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S O N G 
l ă 

I 

T R O N G lich-sù- Ce-đoc-giáo, chua có 
ai sánh kip sú-dÒ Phao-lô. Siuh-hoat và 

công-tác cua ông có mgt đac tánh cao-

thtfcrn^, thánh-khíet chú-ng-minh quySn-

nang siêu viet cùa Ca-đÔc-giáo, Su day-

d§ cùa ông cò mot tam quau-trong v ô -

biên. 

Ngôi tù tai thành La-ma^ su s6ng cũa 

ông nhu chĩ mành treo chuông, m$t mang 

l{nh cùa hoàng-đê có the khiên ông b{ đem 

fa hành-hình lâp-ttrc. Ngay khi đó, ông 

viet thff khuyên-lo-n, day - do Hgi-thánh 

Phi-Hp. N h a n dip này, ông tóm tat cái 

kha-nãng và tiêm-IiJ'C cùa đò'i sÔng Ce-đÕc 

nhân bang môt câu : « Dôi vái tôi sÓng 

là Christ, chêt là lai» {Phi-Hp i : 

Phao-lô không giõng nhu nhiêu nguò-i 

sông mà tĩm chet, hoăc scr chêt mà 
tìm sang. Đ6i v6 i ông, su* s6ng cũng nhu-

sy chêt đeu mat hêt ỳ-nghĩa dáng so- cùa 

NO. Đây là Christ, kia U l<yi; Igi là Christ, 

Christ là IQ*!. Cá haí khõng có naí nào 

tííi-tim hoac nai nào sáng-láng, nhung bat 

tíx nffi nào ông đên dêu thăy có Christ & 
vòi mlnh và & trong minh. 

Tan - sĩ G . Campbell Morgan giăi-
thích Phi-Hp I : a i đ^i-ỳ nhir sau : 

1. Chr is t là cãn -nguyèn cùa si^s6ng* 

Phao - lô không kè mlnh có su'SÕng 

nào khác ngoài ra su sang mênh-danh LÀ 

Christ. Ông mu6n nói rang chính mình đã 

chêt và ông đã tiêp-nh§n Christ làm sir 

s6ng cùa mlnh-

2 . Chr is t la Đ á n g bão- tòn $ 6 n g . 

Song ngày nào, sfíng bao lâu, síĩng 

t̂ i đâu là Christ, Ngài tiêp-ttíc s6ng trong 

ta và duy-trl su sang trong ta. Ngàí là 

cây nho, ta là nhánh, bô'i su hi^p-nhú-t 

sanh-đông đó, Ngài bào-ton su sííng trong 

ta. T a thuôc vê Ngài và Ngài thu$c ve 

ta. 

3. Chr is t là lu$t cùa si;- sóng> 

Ngài là điêu-ki^a cũng là nguyên-l^^ cùa 

sy song, Christ dieu - khièn, kiem - soát, 

hiróTig-dân và khích-1? su song cùa ta. S y 

hi?n-di?n cùa Ngàí trong ta là tâí-can, v l 

chĩ có Christ m*i có the s5ng cupc đò ĩ 

tĩn-đĩâ cùa Christ. 

4. Chist là sán-phám cùa s y song. 

Gia-đinh có nguài đang s6ng mgt cugc 

đò'i theo xác-thit, tinh-quái, kiêu-căng, tàn-
bao mà l$i nó i : 

« ĐÕI vái tôi, sông là Christ,'' thi 

th|t LÁ píiztm-tlitraiig, giâ-hlah. Nêu THAT 

THÂNG SÁU—1967 



Christ ô* trong ta, ta có mgt đói sfing 

gi6ng nhu* Ngài» vi ta là sàn-phâm cua 

Ngà i . 

5* Christ tà mgC 'dícb cúa s\rsóng* 

S6ng là Christ, túc là s6ng có tác-

dung đén mpi nguò-i lân-can đê đem hp 

dên Christ. Nguò-i ta thay Christ, biet 

Christ qua đúi s6ng cua Ca-đííc nhân. 

Phao-lô đă s5ng mpt đò-i vó'i mpt myc-

dích dem Christ dên cùng mpi ngirài. 

6* Christ là sire thúc-dáy cua sir 

s6ng . 

