùa hp noi 

Đãng Christ, cho niêm sõt-sang rao-truyen 

Tin-lành cùa ho và cho viêc hp theo-đuSi 

b§c thánh-khiét. Công-cuôc rao-truyen Tin 

lành Vê sâu tìm each liên-he sw giăng Tin 

lành v&i đ&i stíng toàn-diên căa tín-hwu 
và Hôi-thánh, l?i nêu lên mot vài kỳ-thuât 

giúp thuc-hien đup'c muc-tiêu nay. 

Không phâi Kenneth Strachan chĩ tình-
cò tìm thãy mpt công-thúc cho công-cuôc 

rao-truyên Tin-lành be sâu. Công thúc nay 

là két-quâ do gan 40 nam kinh -nghiêm rao-

giàng Tin-lành cùa Hôi truyên-giáo mà ông 

đã đieu-khiên. Sáu khi quan-sát các chien-

dich Tin-lành hop - tác có két-quâ ò mpi 

thành-phõ lôn thuôc Châu - My La-tinh, 

Strachan nhân thãy rang chiên - dich nay 

thành-công hon chien-dich kia, tùy theo 

each chuãn-bi, theo dõi và be sâu đat đup'c 
trong nô-luc cùa chien-dich. 

Ông nghiên - cúu các phong - trào khác 

nhau phát-triên mau le. Ông du-hành nhiêu 

khu-vue thuôc Châu-Mỳ La-tinh đê quan-

sát múc phát-triên cùa may nhánh đ^o Tin-

lành khác nhau ô các nuôc Salvador, 

Panama và Chili. Ông đpc sách vê các 

Hôi truyên-giáo khác, quan-sát các phong-

trào không thuôc Co-đÕc giáo và rot lai, 

nhân-xét rãt đon-giân nhung sâu-xa r i n g : 

Mwc phát-triên căa băt cw phong-trào nào 
cung trwc-tiep thy theo phong-trào ãy thành-

công trong sw huy-đông toàn-thê hôi-viên 

đi tuyên-truyen nhwng điêu mình tin-tw&ng. 

Đó là đinh lỳ can-ban cùa cupc rao-

truyên Tin-lành be sâu, song toàn-thê 

triet-lỳ đã đup'c torn - tat hoàn - hâo hon 

trong bon điêm nguyên-tac. Muon thi-hành 

cuôc rao-truyên Tin-lành be sâu, ta phâi 

thân-trong làm theo bôn nguyên - tac ãy. 

1— H u y - d ô n g h ê t t h â y t í n - h ú u t 

Nêu thé-he nay phâi thuc - hi?n sú-mang 

cùa Chúa mà «giâng Tin - lành cho mpi 

nguòi)) (Mac 16:15), thì chúng ta không 

the trông-mong riêng các Muc-su, Truyèn 

đao và Giáo-sĩ làm trpn công-vi?c ãy.. Lê 

tãt-nhiên, chúng ta thãt-bai vì cò chién-

lup'c lăm-lân nãy. Ket-quâ ngày nay có tinh 

than bi-quan chung trong Hôi-thánh Đang 

Christ. Chĩ có môt phucmg-pháp rao-truyèn 

Tin-lành có hieu-quâ. — ay là môi hpc-

viên t rô thành giáo-su, môi thính-giâ t rò 

thành diên-giâ, và môi kè nhân-lãnh trò 

thành nguòi ban cho. Không còn nghi-ngò 

chi núa, đó chính là khuôn-mâu cùa Tân-

u ô c 

Nhung chúng ta đã chuyên-nghiep hoa 

các Muc-su, Truyên-đao, Giáo-sĩ, và giao-

phó công cupc rao - truyèn Tin - lành cho 

nhúng nhà chuyên-môn, chô không chú-

ỳ đén lòi Đãng Christ phán rang hêt thây 

chúng ta phâi «làm c h ú n g . . . tai thành 

Giê-ru-sa-lem, câ xú Giu-đê, xú Sa-ma-ri, 

cho đén cùng trái đãt» (Sú đÔ 1: 8). V$y 

muôn cho công-cupc rao-truyên Tin-lành 

be sâu đup-c két-quâ, phâi huy-đ§ng toàn 

the Co-đõc nhân gánh-vác trách-vy giáng 

Tin-lành. 

2— Chi-hôi đia phwang dw phăn: Su 
huy-đông nay phâi hoàn-tãt và t r ách -vu 

nãy phâi xúc-tiên trong khuôn-khô chuong 

trình cùa môi chi-hôi đia-phuong. 

Tai đây nhièu nô-luc hop-tác rao truyèn 

Tin-lành that bai, vì không bao gom hoac 

liên-quan đên cuôc sanh-hoat đang diên 

tien cùa chi-hôi dia-phuo'ng cho đù múc. 

Khi tác-giâ tho Hê-bo-ro truyên-bâo C o -

đõc nhân « chô bô qua su nhóm lai» (He 

10: 25), thì ông đã nêu lên mpt nguyên-
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t i c rat rõ-ràng và cân-thiêt vê str lán lên 

và bÔi-duông cùa Co-đÔc nhân. Chúng ta 

là Ca-đÔc nhân. thl ngtrài nay can den 

ngtrài kia, và chi-hpi đia-phuang là, gia-

đình trong đó bâc thành-nhân cùa Ca-đÔc 

nhân đup'c hoàn-tãt. 

H$i-thánh đia-phirang that là mpt thiét-

đô, m$t hình-thúc thâu-h?p cùa thân-thê 

Đãng Christ, túc là Hpi-thánh nói chung. 

Trong hpi-chúng ãy, chúng ta thãy nguài 

già. kè t rè , ngtrài thành nhân, kè thiêu 

kinh-nghi?m, ngtrài manh, kè yêu, nguài 

thánh-khiêt, kè tpi-lôi. Trong công-đông 

tin - húu nhó - be nay, các chi - the cùa 

thân-thê hpc biêt liên-h? vái nhau, — mat 

vái tai, ban tay vái ban chân. Chúng ta 

can lân nhau đe phát-trièn các ân-tú cùa 

Đãng Christ hâu cho đâu gÔi yêu môi 

đtrp^c bô súc,tãm long hoài-nghi dirp'c khích 

lê, và cho ai nãy dirp'c sir d?y-d5, khuyên-

bâo, quô-trách, cùng đirp'c khôi-phyc. 

Chi-hpi đja-phtrang, là dpi thê-thao trong 

đó chúng ta thao-dien, là cpng-đÔng trong 

đó chúng ta song. Trong str t uang -g i ao 

cùa tín-húu, môi Ca-đôc nhân tim thãy sue 

rao-truyên Tin-lành và ỳ-đinh truyên-giáo. 

V$y, cupc rao-truyên Tin - lành be sâu can 

phâi huy-đpng tãt câ c$ng-đông có liên-quan 

đên và ô trong khuôn-khô chi-h$i đja-

phirang. (còn m$t ky nwa) 

D U Ò N G GITOM LINH 

K H I L l / G S Ì S A M - S Ô N B I C A T T O C 

I Cupc đ&i ngãm-nghĩ éo le tính 

Xem chuyen Sam-sôn that éáng kinh 

. A / 

ANH NUNC, THAT BAI 

V Ì ĐÂU ? 

Các Quan Xét 1 3 ; — 1 6 : 

< Mái tóc c?o roi, đau rõ sp 
< 

í Đôi ngircri móc hêt, mat tra vành 

í Nguy?t-hoa thú t$n : đành xay cõi 

ì Mwu~ltr(rc than tan : han cot đình 

V$y, h&i ai cri : Xin hãy nh& 

* Phâi do cho kỳ lõi ba sinh. 

i 

c Cy Ltru-Tuy, Quê-So-n 

\ j W v.* w 

« Nàng khiên Sam-sôn nam ngù trên đêu gõi mình, gpi mpt ngw&i, 
bièu cao bay me tóc trên đSu chàng. Nhw v$y, nàng kh&i sy làm 
khôn khò ngw&i, swe lu-c bèn lìa khói ngw&i *. 

(Quan-xét 1 6 : 1 9 ) 

« Nhàn-h?» và « khoái-lac », phâi chăng là spì 
day oan-nghi?t đã quât ngã bao tuôi Thanh-niên. 

«Cu$c song Thánh-thi?n cùa Sam-sôn đã 
bi hoen-Ô, tài nãng và tuang-lai huy-hoàng đành 
chon vùi muôn thua, khi má «tóc-thê» Naxirê 
cùa chàng vúa bj cat đút . 

Ltrc-sĩ điên-kinh phâi nãng luyên tap và 
không bao già dám phi sue vào các cupc vui 

«Kè nai dãu trtràng thupc-linh, phâi tuân 
theo luât-1?, t u khac phtjc mình mái mong đoat 
mão triêu-thiên vinh-hiên. 

H Õ 1 THANH-NIÊN! Hãy vùng lên thoát 
khôi vòng tay quyên rù t$i ác cùa Dalila đê bâo 
v? lay nêp sÔng lành-manh hien tai và bâo đâm 
phtrác hanh trong cõi đà i đài nai CÚTJ-CHÚA. 

VÂY, HÃY TRON TRÁNH « KHOÁI-LAC » VÀ « 4/V-

LAC-GIAO 
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CHIÊN-DICH TIN-LÀNH MÙA GIÁNC-SINH 1970 TAI RACH-GIÁ 

Thì.giò- : 28/12/70 - 02/01/71 

Đia-diìm chính j 

Đia-điìm phu ; 

Dièn-giă chính 

Hw&ng-dân tb-chwc : 
Trp-ltrc 

Chi-phí : 
So sách đă phát ra ; 

SÔ ngwài tin Chúa; 

Nhà chg Rach-giá (giâng ban dêm). 
Chg Minh-hrang, Cha cá Kiên-thành, Chg Giíra Rach-sõi, 
Voi Chùa An-hòa (giâng ban ngày). 

Nhi vj Hpi-triròng Tông-liên-hpi và Hôi Truyen-giáo 
P.A.L.H. 

Nhj vj chánh phó chù-nhiêm Đ|a-hat mien Tay Nam-phan. 

Ngoài 40 con cái Chúa tai Đja-phirang hoat-đpng môi ngày 
còn có str phÔi-hgp chat-chê cùa xe Tin-lành Mien Đông 
N.P, xe Tin-lành Mien Tay N. P, và 50 Muc-str Truyèn-
đao và Ban-viên chúng-đ?o các noi trong Hat đén. 

15. 000 quyèn 

179 nguòi lón, 185 trè em. 

T? an Chúa. nhò có xe loan tin mòi 
khap thành-phô vào mSi chiêu cpng vói 
50 bièu-ngù giâng a khap nêo điròng, 200 
bích-chuang dán t?i các nai công-công và 
2.200 tha mòi các loai đugc gai đi mà moi 
đêm tai nhà chg Rach-giá có ttr 500 đén 
i.000 đông-bào các giói tham-dtr. 

Đac - biet dêm khai - m?c có Trung - tá 
Tinh t ruang den chù-tpa danh-dtr, dêm 
thú nhi có Ông Phó Tinh truang và phu-
nhân và suôt câ 5 đêm đêu có các Ty, Sa, 
Phòng t ruang, Chù tjch các Hiep-hpi tham 
dy. 

Nguòi cau nguyên tin Chúa gôm có : 
Viet, Tàu, Mien thupc đù moi thành-phan: 

công-chúc, quân-nhân, sinh viên. hpc-sinh, 
lao-đông, v..v... 

Suot 3 Chúa-nhirt sau chién-djch đêu có 
trên 10 ngtròi lón nhô mói tin Chúa di 
hpp thò-phugng Chúa vói Hpi-thánh làm 
cho ai nay qua dòi vui-mtrng mà quên di 
nhùng nôi m?t-nhpc, huyét-mach dã dâng 
lên vl str cúu-rôi cùa đÔng-bào. 

Kinh xin các tôi-tó và con cái Chúa đã 
cau-thay, xin cú luôn thiét-đáo càng han 
cho Hôi-thánh chúng tôi trong str chãm-
sóc hiróng-dân 364 linh-hon nam phy lão 
ãu kê trên đtrgc tãm-thiróc vóc-giac trong 
Chúa. Đa-t?. 

— Ban Tri-sv Hqi-thánh 

RACH-GIÁ 

BI QUAY PHIM TAI BÀ-NÃNG VÀ HUE TÌĨ NGÀY 1 7 - 1 BÊN 6 - 2 - 7 1 , 

Đugc Ban tri-sir Tông-liên-hôi giao cho 
trách-nhi$m hiêp-tác vói hang phim Ken 
Anderson đê thtrc-hien mpt cuôn phim màu 
đau tiên cho Hpi-thánh, vói tu-cách 
Trirang ban Truyen thanh Truyen hình, 
tôi đã hiróng-dan phái-đoàn ra Đà-nang 
và Hue thtrc-hien theo lich-trình sau đây : 

Ngày 1*7-1-71. Phái-đoàn ra Đà -năng 
gôm có : 

x. Myc-su Nguyen nam Hái 
2. Myc-su Andy Tahara 

3. Ong Ken Anderson 
4. Ong Bruce 
5. Sinh-viên Nguyên nhu San 
6. Sinh-viên Dtrang-Quang 
7. Sinh-viên Nguyên thi Châu 
8. Sinh-viên Nguyên thi Lê Châu. 
Tai phi-triròng Đà-nang, chúng tôi đugc 

Giáo-si Stemple đón ruócve nhà. Tai nhà 
có ông Truyen đao Phan minh Tan, Đoàn 
trirang Thanh-niên Bac Trung phan, sap 
xêp nai luut rú . Các chuyên-viên phimành 
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a nhà Giáo-sĩ Stemple, các diên viên a 
nhà Ông bà Nguyen húu Hiên. tôi a nhà 
ông bà Đoàn t ruang Thanh-niên. Bà Đoàn 
t ruang lo phan am thtrc cbo chúng tôi. 

N g à y 18-1-71. Ngày đău tiên thyc-hiên 
chuang-trlnh thu hình. Ngoài sÔ diên-viên 
chính-thtrc, còn có sir cpng tác nhân tài vât 
lire each đăy đú cùa quỳ Ông bà : Myc-sir 
Mã phúc Minh. Giáo-sĩ Stemple, Đoàn 
truang Thanh-niên Bac Trung phăn, nam 
nír thanh-niên và tin hfru Hpi-thánh Đà-
nãng. 

Ngày 21-1-71. Tôi ve Saigon đê đi Nha-
Trang lo viec bàn-giao phòng thu thanh. 
Moi viêc đêu đugc xép đat t ruóc khi tôi 
vâng mat. 

N g à y 23-1-71; Tôi ra Đà-nang và tiêp-
tuc nhiem-vu đen ngày 2 5 - 1 - 7 1 . 

Ngày 26-1-71. Phái-đoàn đi Hue thu 
anh Tét trong phô và thành npi tai Hue, 
các diên-viên a nhà Ông bà Huỳnh Lai. 
Ông bà Nguyên van Triên, t u hóa Hôi-
thánh Hue , giúp phăn am thuc, 

Đ ê m 26-1-71. Tôi tS-chú-c dêm giao-
thíra cho sinh-viên, sau gió hiêp nguyên 
vói Hpi-thánh. 

Ngày 27-1-71. (Sang mÔng 1 Tét) 
chúng tôi nhóm thò phirang Chúa dau nam 
tai nhà thò Hue và dtr le cău nguy?ncho 
quôc thai dân an, có chính-quyên tham-dy. 

Sau đó, chúng tôi đên quay phim tai 
thành nôi vói str công-tác tích-cyc cùa 
Ông bà Giáo-si Josephsen, Ông truyen đao 
Phan phung Phuc, quỳ phu-huynh và nam 
nú thanh-niên Hôi-thánh H u e . 

Ngày 28-1-71. Phái đoàn quay phim di 
Phú-Bài thtrc-hien canh Thanh-niên Tin-
lành đi cúu-trg đông-bào Thirang, chi 
phái Bru. Tai đây có su* công-tác cùa Ông bà 
Truyen đao Nguyen van Na. Tang phàm 
do tô-chúc World Relief Commision giúp. 

Ngày 29-1 -71 . Myc-su Nguyen s a n Hà, 
thu kỳ cùa ùy ban T T T H ra Đà-nang 
theo dõi chtrang-trình quay phim, khích lê 
phái doàn. ông Itru lai day den ngày 1 - 2 - 7 1 . 

Tai Đà-Nang, phái-đoàn tiêp tuc đén ngày 
5 - 2 - 7 1 . 

T õ i n g à y 5-2-71, Chúng tôi tô-chtrc bíra 
tiêc thân-mât đè cam ta an Chúa ve str 

hoàn thành cuôn phim. Búa ti?c có su 
hien-di?n cùa Muc-sir Chù-nhiêm Bác 
Trung phăn, Ông bà Myc-sir Hôi-thánh Đà-
Nang, ông bà Giáo-sĩ Josephsen, ông bà 
Đoàn Truòng Thanh-niên Bac Trung phăn, 
các diên viên chinh và phu. Bíra tiêc đã 
gây niêm thông-cám vui tirai trong an Chúa. 

^ N g à y 6-2-71. Phái đoàn ròi Đà-Nlng 
vê Saigon. 

PHAN NHÂN X E T 

1. Phái đoàn quay phim Vif tMỳcós t r 
thông-cám nhau tôt đ?p trong tình yêu 
thuang cùa Chúa. Mêi ngiròi đêu đã co-
gang làm viec trong tinh than trách-nhi?m 
và h u n g khòi. Chúa đã ban đăy đù sue 
kbôe, dù nhieu khi diên viên tham met vl 
phâi diên xuãt nhiêu giò t ruóc nhirng ánh 
dèn eye manh. Tai Đà-Nãng và Hue rãt 
lanh lai có mira, nhirng không môt ai đau 
ôm. That cam an Chúa. 

2. Phái đoàn đugc sy ùng-hô nhiêt 
thành cùa quỳ-vi Giáo-sĩ đia-phtrang, Myc-
sir Truyên-dao và tin hũu a Đà-Nangvà 
Hue, nhu viec di chuyên. an uông, nhân 
vât phu diên, v$t l i |u dàn cành, nhà cùa, 
hóa trang..v.v.. 

3 . Riêng tôi đã co gang hpc hôi đugc 
nhieu dieu hay và mói la trong ngành đi?n 
ânh và am thanh. Ông Ken Anderson đã 
tan tâm chi dân tôi vê môt so công vi?c 
kỳ-thuât dung ánh sang, chpn cánh và am 
thanh. That là môt chuyên đi húu ích cho 

Nhân chuyên đi công-tác này, tôi cũng 
có dip góp phăn hau viec Chúa qua sy giáng 
Kinh-thánh tai Đà-Nang, Hòa My, Tân An, 
Tông y viên Duy-Tân và cu§c hpp ban 
Thanh-niên Xuân Tân Hgi, tai Tân An. 

Chúa dã cho chúng tôi chu toàn nhi?m-
vu each tôt d?p suot thòi gian 20 ngày tai 
mien Trung. Theo lòi cúa Ông Ken 
Anderson thì vào khoáng tháng 9/71 cuôn 
phim sê có tai Viêt-Nam. 

Nguy?n mong Chúa sê dung cuôn phim 
này khiên cho hang trieu thanh-niên tai 
Viêt-Nam cùng cá thê-giòi biêtrõ tình yêu 
thuang và quyèn năng cùa Tin-Lành. 

Giám-cfõc Truyen thanh Truyen hình 

Myc-su NGUYEN NAM HAI 



NGOI KHEN CHÚA 

C H Ũ A N H Â T 3-1-1971- Hôi Thánh 
que em có to chúc ùng hô truyèn giáo 

blng each dâng tièn. Buòi sang Chúa 

Nhât ãy, ông Muc-su khuyén-khích các 

con cái Chúa hãy hang hái tham gia 

công cupc truyèn giáo này : n g u ò i no 
cam đpng dâng, n g u ò i kia cam dông 

húa. Riêng em tãm long phân van, 

l uong ltr, không biêt có nên dâng so 
tièn qui báu em dang có cho công cuôc 

truyèn giáo hay nói đúng h a n là cho 

Chúa ? ? ?... S6 tiên đang đ u g c em 

nâng niu ãy không phài cùa cha me 

biêu, đó là tang pham cùa Hôi Thánh 

tang, là phan th t rong cùa mot nam dài 

di hoc t r u o n g Chúa Nhât, so tiên này 

em đ u g c sú-dung là mua qua tùy thích 

và em vui m ù n g d y đjnh mua sâm... em 

sê mua môt con búp-bê that xinh dè 
vào tù sách cùa em và hãnh di?n bào 
vòi các ban rang : « Con búp be này là 
qua Giáng Sinh 1970 cùa « t ò day », ròi 
em lai lien t t ròng dên cái ban h<?c cùa 
em, no còn thiêu môt lg hoa, em sê 
mua môt lo hoa hong bang Nylon tuy$t 

dep. Ngon gió Tét đã vè, em bang 
khuâng n g h i : « Thôi mình dung so tièn 
này đè s lm môt cái áo vây » ! ! Em cú 
suy nghĩ mãi, không biêt phái dung s6 
tiên thtrong này vào viêc chi cho xúng 
dáng. 

Kia, trên tòa giáng, ông Muc su đang 

kêu gpi tin đò hăng-hái ùng hô công 
cuôc truyèn giáo bang each dâng tièn. 
Em bong quyét đinh :« Thôi, mình dâng 

so tiên này cho công cuôc truyèn giáo 

vây.» Tuy nhiên, em còn phân van, hình 
n h u em còn «tiéc cùa» ; em nhò lai nhúng 
lan t r u ò c ông Muc str cũng đã kêu goi 
tin đò hang hái dâng tièn vào quỳ truyèn 

giáo, lan nào cũng the, em c ú do-dy , 
dâng tièn cho ngân quỳ truyèn giáo thì 
d u g c ròi, n h u n g còn may quyên sách 
Đai so, Hlnh h<?c phài mua trong tuan 
tòi đây ? ? ? Õ i khó nghĩ qua, cu6i cùng 

em sù dung tièn theo ỳ em, mua sách 

dè h<?c... N h ò lai em cam thãy mình 

tôi lôi qua ! 

Horn nay, em lai gap t r u o n g hgp ãy, 

lan này em đinh dung tièn mua nhièu 
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món lam, nhãt là con búp-bê em đã m o 

t rór tir lâu. Song tãt câ đã nhírng gì 

m c tró*c ãy em can đám cat sang mot 

bên. manh dan dâng tat câ so tièn qui 

báu em đang có cho công cuôc truyen 

giáo... Cam ta Chúa, Chúa đã giúp em 

str dung so tiên qui báu, nói khác đi 

là phân thiró-ng t r u i n g Chúa Nhât cùa 

Noel 1 9 7 0 that xtrng đáng. 

Em viêt n h ù n g giòng này, không 
ngoài muc đích ng<?i khen Chúa, Ngài 
đã giúp đõ' con cái ngài d?p bó long 
tir kỳ, biêt dâng nhírng gì minh cócho 
Ngài, nam tram đông bac phan th t ròng 

tr t r ímg Chúa Nhat cùa Noel 1 9 7 0 đã đtroc 

em kinh dâng lên Chúa yêu dãu cúa em. 
Mpt thiêu niên 

Hôi Thánh Tin Lành Đjnh-Tir&ng 

Đ Õ T H I B .T . 

G H I ' Â N . - CÁC ÂN-NHÂN ÙNG-HÔ VIÊC TRUYÊN-GIÁO 

(tiep theo sfi báo 381) 

Co Trân thi Hong Ciic 5oođ. Co Lê thi T h u An 5oođ. Ô. Hà Quang ioođ. 

Nguyên bá Khánh Linh ioođ. Ô . Đ inh Quang 20ođ. Bà Nguyên thi Sâm 

i7 .ooođ. Bà Cu Ms . Lê van Que 2ooođ. ô . Lê chí Thành iooođ. Ô. L t rong 

van Kích 2oood, Bà Nguyên van Phâi 3oođ. Bà Nguyên van H u u i20ođ. O. 

Trân van Trong 5oođ. Ô . Hà Cang iooođ. Ô. K. Biat 5ood. H T Đaka 347ođ. 

H T Đarom i .5oođ. H T Jonglô 249ođ. H T Saint Benoit 5ood. H T S o Mai i2od . H T 

Đanung 2oođ. H T T h u ò n g Đalat io.48ođ. Ô.B Ms . T r u ò n g van TÔt 3.oood. M s . 

Lê khac Cung 5ood. Ô. Nguyên ngoc Đ ú c i .5oođ. H T Tân An Đànang 624ođ. 

Ô. Lêcao Sanh i .2ood. Hôi Truyen giáo (tháng tám) 40.ooođ. ô . Bà M s . Nguyen 

thanh Hang i .oood. Bà Triêu thai Son 200od. Ông Tám 6ooođ. ÔB Nam 20oođ. 