Chúng ta không nên hành - d$ng 

bô-i m$t sú-c thúc - đSy nào khác bSt 

c ú dên tú đâu, mà phâi bô-i chinh Christ. 

Búi Christ thúc-đay mà Phao-lô dám thách-

<tô vô-luân kè thù-nghich nào có the phân 

re ông khôi Christ (Rô . 8 : 38 , 39). Nhung 

ciSng búi Christ thúc-đay mà ông dám 

t lnh-nguy^ chiu rùa - sâ lìa khôi Christ 

vì có-đSng-bào mình (Rô 9 : 1 - 3 ) . 

7* Christ là mão-fnĩ$n cũa sy song. 

Ngài là can - nguyên mà cũng là 

thành-toàn cùa su song. Ngài dã khôi-

công thì cũng dã hoàn-tât. Chúng ta đã 

g$p Ngài , đang gap Ngài và sê còn gap 

Ngài trong cõi dói đúi. Ngài là mpi su 

và trong mpi su. 

Bay già hãy tuóng-tugng trong tay 

cua môi chúng ta đang doc bài nâycó môt 

mành giãy trang. Chúng ta hãy vict tièu-

su cũa dò-i mình m§t each chân-thành và 

trung-thuc nhu chính Phao-lô đă viêt mpt 
câu vê tiêy-sú cùa đúi õng. 

« Đôi vái tôi, song là Tíèn b ^ i c . « 

hoac 

<t Đ6i vó i tôi, song là Thú vui ^ 

hoac 

<í Đ6ì vúi tôi, song là Danh vpng * 

hoac 

« Đõì vó-i tôi, song là m g t t r o n g b â t 

cá* ai , b á t cú* díèu g ì mà không phài 

Christ. " 

Nêu « Đ á i vó'i tôi song là « T I E N 

BAG" tfai tôi không thi viét phan sau nhu-

Phao-lô đã Viet : «Chct là ^ i " , mà chet là 

thĩ|t mat, vi chúng ta trln-truÒng ra khòì 

long me, cũng se tian-truÔng mà tro* ve* 

Nêu , " Đgi vá i tôi, sSng là « T H Ú 

V U I B thi tôi không thS viêt phan sau nhu* 

Phao-lô đã viêt : «Chêt là lò'i*, mà chêt 

là thi?t mat, vi Tân-sĩ C . H . Spurgeon đã 

nói : «Cá i chén thú vui mó'i nem trên 

mi^ng aó nggt nhu* m§t, song đên c^n no 

đâng nhu ngãi-cúu. 

Nêu, « Đ ô i vái tôi, song là D A N H -

V O N G « thi tôi không thi vĩet phăn sau 
Bhu Phao-lô đã v i ê t : .( Chêt là ICTÌ » , mà 

chêt là thict mat, vi átn danh cũa tÔi có 

đuccc khâc trên bia đá, tugng đÔng đi 

nũ-a, rôi cOng se theo thíri-gian mà phai 

mò , sup đ&, 

Nêu, « Đ6ì vó'i tôi, sang là môt trong 

bãt cú ai, bat cú đieu gì mà không phâi 

Christ" thì tôi không the viêt phăn sau 
nhu' Phao-lô đã vict : «Chêt ià ICTÌ mà 

chêt Ià thièt mat, vi Sa-Iô-môn dă tuyên-
bÔ : « Htf không cùa su iux không, hu* 
không cùa sy hu không, thày đeu hir 

không. » 

Mong rang tièu-sú cũa đcri chúng ta 

không phài nhirvúa kê trên đây. Nguyên 

Christ chiêm-hũu chúng ta, lên ngôi cao 

cà trong long chúng ta, đen nôi dău phâi 
trâ giá nào chúng ta cũng sin-sàng trà, 

đl ai náy có the vict môt câu tóm-tat 

tiêu-str cùa đíri minh m^t each chân-thành 

và trung-thvc rang « Đ â i vá i tôi, s o n g 

là Christ, chêt là lgi.» 