Bà Sophie 5oood. Cô My Dung 3ood. Cô Muò-i i5ood. H T Binh Long 520od. Ban 

thiêu niên và N Đ An Hài 53ođ. Bà Nguyên van Thó-i 8ooođ. Nhóm Van hóa xã 

hôi C o đôc Pleiku i8oood. Cô Đinh thi Đ i r a c 6ood. Bà Đôi Quan i2ood. Bà 

Nguyên van T u i5oođ. Ô. D o ngoc Chí 20ođ. Ô. Đinh Quâng 20ođ. Ô. Hà 

Quang iood. Cô Trân thi Dan tooođ. Bà Nguyen h ũ u Đòng 5oođ. Cô Hong B ũ u 

420od. M s . Lê khac Cung 5oođ. Hôi T .G . tháng 9/1970 40oood. B à M s . Nguyên-
thanh Hang ioood. Bà Pham thj Tông 5ood. Cô Pham th} My Dung 6ood. H T 
Sàigòn i i 7 0 o đ . Ô. Bà Đông Nai 20oođ. Ô. Tran kirn Miêng 30ođ. H T Phong 

dinh 3o8ođ. H T Biên hòa i5oođ. H T Phú xuân 6ood. Bà T r u o n g t h á i Son 20oođ. 
Cô Nguyên thi My 6oođ. Bà Nguyên thi Phung i20od. H T Thông tây Hôi 45ođ. 
Ô. Pham quang Pham 6ooođ. O. Lê van Hong 22ood. Ms . Nguyên van Sang 40ođ. 
H T Nha trang 255oođ. H T Ban cà 6ooođ. H T Trung Ai 3ooođ. O. Nguyên van 
Nho i40ođ. T .Đ .S . Nguyên công T r ù 5oođ. Nhóm Ly đi H T Quâng trj 200ođ. 

Ms . Lê khac Cung 5oođ. Co Trân thì Hong Cue 5oođ. Ô. Hà Quang ioođ. Ô. Lê 

chí Thành 5oođ. Cau Pham xuân Nhân 3oođ. Bà Ms . Nguyên thanh Hang 5oođ. 

Co Đào thi Hanh 20oođ. H T Vĩnh Phtró*c ?ooođ. Gia đình Pham Quang 6475đ. 

Hôi Truyen giáo 400oođ. (còn tiep) 

* Tièn bac úng-hp v i | c Truyèn-giáo, xin qui vi g o i vè cho vi Thù-quỳ là M S . Nguyên-

hùu-Phiên , HQi-thánh T in - lành , 1 6 Trân-quang-Di |u , Saigon. 



Ỳ nghía 

CHCr THIT MLTCri MOT 

CAPH (CÁNH ice* támb càim) 

SO TIÊU-BlÊU: 20 

( ^ h í r nay có nghĩa là C Á N H (nhir cánh 

chim). 

Chír CÁNH. Kinh thánh nhac den 82 

lăn; 78 lăn trong Ctru - Uàc và 5 lãn 

trong Tân-TTóc. 

Cánh chim biêu lo tình thucrng và công 

vi?c đi?u kỳ cùa Đtrc Chúa Tròi ; đ?p và 

có sue manh. Loài chim có bp long cánh 

đep nhút là con công. Nhìn mpt con công 

sè cánh và duôi ra chúng ta sê thãy màu 

sac cùa cái mong. Taú Nam Mỳ-Châu có 

mpt giông chim het strc nhô. hình vóc no 
chì lón bang con ong mat! Mói xem qua 

nguòi ta ngò là con ong, nhung khi bat 

đup'c no mòi biet do là môt giông chim 

tí-hon-kỳ 1$. No có nhieu màu sac rue 

rò khác thuòng. 

Thuôc linh 

cúa ttr mãu 

Hi-BA-LAI 

Sopn già : Bà PHAM-VĂN-NĂM 

Đúc Chúa Tròi dtrng nên loài chim, 

Ngài ban nãng luc cho chúng no'i cap cánh. 

Chúng không can nhi?t-đp cùa hoi nuóc 

nhu tàu thùy hay tàu hoa, cũng không 

can nhiên lieu tôi tan nhu tàu bay. Nhung 

cap cánh cùa chúng có mpt sire matnh phi 

thuòng. Chúng cat cánh bay lên gitra khoán 

tròi xanh bát ngát each nh? nhàng, đúng 

nhu lòi quyên-nãng cùa Chúa phán khi 

chúng mói đup'c dung nên: « . . . các loài 

chim phâi bay trên mat dãt trong khoáng 

không trên tròi » (Sang. 2 : 20b). 

Chúng nham phuo'ng huóng rãt chính-

xác, dau suo'ng mù day đac hay bão-tÔ 

hai hung, chúng van luót gió tung may 

bay ve tb-am each an toàn. Khi mói no 
ra khôi vô t rúng, cap cánh chim con nhô 

be tro* tryi, bao phù bang mpt mó long 

non mem mai dê thuo'ng. Nhung cap cánh 

ay vô dyng vì không đù năng lire đã nang 

chim lên khôi tS. Cánh ãy phâi đup'c phát 

triên, t úc là phâi mpc them nhung chiêc 

long cánh dài tùy theo loai chim. Rôi cap 
cánh ay đugc huãn-luyên each thuan-thuc, 

lúc bay giò mói có the bay lên khoáng 

không each nh? nhàng mau 1?. 
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Trong sách Phyc truyen luât-1? kỳ đo?n 

32 : i i cho ta thăy each chim phung hoàng 
tap bay cho chim con khi đã đũ long cánh. 

T r u ò c hêt chim m? hat bô nhũng vât mem 

đã lot to khi đè trúng. Chim con phâi nlm 

trên nhúng cành cây khô cúng khó chiu, 

sau đó chim m? đùa chim con ra ngoài 

to dua bên gành đá cho - va, đoan h i t 

m?nh chim con ra ngoài tù trên cao đ§ 

2 ngàn bp. Chim con hot hoâng lien sù-
dyng cap cánh t ú c - k h a c . Nhung vì 
cap cánh ãy qua yêu ô t không dù sue 

nâng lay than chim, no chĩ bay phãp-

phôi. Vài giây đông hò sau chim con đuõi 

sue và tù tù roi xuõng. Chim me lúc ãy 

bay quanh quanh theo con, khi thãy chim 

con đã roi xuõng giũa khoâng không, chim 

me lien bay thãp xuõng phía duôi xôt 

lay chim con dem ve tfc. Bài hoc ãy đup'c 

lap lai nhieu lan cho đên khi chim con 

that quen thuôc, đú sue bay môt mình 

không can su giúp đô cùa chim me núa. 

Khi nhũng chim ung con đã chju huãn 

luy?n each xù-dyng cap cánh thuãn-thuc 

rôi, lúc bay giò no cung bay cao nhu me 

no. No cũng tìm các ngpn núi cao dê làm 

tÔ và duòng bay cùa no cũng xa tit tan 

may xanh. Kinh-Thánh ghi -nhân rang 

duòng chim ung bay trên tròi that diêu-

kỳ, loài nguòi không biêt đup'c (Cham. 
30 : 19 a). 

Cap cánh cùa chim ung hình dung rãt 

rõ rang ve dòi sÕng thuôc-linh cao thuong 

cùa Co-doc nhân. Môi nguòi phâi có cap 

cánh dã chiu huãn-luyên thuãn-thuc, dã 

biêt trông-đp'i Đúc Giê-hô-va! dã «nhan 

đup'c sue môi» lúc bay giò môi có the 

«cat cánh bay cao » nhu Êsai đã diên tà. 

(Êsai 40 : 31). 

Chim ung bay cao không có tho* săn 
nào ban trúng. Đòi song Co-đÕc nhân cao 

thuong thì kê thù không ban trúng hp, 

dau bang ten lùa hay bãt cú lo^i khí-giòi 

nào. Trong mpi truong hop nguy-nan, 

khõn-khfc, mpi hoàn-cânh tãm tÕi hãi hung, 

hp sù dung cap cánh thupc-linh that nh? 

nhàng, hp bay xa tit. 

Nhu đòi song Giô-sép, ông có cap cánh 

«tin cay và vâng lòi » Chúa. ông đã bay 

cao, mũi ten giàu sang quyèn-qui tôi-lêi 

noi nhà Phô-ti-pha không b in trúng ông 

đup'c. Tuy hoàn-cânh cùa ông that qua 

cam go, song ông đã bay that cao và đã 

thoát. Khi gap lai các anh mìnb, m<?t lan 

nũa cap cánh tin-cây vâng lòi đã tòa ra 

nhũng màu sic rang - rò blng tình 

yêu-thuong, tha thú . Ông không he phiên 

gian, cũng không cõ ỳ trá thù ve nhúng 

muu ác cũa các anh, mac dù ông có đù 

uy-quyên trong tay. Cap cánh thiêng-liêng 

ay đã cat ông lên tan tròi xanh, mũi ten 

thù han đành roi xuong đãt! 

Chúng ta là tin đÔ Đãng Christ nhân 

duoc su cúu-r5i cùa Đúc Chúa Tròi each 

nhung không, chúng ta đup'c phuôc lôn 

vì Chúa ban cho mình cap cánh «tin-cay, 

vâng lòi». Chúng ta rãt thôa-mãn trong 

tô-ãm cùa gia-đình và Hpi-thánh, nhiêu on 

phuôc Chúa đô xuõng khiên chúng ta vui 

sÕng trên the gian nay. Phãn đông chúng 

ta muõn giú mãi đia-vi «chim non trong 

to am», cap cánh thupc linh không có ca-

hôi luyên-tâp nên chua đù sue bay cao. 

Lam khi Đúc Chúa Tròi nhìn thãy Hôi-

thánh Ngài giõng nhu đàn chim ung dã 

lôn, cap cánh đã dài, nhung chua biêt 

bay nên Ngài phái tap cho hp bay blng 

each phá tan to am, tung chúng ta ra trong 

khoâng không nguy-hièm; nào hoan-nan, 

dau-đôn, bat bò, gian-lao cho dên khi 

chúng ta có the sù dung cap cánh «tin 



cây và vâng lò*i« each tnêt dê. Bài hpc 

ay chúng ta phâi hpc theo chirang-trình 

cùa Ngài. den khi nào chúng ta that dù 

sue bay cao. 

Dân Ysaraên khi xira cir-trú tai Ai-câp 

mot thài-gian khá lâu là 4 3 0 nam. Cái to 

ay rãt am cúng. Nhirng DiVc Chúa Tròi 

dã phá tan bang each khiên ngircri Êdíptô 

áp-bire, ticu-dict ho đù mpi each, cho den 

khi hp banp: long Ha khôi to ãy đê ntrang 

cay nai Ngài. Ho phai hoàn toàn «tin 

cây và vâng lòi» Ngài khi virgt qua biên 

do hãi hung, qua sa -mac ghê-rxrn thiêu 

nirác, thiêu lirancr thirc, nguy vái quân 

thù, khÔn-đon đù mpi mat, ttráng chirng 

nhtr sap bi tiêu diet. Nhtrng Đirc Chúa 

Trôi luôn luôn « sè cánh » ra xát hp nhtr 

chim phung-hoàng, khiên hp dirp'c binh 

an vào đat hira. Tuy nhiên phan lán da 

ngã chet doc dàng vi không chiu sù-dyng 

cap cánh «tin cay và vâng lài » nhtr linh 

Ngài truyên. 

Hôi-thánh đău tiên khi vùa virng lap 
tai Giêrusalem, cái to am ãy qui tu dong 

đù các vi lãnh-đao là các Sír-đô, các tin 

húu đù mpi tirng lap, mpi thành phan 

trong xã-hôi lúc bay già. Hp có môt to 

chúc xã-hôi rat uep là : «lay mpi vât làm 

cùa chung, hang ngày cú đên den thà cau 

nguyen và thà phirp^ng Chúa. O n phiró"c 

ngâp tràn, các phép la xây ra thtràng 

xuyên. Nhtrng roi môt can bat bá khùng-

khiêp đã đên vôi hp do Sau-la cam dau, 

khiên các t ín-húu chay tan-lac khap nai. 

Hp đa s i r dung cap cánh «tin cay và 

vâng lài» each trict-đê. Kêt qua danh 

Chúa đirgc don ra khap the-gian, 

Môt phtrang diên khác, cánh cung hinh 

bong vê « ân-tú và khâ-năng yt. Nhieu Ca-
đôc nhân có ân-tù và khâ - nang nhirng 

không chiu tap luyên đê xù-dyng cap 
cánh thiêng liêng ãy. ctr xêp cúng vào 

mình cho dên ngày nham mat 11a dài. 

T h a t là đáng tiêc ! 

Tãn-si Oliver W. Holwes đã nói rang: 

«Có nhiêu ngirai đã chêt vái khâ-nãng 

âm-nhac cùa mlnh. ) } Ho có khâ-năng âm-
nhac hay bat o r môt khâ nãng nào khác, 

song không dám đem ra xù dung cho công 
viêc cùa Đúc Chúa Trài , có khi vì tánh 
nhút nhát hoăc vì thãy kè khác vtrp't btrc 
han mình. 

Chúa Jêsus không muôn thay chúng ta 
giau khâ-năng Chúa ban cho khi phán thi 
dy ve nhfrn£ ta - lang. Môi chúng ta 
nên dung khâ-năng và ân-ttr cùa Chúa 
ban cho vào công viêc Ngài, 

Chfr thú TT cùa tu-mâu Hi-bá-lai có 
nghĩa là CÁNH đê day chúng ta ve đài 
song đac-tháng trong đia-hat thupc-linh, 
nhac chúng ta nhô đên tính yêu-thirang 
sâu dam cùa Chúa Jêsus. Khi xtra Chúa 
Jêsus nhìn thay thành Giêrusalem, cùng sir 
bai-hoai cùa thành ãy nên Ngài khóc vê 
thành và phán r^íng: « Hài Giê-ru-sa-lem, 

Giê-ru-sa-lem, ngirai giêt các tiên tri và 
ném đá nhung kè chiu sai den cùng nguai , 
bao nhiêu lan ta muôn nhóm các ngtrài 
lai nhtr gà mái túc các con mình lai ãp 
trong cánh, mà các ngirai chang khúngw. 
(Mathta 23 : 37). 

Bà Ann Smith có viêt 1 bài trong quyên 
sách tira là: «Bi quyêt cùa dài song vui 
vè ». Đă dich ra Viêt-ngír duái nhan dê : 
« Song phtrác vô tân». có ban nai Phòng 

sách Tin-lành. Mong rang môi con cat Chúa 
nên đpc qua qnyên sách ay đê giúp đài 
thuôc linh chúng ta càng manh me vui 
tua i , hau chúng ta cùng nhau vtrgt khôi 
thê-gian mà tõi nay mà bay cao nhtr chim 
irng, không met nhoc, không moi-mòn cho 
dên khi gap Chúa. 



Tho cùa Myc-sir LUU-VÁN-MÃO 

TÁM sir cũa bà NA-O-MI 
và nàng RU-TCT 

Tôi mua noi chính O-mi, 

Bao nhiêu sàn-nghiêp Ê-li... (1) hi?n can. 

Ru-to va cùa Mgc-lôn, 

Tôi xin cuái lay, bào-tòn pháp-gia ! 

c Nói danh kè chet* chúng ta, 

&è trang thanh-sir, nuác nhà đepxinh| 

Toàn dân ai cũng hoan-nghinh, 

Cà ban truòng lão đòng thinh tán-thànhl 

Chúng tôi tat cà chúng-minh: 
Nguyen cau Thirang-9-á giúp anh chu-toàn. 

Chúc cho nguài nír khôn-ngoan. 
Dung nên ca-nghiep, vũng-an sau này. 

Giong chu liêt-nír truóc đây, 

Dat đua dân-tôc đén ngày vinh-quang ! 
Chúc cho ; con cháu huy-hoàng, 

« Bét-lê-hem van vè-vang muôn đài I 

Bô-ô, cuói hôi xong roi, 
Chúa ban:sanh đuoc môt nguài con trai. 

Khap trong phy-nu ai ai, 
MCrng Ô-mi, lai hát bài thi-ca I 

Nggi-khen, Btrc Giê-hô-va, 

Boi long thành-tín, cho bà nàng dâu I 

Bay trai há dè sánh dâu, 
Hiáu, t r ình t ron ven, tru-óx sau may ngvài . 

Ô-mi, hán-há tuai-cuài, 

Àm-bòng đíra trè, mirng-vui khôn cùng ! 

Mói hay : Ỳ Chúa la-lùng, 

Dâu rang cao tham ngàn trùng có xa ! 

Bao nhiêu cay-đang đâ qua, 
€ Ngot-ngào > đem lai : tuoi già phu-ác thay I 

Tram nam mói có môt ngày, 
Chj em phu-nCr sum-vày chia vui I 

.Chia vui đúa trè chào đài. 

(tap theo) 

&à\ ten t Ô-bét > ngirò-i-ngu-ò-l mén-thu-ong I 

Phuác thay, dân-tgc phú-cuàng. 
Non sÔng ttroi-rfep, bon phi/ang thói-hòa. 

Thài-gian thâm-thoát trôi qua. 

Trè tho Ô-bét, nay đà thành-nhân. 

Cay an cha me lap than, 

« Y-sai » sanh-hg muôn phân vè-vang I 

Yêu nguòi, kinh Chúa ven-toàn, 

Tham nhuàn đgo-đúc, khôn ngoan ó đòi. 

Nggi-khen Thánh-Chúa trên tròi. 

Van luu-tâm đén: con nguòi thùy-chung. 

Y-sai đugc phuác vô-cùng, 

Hg sanh « Ba-vít », la-lùng biét bao I 

On Trài ngu chon ngôi cao, 
Minh-quân, Thánh-£»é vua nào sónh ngang ? 

Sú-xanh ghi-chép rõ-ràng, 

Danh liru thé-giói, tieng vang đja câu. 

Bên đòi hâm tám (I) ké sau, 

Bung trong Gia-pho nói nhau rành-rành. 

Glê-su Cúu-Chúa giáng-sanh, 

B\xa nguài vè chon Thiên-thành yên-vui! 

Gam xem muôn sy bói Tròi, 
Bay ra mói biét • con nguòi thùy-chung. 

O-mi quyet nam chír « Trung », 
Ru-to theo tron chír « Tùng » đén noi. . 

Hién than thò Chúa suót đòi, 
Het con gian-kho, đén hoi hièn-vinh ! 

Gin long, giír dg đinh-ninh, 
Nghìn thu ghi đè Thánh-Kinh luu-truyèn. 

(1) Ê-li-mê-léc, Mgc-lôn và Ki- I I -on. 

[2) Ttr vua Ba-vít đén Due Chúa Jêsus có 28 dài. 
Ma-thi-a 1:17. 
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(tiêp theo) 

Lão phâi bang long vó'i viêc cÔ nhó 1 

l?i nhírng đièu la lung mà mot ngày 

nào đó, đôi mat Baraba đã nhìn thãy. 

Lão thích nhãt cái buòi sang le Virol 

qua, vi thiên str nhir ngon lùa lao nhanh 

ttr t rò i xuông đè giái thoát cho Chúa, 

đè ciròp Ngài khòi xir cùa nhírng kè 

chêt. Nêu ngiròi ta thãy đ u a c cái hinh 

ânh đó, ngtrôi ta có the chac chân r ing 

Chúa đã song lai, rang Ngài van song. 

Và mot ngày găn đây Ngài sê t rò lai đê 

thiêt lap quyên cai tri trên đãt nhir 

Ngài đã t írng htra rãt nhiêu lan. Xa 

hác không nghi ngò gì h ê t ; lão tin 

chic là viêc đó phái xây đên. Và lúc ãy, 

ngiròi ta sê đira tãt câ bon ho ra khòi 

ham mò, tãt cá nhtrng kè đang chêt lan 

chêt mòn ò đây. Phài chính Chúa sê 

đích than ngòi tai mifng ham đè tiêp 

nhân nhtrng ten no If và tháo hêt cùm 

xích cùa ho khi ho tír tír leo lên, và 

sau đó, hêt thây đèu sê điro'c vào ntròc 

Ngài-

Xa hac mong môi cái ngày đó. Và 

Tác-giù : PAR LAGERKVIT 
Nguai djch : HLTÓNG DUONG 

moi lân đ u a c nhan phãn an chêt đói, 

lão n g u ò c mat nhìn lên trên mifng hang 

đê rình chò phép la. Nhung nguò i ta 

không thãy gì hêt vè cái the giôi trên 

kia, ngiròi ta không biêt đã có gì xây 

ra trên đó. Chac đã có rãt nhièu biên 

cô quan trong xây ra rÔi nhirng không 

ai hay biêt gì hêt. Tuy nhiên, nêu that 

ra có chuyên gì thuôc loai đó xây ra, 

nêu t h u c sir Chúa đã t r a lai, thì châc 

Ngài đã truyèn linh đua ho lên ròi. Ch5c 

chan Ngài sê không quên ho, nhírng 

con cái Ngài đang sÔng dirôi am ty. 

Môt ngày no, trong lúc Xa hac đang 

qui d u ò i chân tâng đá đè câu nguyfn, 

thì môt vifc phi t h u ò n g đã xày ra. Mpt 
viên giám thi rãt m ò i trong ham mò là 

nguòi thay the cho ten giám thi ác on 

cũ đã đên tân sau lung mà Xa hac 

không nghe thãy gì hêt. N h u n g Baraba 

đang đirng gãn đó mà không cãu nguyfn 

đã thoáng thãy ông ta trong bong tÓi 

và đã nói nhò rãt nhanh vò i ban mình 

là có ngiròi đi tòi . Xa hac lap tire đtrng 



day chup vôi chiêc cuõcnhon cũa mình. 

Lão chò* dg i đieu tai hai sê xày dên 

cho mình, ltrng lão co rúm lai triró'c, 

d u ò n g nhir dã cam thay nhírng ngon 

roi giáng lên do ròi. Nhirng t r i róc str 

sung sÕt cùa hai ngirò'i, lão không bi 

môt hình phat nào câ. Lê di nhiên là 

viên giám t h | ngìrng lai, nhtrng chì đè 

hòi Xa hac bang môt gipng khá tír tê 

rang tai sao lão lai qui gôi nhir vay, 

đieu đó có ỳ nghĩa gì. Xa hac lap bap 

báo rang lão dang cau nguyên vôi vi 

than cùa mình—Vi Than nào vây ? Và 

khi Xa hac dã giài thích là vi Than nào, 

thì viên giám thi bat đău đat nhfrng 
câu hôi vè « C ú u Chúa » dã bi đóng đinh 

mà ông ta có nghe nói, và đã khiên ông 

ta rãt đăi ngac nhiên. Có that là ngiròi 

ãy đã đè cho ngiròi ta đóng đinh mình 

không? Ngiròi ãy đã chêt the thàm 

nhtr môt ten no lê? Nhirng lai khiên 

ngiròi ta t h ò lay mình nhir mot v i t h ă n ? 
La, that là la.. Và tai sao ngiròi ta lai 

goi ngiròi ãy là C ú u C h ú a ? That là 

môt cái ten kỳ cue đoi vòi mot vi 

Than.. . No có nghĩa g ì? N g u ò i ãy sê 

cúu chúng ta that không? C ú u rôi linh 

hôn chúng t a? That là la... Ta i sao 

ngiròi ãy lai hành dông n h u the ? 

Xa hac cõ gang giâi thích đièu hièu 
biêt cùa mình. Và viên giám thi ngoan 

ngoân đ ú n g nghe phan trình b à y v ô t r â t 

t u , cũng không có gì là sang sua cùa 

lão no If dot nát. Thính thoáng ông ta 

lai lac dau. N h u n g van không ngùng 

chăm chi lang nghe, d u ò n g nhir n h ú n g 

lòi nói ngây dai kia dã khiên ông ta đac 

bift l uu ỳ. Cuõi cùng ông ta bào làcó 

vô khõi các vi than. Và muÕn cho châc 

chan ho*n thì phâi cúng lê cho tat cá. 

Xa hac bâo rang nguò i bi đóng đinh 

không đòi hôi mpt lê vât nào ngoài s u 
hiên dâng chính mình cho n g u ò i . 

— Hiên dâng chính mình ? Câu muõn 

nói cái gì v â y ? 

— Ta phâi ttr hiên dâng trong chiêc lò 

luy?n vĩ đai cùa Ngài, Xa hac dáp. 

Viên giám thi lac dau. 

— Câu là mot ten no \% có dau óc 
hep hòi, vè chuyên đó vircrt hăn 
tarn hièu biêt cũa câu, nguò ì ãy nói 

tiêp. Tha t là mot chuyên huyèn hoac la 

lung! Ai day câu nói n h ú n g điêu đó 

vây ? 

— Môt ban no lê ngiròi Hi-lap, Xa 

hac giài thích, chính tôi thì tôi không 
biêt rõ lam là n h ú n g lòi ãy có nghĩa 

gì-

— Lê dĩ nhiên là không roi. Mà 
cũng không có ai biêt đâu. Tir hiên 
dâng... Trong lò luyfn. . . Trong lò luyfn 
cùa Ngài... Rôi nói lam bam môt chuyên 
gì mà hai ngiròi kia không nghe rõ, ông 
ta biên mat trong bong tõi giúa n h ú n g 
ngon dèn nam rái rác trong ham mô, 
n h u môt n g u ò i đang lac đ u ò n g vào 
giúa long đãt . 

Xa hac và Baraba rat đôi ngac nhiên 

ve biên cõ bãt ngò và la lung môi xây 
ra trong đò i song hp. Str viêc thính 
linh khiên hp không hiêu diro'c đièu 

môi vùa xây đên. Tai sao môt n g u ò i 

n h u the lai có the ha mình đê dên vòi 

hp ? T h u ò n g t h u ò n g thì that ra môt 

n g u ò i giám thi có thai đô n h u vây, có 

the hòi han hp vè n g u ò i bi dóng đinh, 
vê C ú u Chúa n h u the chăng? Câu 
chuyên đõi vòi hp có vè n h u không 

the nào xây ra đup'c. Nhirng lê dĩ 



nhiên là ho rãt bang long vè vi?c m á i 

xây đên cho mình . 

Tír ngày ãy t r à đi, viên giám thi 

t h u a n g th t ròng dtrng lai đè trò chuyên 

vá i Xa hac môi khi di ngang qua đó. 

Ông ta không nói gì t á i Baraba câ. Xa 

hac tiêp tuc nói vè Ctru Chúa, vè n h u n g 

phép la, vê điêu dan bâo la lung cùa 

Ngài truyen cho chúng ta phâi yêu men 

lan nhau. Và mot ngày kia sau bài giâng 

giái cùa lão, viên giám thi n ó i : 

— Tôi cũng dã nghĩ den chuyên tin 

vi Than do tír lâu. Nhirng phâi làm sao. 

Làm sao đè chap nhan d i rge n h u n g 

chuyên la lung nhir vay ? Tôi là n g u ò i 

cai tù , làm sao tôi có the t h à p h i r a n g 

môt ten no lê nhir vây cho đ i r g c ? 

Xa hac đáp rang C ú u Chúa cúa mình 

tuy đã nhân lay cái chêt cùa mot ten 

no 1?, nhirng that ra lai là chính T h u a n g 

dê, T h u a n g dê doc nhãt vo nhi . Neu 

ngiròi ta dã t in Ngài thì không the tin 

vào mot vi than nào khác níra. 

— T h u a n g dê duy n h t r t ! Nhi rng lai 

bi đóng dinh nhir mot ten no lê! T h a t 

là huênh h o a n g ! Chĩ có mot T h i r a n g 

dê mà thôi — và đã bi ng i rà i ta đóng 

d inh r ô i ! 

— Vâng. Đ ú n g nhtr vây. Xa hac dáp . 

Ngtròi kia nhìn lão, càng ngac nhiên 

h a n , ngiròi không trâ lò'i gì hêt. Rôi 

lac dau nhir th t ròng lê và ong ta lai 

tiép tuc cuôc hành tr inh và biên mat 

t rong bong tôi cùa n h u n g con đ i ròng 

hâm. 

Ho nhìn theo ông ta, thãy ông ta tái 

hiên t rong phu t choc d u á i ánh sang là 

mò* cùa moi ngon đèn rôi lai biên mat . 

Viên giám thi suy nghi vè vi than 

vô danh, ctr t h u a n g nghe nói đên thi 
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lai càng t r á thành khó hiêu do. Ctr 

nghi mà xem, có phái chi có môt vj 
than toàn nang duy nhãt không ? Có 
phâi chính là v | than mà ta phái thà 
lay c h à không nên t h à lay môt vi than 
nào khác h a n k h ô n g ? Ctr n g h í m à xem, 
có phái chi có mot vi than toàn năng 
duy nhãt , ngtr tri câ t r à i và đãt 

và giáng đao cùa mình khap n a i , câ 

đên cái cõi am ty nhir tai day không? 

M o t thtr giáo lỳ la lung mà không rõ 

rang gì cà. « Các con hãy yêu men lân 

nhau. . . Các con hãy yêu men lân nhau... » 

Không ai lai quan niêm đ u g c mot 
câu chuyên n h u t h e ? . . . 

Ong ta dtrng lai t rong môt chô that 

tôi giíra nhirng ngon đèn, dè có the 

suy nghĩ kỳ càng h a n tai n a i vang vè 

do. Bong ông ta nghĩ ra môt vi^c mà 
mình phâi làm. Ông ta phài tông ten 

no lê dã t in vào vi than vô danh kia 
ra khôi ham mô, n a i mà cuôi cùng moi 

ngi rà i đèu phâi ngã guc. Ông ta phâi 

tìm cho lão mot vifc làm khác à t rên 

kia, d i rò i ánh mat t r ò i . Ông ta không 
hiêu vi t han kia và giáo lỳ cùa v\ ãy, 

đó là dièu bãt khâ dôi v á i ông ta, n h u n g 

ông ta phâi hành dông n h u vay, ông 

ta có cam t i ròng rang do là ỳ muôn 

cùa vi than ãy. (còn tiep) 

NHÀ IN 
TIN-LÀNH 

30, Huỳnh-quang-Tiên, Saigon 
Biên-thoai : 21.361 

Nhân in các loai ăn-phàm l&n nhò, 

Typo cung nhw Offset (điêu quỳ vi 

can đè ỳ : Thai-gian phài tày khà-

năng ky-thuăt). 
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Môt trang tw twang 
I . Nhìn lai con điròng Đ ú c Thánh-Linh đã dãt-dan mình, chúng ta nh$n thãy 

là khác hân mpi đièu chúng ta hoach-đinh, trù-tính dir-li^u, hoăc t iráng-tirgng. 

3 * Thanh-niên yen tri vì còn nhieu th ì -g iò qua. Bâc lão-thành hõi-tiéc vì lãng-

phí nhièu th ì -g iò qua. 

3. Có ba quyèn sách qui-giá han ba chuc ngàn quyèn trong thir-vi |n . Ăy là 

Kinh-Thánh, cõi thiên-nhiên và long tôi. 

4. Nêu gitr chat nhirng quyèn-lp*i nhò-nhát, thì đùng mong thãy quyèn-năng 

lán- lao cùa Đ ú c Chúa T r ò i . 

5. Có nhung ngiròi đang có phtrác trirác m£t Đú-c Chúa T r ò i , mà c ú tiróng 

mình vô-phirác-; lai có nhirng ngiròi đang vô-phiróc trtróc mat Đirc Chúa Trò i , mà cú* 

tiróng mlnh có phtrác. 

6. Hãy yen long, dtrng so 1 chi . Hoan-nan càng lár.- lao, su* giái -cúu càng kỳ-diêu. 

7. N l u thá lirói thúng day, thì tram nam cá v l n lot ra ngoài. Néu đón cây bang 

rìu mat ltrõi thì ngàn nam cây van tra-tra. 

8. N ê u khi tnráng-thành, chúng ta không t in-kính, sõt-sâng bang lúc thanh-niên, 

nêu khi lão-đai, chúng ta không t in-kính, sõt-sãng bang lúc trirông-thành, thì qua là târn-

linh mlnh đã mac mpt bjnh-ho?n nào khó chúa . 

9. Có nhirng Ca-đõc-nhân vúng-vàng khi nghèo-túng, thãp-thôi, song l^i vãp-ngã 

khi giàu-có, cao-sang. 

10. Ngirò i song b a i đúc- t in làm nhirng v i fc mà kè song theo ly-trí cho là khò-

dai ; nhirng rÓt lai , chính kè song theo lỳ-trí m ó i là khò-dai , còn ngiròi song b a i đ ú c -

tin m ó i là khôn-ngoan. 

I I . Chúng ta c h á chút quan-tâm khi đtrgc đè-cao và quâng-cáo, hoăc bi chi-trích 

và ha thăp. Ăy vì có mùi tham hay không, ttr-nhiên ai cũng biêt. 

12. N ê u lõ* có con-cái hoăc tôi- tó Đ ú c Chúa Trò i sa-sút, vãp-ngã, thì chúng ta 

càng phái thánh-khiét, nhi | t - thành, tiên manh đè bù-lãp str thirang-tôn mà H p i - T h á n h 

chung đã phâi chiu. 

13. Chúng ta phâi rãt thân-trpng đang khi hăng-hái hâu vifc Đ ú c Chúa T r ò i , 

kèo sa vào cái hõ tu* đè cao. 

14. Song gan nhièu ngiròi , chúng ta sê nhân thay rang phàn đông hp không song 

15. T ô i - t á Đ ú c Chúa Trà i không nên làm phép, nhirng phâi làm đirgc phép la 

dirói nhieu hình-thúc, vì chính mình đã là mpt phép la. 

ĐÔ-ĐCrC-TRf, Sa igon 
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THÁNG hai duong-lich nam 1 9 5 4 . khi 

ông bà giáo-sĩ Stebbins hoi htrong nghĩ 

phép, vcr chông tôi don dên nhà cùa ông 

bà ò s6 8 diròng Lê-ngô-Cát, Saigon. Bay 

giò bà Stebbins có day Anh-văn cho mpt 
s6 ngiròi. trong ãy có Ông Tran-vãn-Lâm 

dang cai-quân mpt nhà âu-dup'c găn chp* 
Ben thành. Khi bà Stebbins bao tôi tiêp-
tyc day hp các lòp Anh-vãn cũa bà, tôi nói 

ring tôi qua ban vi?c* 

Sáu tháng sau. khi tôi cam thãy phâi 

bat dau nhúng buSi giâng Tin-Lành cho 

hang ngàn can-pham trong Trung-tâm Câi-

huãn Chí-hòa, tôi bèn dên vôi vj Quán-

dõc Trung-tâm. hôi xem ông ta có the cho 

phép tôi thuc-hiên chuong-trinh ãy chăng. 
Ông dáp rang ông không sao cho phép tôi 
đup'c. và ông bâo a Nam-phan chi có mpt 
nhân-vât d u y - n h ú t có quyèn cho phép. 
Ông chi cho tôi đ}a-chì cũa nhân-vât ãy 

m§t each miên-cuông. Do chính là Văn-
phòng cùa Dup'C-su Trăn - van - Lam. bay 
giò đang giú chúc-vu Đai-bièu Chánh-phù 

tai Nam-phan Vi?t-nam. 

Ông Trăn-văn-Lam het sue vôn-vã tú-
tê. Ông chang nhúng chap-thuân lòi thinh-

cau cùa tôi mà còn húa sê đên thăm chúng 
tôi, và- ông đã đên that. Sau đó không bao 

• £à Q.1Z. fâfà 

lâu mpi khám - đuòng ò Nam - phan cũng 

nhu Trung-tâm Huãn-luyen Quang-trung 

đèu đup'c mò r$ng cho công-cuôc rao-giâng 

Tin-Lành. Cũng vào khoâng thòi-gian ãy, 
Chính -phù Viê t -Nam Công-hòa, đã cho 

phép thành-lâp Nha Tuyên-Úy Tin-Lành 

đè phuc-vtj trong Quân-luc Vi?t-Nam. 

Ông Trăn - van - Lam cũng thuòng hay 

hi?p chung vôi ông bà giáo-sĩ Stebbins đè 

hát Thánh-ca, nghiên-cúu Thánh-kinh và 

cău-nguyên. So dĩ ông chãp-thuân lòi 

thình-cău cũa tôi là vl ông có long ái-m$ 

ông bà giáo-si Stebbins. Nhúng sinh-ho?t 

giông nhu Đãng Christ cùa hai tôi-tò Ngài 
đã mang lai ket-quâ that là phong-phú. 
Nguyen tãt cá su vinh-hièn qui vè Đúc 
Chúa Tròi chúng ta ! 

mua, đgc, I 
co-đông J 

T . K . N . S . 

A lo* bao cua moi 

j g ia -đ ình tin đô 



Lay Cúu Chúa xin phirôc am đò xuõng 

Tràn giò* này nung am cõi long con 

Đã tù* dp may mò* giáng khap chon 

Đ à i con nhtr heo hat cà linh hòn. 

Tù- chtrc vy con dâng mlnh hau Chúa 

Tim say me trong sú- mang c ú u ngirài 

Con khóc lóc ttr thãy mlnh khóng the 

Làm cho tròn nhi$m vu, Chúa yéu a i 1 

Giír con đó v ó i tâm hòn tan v ó 

Long ăn-năn bên chân Chúa nhân ttr 
Niró'c mat nhièu ngày đêm hòn nirc no* 

Xót xa buon nhân the mãi phiêu du. 

Gicr con đ ó v ó i vô van khao khát 

Mà niem tin nhu* chet lim lâu roi 

Tír Thiên thành vói cung dàn gipng hát 

Mãi am tham vang-vpng qua xa xôi 

Giò* con đó v ó i đêm ngày tha thiet 

Nsruyên can luôn cho đât niróc yen binh 

Nguyen cau luón cho danh Ngài câ sang 

Giírã muôn ngtròt trong cõi the mông mênh 

Giò* con đó vói tàm tay đã van 

Đ ó i vô cùng m o irác nco yen thirang 

Lòi 
câu 

trong 
mo1 

Cau xin Chúa xuõng crn nhièu 

Ban mùa HQÌ-ng§ gitra chièu chuông vang. 

PHl/GNG L^C (BAU). 

Con cúi xuõng vl thãy mlnh vô nghla 

Mà Jêsus là vĩ đai phi-thiróng 

Mà Jêsus là muôn đ ó i bãt biên 

Ttr ngôi trói bay to nghia yêu đirang. 

Lay Ciru Chúa, g i ó xin Ngài tró lai 

V á i ban tay han máu net gai chông 

Con tha thiêt cúi xin Ngài thirang xót 

Đăt trong con nguòn suõi mat l inh hon 

Lay Cúu Chúa g i ó xin N g à i hãy đên 

Vói con tim tan nát dãu hông đâm. 

Cha lăng lè đôi môi hong map m a y : 

« B ó i vl con ta đau đ ó n muôn phan 

Bó i vl con ta than này tan vfr 
Bó i vl đ ó i nhân loai huyêt ta tuôn. . . ! . 

Lay C ú u Chúa ! 
G i ó hièu roi khò lam. 

Con đã vô tinh chia xé rupt gan Cha 

Con đã vl đ ó i tháng ngày say đâm 

Đè g i ó đây là tuôn đò lê nhòa 

Đè g i ó đây là muôn d ó i thõng hoi 

Trò- lai đuò-ng tin cây ciru An Cha. . . 

KHÁI HUYÊN 

"^ìrtÊEÊÊuăêb- ' . O - (An-Tân) 



T R Q I B Ã XÊ C H I E U 
Bãt cùa NGUYEN H&U TÍN 

« Xin o* /aí wft' c/wng <ôí, PÌ í ròi íõt, bong đã tàn » 

(Lu-ca 2 4 : 2 9 ) 

N H L T N G tia nang vàng yeu ót xuyên 
qua kê lá, thính thoáng loé lên vl su* giao 
đpng cúa mpt vài ngpn gió đua qua. Xa 
hem níra, lác-đác đó day mpt vài can nhà 
g?ch nóc bang an khuãt trong ngàn cây 
xám dan trong làn khói trang. Mpt can 
gió nhe thoáng qua đua vào thính-giác kè 
la đuóng mpt mùi huang thoang-thoâng, 
khien cho ai đó phâi chép miêng khi hình-

dung đén bfra cam thjnh-soan trên ban. 
vói nhirng chiêc bánh vàng chay ma, nhũng 
miêng th}t tham tho, dĩa rau tua i mat... 

Mat trói khuat dan sau đình non cao 
Strang lanh bat đàu đô xuông. Ttr nhung 
cánh đông xa tit, tieng gpi chiên ve chuông 
cua nhúng ngtrai chan vang lên ai-ó*i hòa 
trong tieng chuông ngân dài cúa mpt ngôi 
nhà thó đâu day. 

Mpi vat dang chuyên mình dê biróc vào 
dêm tôi. Trên con đuóng đá gâp-gênh den 

hút trong ngàn cây dân vào làng Era-ma-
út, hai khách bp hành đang râo buóc tien 

nhanh. Đàu hp cúi thãp nhu đang bàn-

bac cùng nhau mpt câu chuy?n rãt quan-
trpng và không đugc vui lam. 

That the, làm sao hp có the vui đugc 

khi thay cúa hp víra bi hành qtiyét each 

vô cùng dã-man trên Thâp ttr giá. Rôi mói 
day — sau ba ngày — lai có tin Ngài 

dă song lai, mô mã trong không. Nhung 

qua thirc Ngài dã song lai nhu lói tn$t 
vài nguói ban đã đugc Thiên Str báo? 

Hay Ngài đã bj bpn thay té le ctróp m a t ? 

Ho đang lo-lãng, hoang-mang. Hp mat câ 
đú-c t i n ! 

MÔi lo âu ttrang ttr nói chung, đang lan 

khap con ngirài hôm nay, và đã xâm nhâp 

vào lãnh-vtrc tôn-giáo nói riêng. No không 

mang mpt hình-thtrc khung-bÔ công-khai, 
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Tin-ttrc Thánh Kinh Than Hpc Viên Nha-trang và Lóp Coo-Đăng Saigon 

lê Man-khóa và lot nghi?p Thánh-Kinh Than-Hpc Vi$n Nha-trang sè ct> hành vào lúc 

3 giò' 30 chiêu Chúa-nhyt 25-4 71 tai Nhà Th& Than hpc viên, Hon - chông, Nha-trang. Lê I 

Man khóa L&p Cao-Đăng Than hpc Saigon sè c& hành vào lúc 5 giò-50 chiêu Chúa-nhyt 2- \ 

5-71 tai Nhà thò- Tin-Lành 155, TrSn Htrng Đao, Saigon. \ 

Xin toàn the quỳ TôiJ& và Con Cái cùa Chúa thiêt-tha cau-nguyên Đùc Chúa Tr&i 

( Ba Ngôi do nhicu en phw&c trên buòi lê và x&c dau dăc bi$t cho các Truycn-dao sap ra 

I Trtr&ng phuc-vu Đ&c Chúa Tr&i trong công-irw&ng thupc-linh. Chúng tôi chàn thành cam o-n. 

I • Muc-su- Viên-tr i / f fng Ô N G - V Ă N - H U Y Ê N 
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song ngãm ngăm chóng lai Thiên Chúa; 
triêt đê theo đuôi công cupc phá-ho?i các 
tôn-giáo và muÔn di?t khôi mat dat danh 
hi?u JÊSUS. 

Kê chù xuông phong trào nãy không ai 

khác han là Sa-tan. Đã nhiêu lan no dã 

thành-công trong nhúng man gây xáo-tr§n, 

chia-rê trong hang ngũ cua giáo-hpi — Tiêu 

đê hãp-dln han hêt dê thuc-hành ãy là 

«TIEN-TÀI» và « T H Ê - L y C ». Đúng 

tuáng nhúng nguài tôn-giáo không nghĩ 

đên tiên-tài, thê-luc mà lam! Hpa chãng 

chĩ nhúng nguài có thuc-tâm yêu men 

Chúa và nóng long vì công vi?c riêng cùa 

Đao quân phân Christ mpt ngày mpt 

lán manh, thanh the môt ngày them vũng 

chac No bat đau th iê t - lap them nhúng 

tô-chúc hung mainh á râi-rác khap nai . No 
thâu nap hôi-viên mpt each nhanh chóng. 

và de-dàng. Vì can cú theo tiêu đê trên 

nên nhtrng ai muÔn t r à thành nhúng hpi 
viên cùa no chi can qua nhúng man «thông-

câm » là đù. 

T h e nhung vái ỳ-đjnh «muón làm ra 

mlnh bâing Đãng rãt caow (Ê-sa i 14: 12-

14) đao quân trên dã tách ra nhiêu khôi 

khác dê thanh toán lln nhau. Nhúng man 

công kích dtrp*c kco lên.Nhtrng bài kinh giâng 

mà con cái that cúa Chúa dung làm linh 

luang cho mình dã t r á nên nhirng khi cy 

tranh chiên cùa hp. Ngoài ra, bên sau 

nhũng man do, nhũng cái «can xé» that 
khùng-khtêp. 

Sa-tan đang xoay môn xuang tùy xã-

hpi Christ. No đã lôi kéo tôi tá con cái 

trung-thành cúa Đang Christ, thành nhũng 

phan tù phân lai Đãng Christ vái nhũng hình 

thúc phuc-vy duàng nhu là trung-thànlr 

Nhln vào hình vóc be ngoài đó là kè thánh 

thi?n đao-đúc, nhung ai biêt đup'c bên 

trong. . . . ? . ? • . No nhln kè khác bang cap 

mat thãp kém và chiêm đoat, tiêu di?t str 

tôn-t?i tu-do cùa kê khác, coi nguài khác 

nhu công cu. Nêu không phâi là công of 

cùa no thì no sê hành đông và nhúng phân 
úng cùa no khiên cho m$t so nguài phâi 
thi?t-thân. 

Tuang-lai cùa Giáo h$i sê ra sao? Các 

con cái Chúa sê nghi the nào vê nhúng 
nguài mà hp đăt đê niem t in? Có nhieu 
nguài l?i càng bi-đát han khi đat câu hôi í 
Phâi chăng ngày tân-the cùa n h l n - l o í i 
đã đên? Hay là nhúng man kich đugc 
khâi-thi tai đâo Bát-mô sãp diên ra ? 

* * ¥ 

Hình ânh cùa buôi chiêu-tà that buôn-

bâ. No là dãu hi?u không may cho nhúng 

nguài la đuàng trong nai hoang vang, nõi 

lo sg cho kê không nhà thiêu chăn, nêi 
băn-khoãn cho nhũng nguài luôn ban r$n 
vì cupc song. No cũng còn là m$t dãu 
hiêu chí vê mpt hình-thái huy-hoàng sip 
đi vào ngõ tÓi; han the núa, m$t tình-
trang suy đôi mà trong đó con nguài chi 
biêt có giai-cãp và tiên tài cũng đugc vi 
nhu buôi hoàng-hôn day may am. Con 
nguài đã ban đúng Đãng Christ trên thâp 
t u giá đê dung vào tham-vpng mình! 

Xin Chúa a lai vái con cái Ngài là nhúng 
nguài vô t u , nhi^t thành và thuc-tâm lo 
công vi?c nhà Ngài. Ai mang danh là tiên-
tri cùa Đúc Chúa Trài mà không nhìn 
thãy Ngài đang cam guam sáng-láng, xin 
hãy m à mat hp. Ai là kè đang lo-lâng sg 
s?t mà không thãy Chúa canh bên. Xin 
hãy mà mat hp. Phâi, chi có lúc nay là 
thuân-tiên han hêt đê chúng ta đông đúng 
lên nhu hai môn đô tai làng Em-ma-út: 
Lay Chúa « Xin a lai vái chúng tôi vì 
trài gan toi, bong đã tàn». 

NGUYEN-HÍ/UJÍN Bình-hòa-phw&c 



MAY BAY 
K H Ô N G N G U Ò I L Á I 

K M theo Ba Má den Dalat dime bay 
tháng rôi. Tét nam nay xú HoaAnh-Đào 

lanh qua. Tói lai, em phái dap ba cái men, 
chân mang tãt, hai ban tay th<?c vào túi 
áo nlm ngù, the mà van l?nh. Ban ngày 
thì trói nâng am đ?p lâm. Bãu trò'i xanh 
xanh, may trang ltrng lò* bay. Nhà g?ch, 
nhà go xây-cãt, noi ò đãt thap, chô tai go 

cao. Em di hpc phâi dap xe dap, khi lên 
cao muôn het hoi, lúc tha dÔc thì gió 
luôn vào áo tham lanh rupt gan. Ba ngày 
Tét, thiên-ha rù nhau di xem các cânh 
dep. Phan nhiêu ngiròi thuc taxi đi xem 
thác Gougah, thác Liêng-Khang, thác Prenn 
hoac Suôi Vàng. Trong thành-phô thì có thác 
Cam-Ly, Hô Than-Tho, HÔ-xuân-Htrang, 
Viròn Bích-câu. MuÓn ròm mó-hoi , thì 
thuê thuyên đap niròc trên hÒ, hoac thuê 
ngua con đê coi d?o quanh. 

Riêng em, em khoái nhat là đi xem may 

bay không ngiròi lái & Sân Cù Dalat. Em 

sê tá đè các ban thãy trong ttròng-tirprng. 

Kia... trên mpt ngpn đôi rpng lòn vói 

thám có xanh, thiròng gpi là Sân Cù, phan 

nhiêu ngiròi đén xem là các ban trè an 

măc đò am dù màu sac Tãt cà đêu hiròng 

mat nhìn lên. Mpt chiec may bay nhò 

bang go đang ttr-do tung-bay ltrót gió. Khi 

thì no bay vút lên cao, lúc đâm bh xuông 

rôi tiep-tuc đuòng bay. O kia, no bay lât 

ngiroc, àà. . . no Út may l§n nhào nhicu 

vòng, chac rót qua... song xem kia, hÔi-
hpp-quá... no lai rú lên roi vyt bay b&ng 

cao tit. Em trông giong het nhir mptchiéc 

may bay săn giac có ngiròi ngôi lái. Em 

lay làm la qua vì tir truòc chira he thãy. 

Ba em đúng bên canh và chi cho em, kia 

kia... có mpt ngiròi khôn-ngoan đang cam 

mpt cái may giông chiêc radio, đúng dirôi 

đãt van qua lai đieu-khièn theo ỳ thích. 

Có nhírng lúc, nêu đieu khièn sai, may 

bay sê lac lubng di*$n, no bay ra khôi vòng 

kièm-soát, no sê cú bay thang luôn cho 

đén chúng het xăng thì rót xuông bãt cú noi 

nào. Có ngiròi lirprm đircrc, ngiròi mat phâi 

lo chu§c lai. Nêu triròng hop ròt nhăm 
chô có đá lòm chòm, the là may bay tan-

tành, phài ton so tien cá tram ngàn dè mua 

chiec khác. Còn nguòi điêu khiên ò duòi đãt 
giói, may bay không ngiròi lái, sê lên xuông 

an-toàn. Đây là lÔi tiêu-khièn cùa nhúng 
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ngiròi vùa tri-thúc vúa giàu có, Nhúng 
khán-già trè con nhu em đi xem thòa-
thich mà khòi phái trà mot giá nào cà* Ban 
thãy kia kia,.. máybaylàlà rÔi đáp tfuÔng 
Sân Cù an-toàn. Các trè em đèu đò xô bu 
quanh hò reo vui vè trong Gió Xuân mat 
lanh. May bay cánh dài mpt thuôc . có 
binh chúa xăng đăcbie t , có gain môt bô 
máyvô-tuyen chay pin, chính may nàyliên-
lac tryc-tiêp vòi may dièu-khièn duôi đãt. 
Em mòi Sue nhò là Ba em thinh-thoàng 
đpc báo chi có nói hien nay nguòi ta đã 
chè ra đuac may bay không nguòi lái dè 
bay qua đãt đjch rÔi t r a ve cân-cú bình-
an. Bay giò đúng trên Sân Cù, em mòi 
tin là đúng. May bay không nguòi lái qua 
có th§t! 

Thánh Giâng đã khuyên trong sách I 
Giãng 2 : 28 : « Vây bay giò, hòi các con-cái 
bé-mpn ta, hãy ò trong Ngài, hau cho, 
neu Ngài hi$n đên, chúng ta cQng day su 

vúng long, không bj h£-tb?n và quăng xa 
khôi Ngài trong kỳ Ngài ngu đên »• 

Ngày nay vòi mat tran, chúng ta không 
thãy Đúc Chúa Tròi vì Ngài là vô-hình, 
song chính cánh tay Ngài đang dân-dit 
đièu - khièn dòi song chúng ta. Các ban 
thân-mên ! Chúng ta hãy đông thanh cít 
tiêng há t : 

«Quanh đêm luôn ngày la thay Chúa 

dân-dát đây, 

« That tôi tin Ngài, th$t tôi nhan Ngài » 
(Thánh-ca 52) 

«Chúa sè luôn luôn lo-toan, 
« Trong m5i nam, ngày, qua cà đòri nãy, 

a Ngài lo chu-cíp thích-đáng, 
« Chúa sè lo sSn tírng giãy...» (Thánh-

ca 4 9 ) 

Dalat. W Tân-Ho-i 1971 

NGUYÊN-THQ-HÂN 

C Â Y SÕNG NHÒ" NV&C 

TIN Đ Ò SONG NHÒ" LÒ"! OÚC CHÚA TRÙl 



BAI LAM C H U N G 

M$t Ngiròi Lìa Bò-i, 
Nhiêu Ngirài Thirang-Tiêc 

((Õièu-áù? cu <PfrGtl Van ^3>Â) 

ISÍ gày 8 / 1 2 / 1 9 7 0 , HQÌ Thánh Gò-vãp 

dã tièn đtra cy Phan-văn-Đô dên ncri an 
nghi cu6i-cùng. Cu ra đi đè lai niem thirang 
tiéc chang nhírng cho con cháu cùa cy 
mà cho cà Hoi Thánh. Tai sao cy lai dime 
nhièu ngiròi men thirang nhir vay? Sau 

đây là Tièu-str cùa CM CÓ the trà lòi cho 

câu hôi đó. t 

Cy Phan-văn-Đô sanh nam 1882 t?ixã 

Hòa-an tinh Kiên phong mien Hâu giang 

Nam-ph£n. Cy lòn lên trong tinh-than nho 

giáo và đã tù'ng làm Htrong chù tiji làng 

Tân-hi?p. Mac dau cy có khuynh-hiròng 

nho-giáo nhirng nhírng nghiêm huãn cùa 

Đao Kh&ng cũng không gifr n&i cy trong 

vòng kiem tóa cùa ncn luân-lỳ cS-truyen. 

Bói vay, cy dã sÓng mQt C U Q C đòi phóng-

túng day tôi-lôi dung nhir Phao-lô m$t 

Sú-đÔ cúa Đtrc Chúa Jêsus Christ đã tuyên 

b$: Tôi muõn làm đicu lành mà làm không 

trpn và đieu dír ciV dính dãp theo tôi. Bpn 

giac ttr-đS-ttròng đã vây ham cy làm cho 

cy không phtrong t y thoát. 

T? on Đú-c Chúa Tròi là Đãng giàu-

lông thirong xót, châm nóng giân và đSy 

sir nhân tír. Ngài không muÓn thãy m§t 

linh-h^n nhtr cy phâi hir mat đòi đòi nên 

đã dung mot tôi-tò Ngài là Myc-sir 

Nguyen-Đàng đtra dân cy đên con điròng 

ctVu-rôi. Bien-cá quan-trong này đâ xâyra 

vào lúc cu dime 4 7 tuín, tire nam 1929, 

đánh dãu m$t biròc rê trong đòi song cùa 

cy. Sau hai nam trung-tín thò phimng 

Đúx Chúa Tròi , cu dime làm báp-têm vào 

nam 1931 tai Hpi-Thánh Rach-giá, do cy 

Muc-sir Nguyên-Đlng hành lê. 

Ttr khi tin Chúa, cy Pban-văn-Đô dã 

nhân dime mot đòi sÓng mói đúng nhir 

Lòi Kinh-Thánh đã bay t o : Vây neu ai 

ò trong Đãng Christ thì nãy là ngiròi dirng 

nên mòi, nhírng sir cũ đã qua đi, năyniQi 
sir đeu t r ò nên mòi ( T I Cor, 5 : 1 7 ) . 

Đè to long biét crn Đãng đã cúuchuQC 

mình, cy Đô đà tích circ hoat đong làm 
chtrng ve quyen-năng kỳ-diêu cùa Ngài cho 

nhieu ngiròi ngoai đao và nhò đó cy đã 

dãn đtra dime nhieu ngiròi t rò lai con 

điròng sir sÔng cùa Đtrc Chúa Jêsus Christ 

trong so đó còn có m$t so ngiròi van còn 

đtVng vírng trong đtrc-tin cho đên ngày nay. 

Cy ò H$i Thánh R?ch-giáhon 20 nam 

và trong thòi gian này cu đã ttrng làm 

chap sir kiêm thù quỳ. Sau đó cy dòi 

cir qua Long-xuyên ò đâycti đã CQng-tác 

chat-chê vòi H Q Ì Thánh trong chtrc - vy 

nghi-viên Ban Tri sir. Chính cy đâđú-ng 

trông nom viec xây cat tir-that cúa H$i 
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Thánh Long-xuyên vó*i mpttinh-than tích-

cuc cho đên khi hoàn tãt công-tác. 

T ú khi tin Chúa cho đên lúc ttr giá cõi 

đòi, cu đã sÔng mpt cuôc đòi đ?o-đúc nêu 

guong sang cho nhiêu nguò'i. That vay, 

hòi môi tin Chúa, cu đã tùng bi bat bô, 

chÔng đÔi và muu-h?i vì nhũng cái each 
do cu chù truong đè bài t rù nhírng tc-
đoan trong làng xóm. Dau vay, cu không 

he nao-núng t ruòc âm-muu đen - tôi cúa 

kè thù vì cu không coi s i r song mình làm 

quỳ mà coi su nhan biêt Đúc Chúa Jêsus-
Christ là quỳ ho'n hêt thay moi su. 

So dĩ cu có m'$t đòi song đac - thang 

trong đúc-tin nhu vâiy là nhò cu đã làm 

theo su túng trái cùa m$t danh nhân trong 

Kinh Thánh. Vua Davit dã nói rang : 

TIN BUÒN 

ĐírC-DyC.— Thiêu-úy Nguyln vSn C ò 
là tín-húu thupc Hpi-thánh Tin-lành Đúc-
due dã t ú n?n ngày 2-12-70 tai Giarai. Lê 
an-táng đuprc cú-hành t?i Đúc-duc. Thay 
cho toàn the t ín-húu, xin chia buòn cùng 
tang quyên. TĐ. Nguyên ngoc Tùng 

CĂN-THCT.— Bà Huỳnh th} Tình vè 
nuòc Chúa ngày 2 8 - 1 1 - 7 0 , huang thQ 7 2 

tuòi, đè I9Ì guang trung-tín vòi Chúa cho 
chòng và con cháu. 

Bà Huỳnh thanh Phãn, 38 tuòi, va trung-
sĩ Tuòng qua đòi ngày 2-10-70 đè lai 8 
con dai. 

Thay toàn the Hpi-thánh phân uucùng 
các tang quyên. 

Ban Tri SV chi-hôi 

CĂN-ĐU'O'C.— Ông Nguyen van Hièn, 
nb?c gia cùa ông Võ-van-Giáo, tha kỳ Hpi 
thánh CSn đuôc đã vè nuôc Chúa ngày 
25-11-70, huòng thp 68 tufci. Tang le cú-
hành ngày 27-11-70 tai nhà thò rãt vinh-

Tôi giáu Lòi Chúa trong long tôi đè tôi 

không pham tpi cùng Chúa. Cu hpc 

thupc long nhièu câu-gôc qua các lòp Thánh 

Kinh hàm thu. 

Ngoài su ham men Lòi Chúa, cu Phan-

văn-Đô còn có mpt đòi song cau nguyên 

chuyên can, huòng vè Ba Ngôi Đúc Chúa 

Tròi đè cau thay cho các tôi tòvà con cái 

Chúa khap mpi na i . 

Bòi Thiên-ỳ, cu Phan-ván-Đò đã ngù 

yen trong Chúa vào hÔi i g i 5 sang ngày 

6 / 1 2 / 1 9 7 0 , huòng thQ 8 8 tuôi, cham dút 

cupc sÔng t?m ò trăn-thê đè buòc vào 

cõi đòi đòi day vinh-hièn cùa Đúc Chúa 

Tròi . 

Ban Trj sir Chi h$i Go vãp 

hièn danh Chúa. Thay Hôi thánh, thành 
kinh phân uu cùng tang quyên. 

Ban Trf sw chi-hôi 

H À I - C H Â U . - Ông Nguyen van Đau57 
tuòi, thuôc viên Hpi-thánh Tin-lành Hài-
châu dã ve nuôc Chúa ngày 18-10-70.-— 
Bà Võ thj Dung, 75 tuòi, tín-đÔ trung-tín, 
đã ngù yen trong Chúa ngày 21-10-70. Cà 
hai tang-le đeu cú-hành each trpng the. 
Thay cho Ban Tri su H$i-thánh phân-uu 
cùng bà Tran thi Ot và các tang quyên. 

TĐ. Đăng thai Nitih. 
P H U C C - T U Y . — Bà NgÔ minh Thanh 
nghi viên Hpi thánh Phuôc Tuy, nhù danh 
Lê-Thi-Xuân.— dã ngũ yen trong Chúa 
ngày mùng 2 Tet Tân-Hqri tai nhà riêng 
ò duòng Bàn-cò Saigon huòng thp 65 
t ú $ L • \ -!"' v-'-

Le an táng đup'c cú hành trpng the t?i 
Nghia trang Tin-Lành đuòng Phan-văn-Trj 
Gia đinh hÔi 9 giò ngày mùng 4 Tét, do 
Muc su Lê-văn-Phái hành lê. 

Thay cho Hpi thánh lôi thành kinh phân 
uu cùng ông Ngô minh Thanh và qui tang 
quyên. 

Mifc sw Trăn Iwcrng Y 



C Ă N - T H G \ — H ô i - đ ô n g Đ i a - h a t M i e n 
Tay.— Hôi-đông thuóng-niên lan thú 2 
cùa Đia-hat Mien Tay đã hop tai Nhà thò* 
Tuyên-úy Tin-lành Can-tho- ngày 3 và 4-
2-1971. Hiên-diên có đô 500 tôi-tó và con-
cái Chúa gom nhi vi Hôi-triróng T L H và 
H Q Ì Truyên-giáo cũng là diên-giâ cùa Hpi-
đong, qui vi MS,TĐ và Đai-biêu tín-hiru 
tír các chi-hôi trong 15 tình mien Tâyve 
phó hôi. Buôi sang ngày 3-2-71 cũng có 
ctr-hành trong-the lê khánh-thành nhà thó 
Tuyên-úy Tin-lành do nguyên Tuyên-úy 
Ms, Đang van Luc đã day công xây-cat trên 
<tôt von là ruông sình-lăy. Sau gió khánh-
thành, quan-khách có đén viêng PhòngTrièn-
lam cúaHôi-đÔng. Hôi-đông đup'c cám-đông 
sâu-xa qua hai bài giâng cúa hai tôi-tó Chúa. 
Có hai con-cá i Chúa đã làm chirng crn-
phtróc đăc-biêt do quyen-năng Tin-lành 
giái-cúu khôi tpi - lôi cùng các thói-quen 
nhtrsay-sua, có-bac v.v... Trong phan phát 
phan-thuóng cho TCN và BCD, các chi-
hôi sau đây đtrcrc th i rong: — Ve Trirò'ng 
Chúa-nhirt: 1. Hàm-long, 2. Long-xuyên, 3. 
Kien-tuóng, 4. Rach-giá, 5. Mỳ-tho, 6. Càn-
tha,. Ve Ban Chítng-âqo : 1. Long-xuyên, 
2. Bac-liêu, 3. Song-phú, 4. Cà mau, 5. 
Phong-điên, 6. Mỳ-an... Trong phan thâo-
luân, Hôi - đong biêu - quyêt cu mot Ban 
Nghiên-círu kê-hoach tài-chánh cho Đia-
h$t, cũng nhu các đai-bièu dã hang-há i 
htra dâng vào ngân-quỳ cùa Đia-hgt so tien 
là 398.400$. Thành-phân Tân Ban Tri-str 
Đia-hat 1971-1972 gôm - có : Chù - nhiêm : 
MS Nguyên van Xuyên (chua man nhiêm), 
Phó Chù-nhiem: MS Đô thành Ngõ-i, Tho*-
kỳ: MS Nguyên scm-Hà (chua man nhi?m), 

Thù-quỳ: MS Nguyên húu Vinh, Nghi-
viên: MS Võ van Đê và MS Nguyen tãn 
Loc. Thông-tín-viên. 

S A I G O N . — H ô i - đ ô n g Đ i a - h a t M i e n 
Đ ô n g N a m - p h ă n . — Đia-hat Mien Đông 
N.P. hpp Đai-hôi thuóng-niên lan thú* 2 
vào nhũ'ng ngày 10 và ii-2-7i,t2ii nhà thó 
Tin lành Saigon. Lê khai-mac cu-hành vào 

tôi 10-2-71. Hiên-diên rãt dông con-cá i 
tôi-tó Chúa trong h$t vè du nhóm. Ngoài ra, 
cũng có môt so các chúc-viên quan-trong 
các c a - q u a n và các hat khác t h a m - d u . 
MS Hôi - t ruòng Đoàn van Miêng giâng 
cho Hôi-đông, sau khi MS Chù-nhiem Phan 
van Tranh ltrp'c-trlnh công-viêc Chúa trong 
nam 1970. Đ u g c biêt dù tinh-hình chién-
tranh, công-viêc Chúa van tién-trièn each 
tot-dep. Có mô* them Hpi-thánh m ó i : Đ t r c -

thanh, Đông-tâm, Lái-thiêu. Có cat them 
nhà thó Đúc thanh, ĐÔng tâm, Pham the 
Hien và tái thiêt nhà thó Saigon. Tình-hlnh 
hoat-đông trong các Hôi-thánh đèu vui-vè 
và có tô-chúc dime nhièu chiên-dich Tin-
lành, ket-quâ rãt tôt-đ?p. Trpn ngày 1 1 -
2-71 dành cho viêc làm chù'ng vè TCN, 
Ban Chúng-đao, Thánti-kinh thân-hpc-vi|n 
Ban Truyen - thanh Truyen - hình, Ban 
Truyen-giáo và TĐSR. Ve Ban cháng đ?o, 
có các Hpi-thánh sau đây đup'c phát giâi 
thirõ-ng ve hoat-đpng tích-cuc và két-quâ 
tot Í i . Saigon, 2. Nguyên tri Phucrng, 3. 
Bàn-có, 4. Gò-vãp. 5. Gia -đ inh , 6. Phú-

xuân, 7. Bên-cát và giâi khuyén-khích: Bình-
tri-đông, Hòa-htrng, Khánh-hôi, Phuóc-
long, Tuy-lỳ-vuo'ng, Tây-ninh, Thông-tây-
hpi, Truo-ng minh - Giâng, Ve Trircrng 



Chúa-nhirt, các Hôi-thánh sau day dirge 
thiròng: i . Phú-xuân, 2. Saigon, 3. Cô-nhi-
viên Bên-cát, 4. Bàn-cò, 5. G ia -d inh , 6. 
Tây-ninh, 7. Can - đuác , và giái khuyên-
khích: Tuy-lỳ vuang, Khánh-hôi, Biên-hòa, 
Hòa-hung, Thù-đúc, Thông-tây-hpi, Bên-
cát, Truang minh Giáng, Vũng-tàu, Gò-
vãp, Căn-giuôc. Tôi 1 1 . 2. 7 1 , bãu-cùBan 
Tri-str, vôi so 91 đai - biêu chánh - t h i r c 
Kêt qua Tân Ban Tri - sy Đia-hat Mien 
Đông NP khóa 1 9 7 1 - 7 2 gÔm có thành-phân 
sau đây : Chù-nhiêm : MS Phan van Tranh 
(chira man nhiem), Phó Chù-nhiêm: MS 
Nguyen híru Phiên, T h a - k ỳ : MS Nguyen 
thanh Hang (chira man nhiem). T h ù - q u ỳ : 
MS Nguyen van -Quan, Nghi - viên : MS 
Pham van Nam v à M S Nguyen thiên Sỳ. 

Thông-tín-viên 

S A I G O N . - H ô i - đ o n g C h a p - s u \ — T?i 
nhà thò Saigon, đêm 9-2-71 và ngày 10 -2 -

7 1 , có hop H<?i-đÔng Chãp-str. Hiên-diên 
124 chãp-str cùa 40 Hôi thánh vê h(?p, có 
thâo-luân vê str liên-quan hành-chánh giúa 
Đia-hat và các ch i -hôi , vê vifc mô Hôi-
thánh mói, giúp Hôi-thánh thieu và vi?c 
truyen-đao sâu-rông. Đêtn 9 - 2 - 7 1 , trong 
buôi lê khai - m^c, Giáo-sĩ Hpi * t ruang 
T.H.Stebbins có giàng mpt bài rãt linh-
đpng và day an . 

Thông-tín-viên 
S A I G O N . - Hô i - đ ô n g t h a n h - n i ê n 
M i e n Đ ô n g N a m - p h ă n . — Hoi-đÔngnay 
hop tai nhà thcr Tin-lành Saigon đêm 7 và 
neày 8 -2 -71 . Đêm khai-mac, saubàidtên-
vSn khai-mac cùa Đoàn-truang MS TrSn 
b á Thành, MS Chù-nhi?m có ngõ lòi cam-
tirông cùa lôp ngiroi cao tuôi đói vôi thê-
he trè. Tiêp theo là phan ca nhac. Buôi 
sang ngày 8-2-71 MS Hôi t ruang T L H 
giâng i bài đãc-bi?t. Sau do làphân bãu-

ctr Ban Tri-str Đoàn. Kêt - qua : Đoàn-

t ruang : MS Tran bá Thành, Đoàn - phó : 

MS Nguyen van Nam, T h a - k ỳ : Anh Lê 

van Lai , Thù-quỳ; Co Nguyen thi Hang-
Nga, Nghi-viên: Anh Lê van Inh và Co 
Võ thi Thu-Cúc 

Thông-tín-viên. 

S A I G O N . — Lê p h o n g c h ú c Muc-s i r .— 

Đêm 8-2-71 tai nhà thò Tin-lành Saigon 
có cù-hành lê phong-chúc Muc-su cho 4 

vi Truyên-đao : Nguyen van Nam, Pham van 

Thanh, Tran luang Y và Bùi trung Nguan. 
Cu Muc-su Lê van Thai giâng rãt day an , 

Moi ngirai đêu câm-đông lúc các Muc-su 
đat tay cau-neuy?n cho các Tân Muc-su. 

Nguyen Chúa ban phuôc du-dât trên các 
đay-tó Chúa trong chúc-vu mói đê kêt-quâ 

nhiêu cho nhà Ngài. Hôi-đông tham-vãn 

và phong chúc Muc-su lâa nãy gôm c ó : 

Chù-tich: MS Phan van Tranh, Các ùy-

viêti: MS Tran xuân Hi, MS Nguyen húu 

Phiên, MS Lê van Phâi, MS Pham van 
Nam, MS Dirang Kỳ, MS Nguyen thanh 
Hang (Tha-kỳ H$i đông), MS Phan duy 
Hinh (vang mat vl lỳ-do sue khoe). 

Thông-tín-viên. 

CĂN-THO*.— Đ a i - h $ i t h a n h - n i ê n 
M i e n T a y . — Đai-hôi nay h<?pt$i Nhà thò 
Tuyên-úy Tin-lành Quân-khu IV vào ngày 

i và 2 - 2 - 7 1 . qui-ty 58 đa i -b iêu cua 92 

ban thanh-niên và lói 500 MS,TĐ và tín-
húu cùng thanh-niên trong hat. Hai dien-
già cùa Đai-hôi là MS Chù-nhi?m Nguyen 
van Xuyênvà MS Pham xuân Hiên. Trong 
chuang-trlnh có giò là-n chúng an Chúa 
và trình-diên ca nhac. Sau đây là thành-
phan Ban Tri-str Đoàn Thanh - niên Tin-
lành Mien Tây N.P. n iên-khóa 1 9 7 1 - 7 2 : 

Đoàn-t ruang: MS Nguyen lap Mà, Đoàn-
phó : MS Ngô van Bùu, Tha-kỳ : T Đ Tri?u 
thai San, Thù-quỳ: Ban Lê minh Đúc , 
Nghi-viên: Ban Lê trung Thành và Cô Võ 
thi Kim Đ a n . 

Đoàn T.N. Mien Tây. 
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QUÍ V | PHU-HUYNH 

CÓ D Ê Ỳ CHÀNG ? 

C á c e m 

râY thích đgc 

sách ĩ 

Tai các phòng sách Tin-lành, có nhiêu 

sách tÕt, xin qui vj mua cho các em xem. 

N H L T N G TRUY$N.TÍCH KINH-THÁNH 
BANG TRANH*ÁNH 

• Can đói kém. • a o đòng 

• T i m mpt vi hoàng - hâu 30 đông 

• Giô-sép bi bò xuõng h õ . . . . ; 4? đòng 

• Ngiro i giàu ngu-dai 25 đòng 

•k Ngac - nhiên kinh - khùng. . . . • 2? đông 

• Đa - vít thang tran. • . • .- 10 dòng 

• The - g i ó i bat dau the nào 10 đông 

• Truy^n-tích G i á n g - s a n h 10 đÔng 

< 

f 

NHCTNG TRUYÊN NGY NGÔN 
BANG TRANH ÁNH 

• Beo con thành beo lán* 10 đõng 

ic Càng xa ra đau cành • • • . 1 0 đòng 

1c Trong vùng bùn lay 10 đõng 

*k Ngu-ngôn cúa bác-sĩ mien rirng ao đòng 

• Kéo day đua 20 dòng 

• Câu chuyen con khi. . . . 2 0 đòng 

• Con tràu nirác 20 đòng 

* ^ / " j/* V*~V*V.̂ V_X 

Nêu Qui vi khô.ig chgn sách tot cho các em trè êgc, chúng sè đpc băt ci> 

sách nào. Anh-hwỳig sách nhêm-nhí sè rat nju/-h$i cho đ&i song thu$cJinh 

cua các con em chúng ta. 
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Hôi-đòng thàm-vân và 6 Tân Myc-si/ Tây Nam-hat 
Hang triró*c, tù* trái qua phái: Ms Lé-quan-Hòng, Ms Pham-van-A, Ms Ngô-vân-BirJ 

Ms Lê-thành-Sung, Ms Nguyèn-vòn Thanh-Vân và Ms Lê-võn-Tính 

Ben trái, trèn : 
— dirôi : 

Bén phài, trên : 

— d\ró"i : 

Ban Trj-sy Tong-liên-hpi trong phiên hop tháng 9 nam 1970 I 
Bon Báo Tong Tha-kỳ Tòa-sogn tháp tùng Toán Huán-luyén T 
vùa đén Trung-tâm Truyen-giáo Phvóc-Long. 
Hôi dòng bòi-linh cháp-sy và 1BSR hpp tai nhà thò Dalat 
Toán Huán-luy^n T&SR B\o hat đén Phirác-long ngày 29-11-1970. 