T . K . B. 
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sir DANC NCAC YSINH 
CHO CONG.CUÔC 

TRUYÊN-GiÁO 
— Muc Sir Philip Teng HprTrwô-ng 

HQhThánh Tin-Lănh Trung-Hoa Hong-kong 

T B ^ G A Y sau nhírng biên-câ xây ra trong, 
I V I ngày Ngũ-tuãn, chúng ta đpc thay 

sû  dâng hien mot each hy-sinh trong Hô i -

thánh cua các Sú'-đÒ (3 : 44). A-na-nia và 

• Sa-phi-ra "ban gia-sân mình và giũ" laii mot 

phan tien giá ban (5 : i , q ) . Phi-c-ra nói 

vê điêu này nhu là ' nói doi cùng Đúc 

Tliánh-Linh » (5 : 3 ) . Có 2 đieu rat rõ-ràng 

. trong câu này: Thú* nhât, Thánh-Linh đa 

ĩàm cho các tín-dÔ dâng cua mgt each hy-

sinh ; thú hai, nhieu ngu'ôi da vâng theo 

sy khuyên-bâo cùa Thánh Linh^ nhung có 

vài ngirài tìm each lù-a-đáo bang nhírng 

phircrng-cách rãt khôn-khéo. 

• 

Các Hôi-thánh Ma-xê-đoan bày-tô asy 

vuì-mùng tOt hire » trong mhieu hoan-n3ia 

thù-tháchrt cung nhu- KSU du-dât cùa long 

rông-rãi" trong co-n nghèo-khó ( I I Côr, 

8 : 3). That là môt ttrang-phăn gi&a các 
* đicu-kien be ngoài và ân^huê nôi-tâm I 

Hôi-thánh tai Tê-sa-lô-ni-ca là mgt 
guong tSt cùa các Hôi-thánh Ma-xê-đoan, 
Phao-lô đã nói ve Hôi-thánh này nhu là 

mot Hôi dã đu'CfC quyen-phép Đú-e Thánh-

Linh lay-đông " Va, d$o T i n - lành chúng 

tôi đã rao truyên cho anh cm, không nhíĩng 

bang lôi nói không thôi, I9Ì eũng bing 

quyên-phép, bang Đú-c Thánh-Linh ( I Tes . 

(1:5). Môt iăn níra, dieu này chúng to rang 
môt Hôi-thánh đup-c day-dây Đúc Thánh-
Linh là môt Hôi-thánh sãn-sàng dâng-hiên. 

SLT dâng-hien cùa nguò'i Ma-xê-đoan 

' không nhung chĩ là tiên-bac, nhung đieu 

ehính là ho dã dâng chính mình cho N g à i : H9 

" truôc hêt dã dâng chính mlnh cho Chúan 

(11 Côr. 8 : 5), sir dâng híên tiên^bfic và 

dôi sang hgp lai thành su íídâng hien quan-

trong cho công-cuôc truyen-giáo .> du'gc 

khuyên-giuc bffi Đirc Thánh-Xiinh, 

Phong-trào^kien thành (Pietist move

ment) day lên vào thc-kỳ 17 và đã gây 

mam-m6ng cho môt đông-lu'c truyín^giáo, 

và công-cuôc truyen-giáo Morave là môt 

phãn cùa đông-luc ăy. Đúe Thánh-Linh 
dà hàrĩh - đong WQt each hien - nhiên taí 

Herrnhut dên nôi phong-trào dâng-hien lên 

răt cao, kêt qua là vôi mot s6 hgi-ehúng 
it - i i 600 nguài đã thành - lap môt hô; 

truyen-giáo và dà gôi 2 .170 Giáo-sĩ trong 

vòng 120 nam di răt nhieu ncri khó-khãn 

nhăt trên thê-giôi này. Vào nam 1930, sau 
200 nam hoat-đông. theo tài-íiêu cùa Bác-
s! Robert Glover, tỳ-s3 cua Giáo-sĩ so 

vôi s6 hôi viên cùa hôi truyen-giáo là 1 /93 , 

that là môt kỳ-luc khó vugt . • + * 



\uđt L-tìip-ìô K\ If} : t - ^ 

N O 

HUT 

XTT E - DIP - TO 
G LT CT I xua có c â u : Hoa 

huang bat nhi/cj-c tho' 

huang viên, the vj vô nhu 

cí^o vi t i i /ò-ng. Nghĩa là : 

Hoa thom k h ô n j bang ch 

thorn , vĩ hoa t h e m ch6c-lát, còn i^J\ 

thorn lâu-dài. Mùi dò-i khÔng bang mùi 

Jgo, vì mùi éíri theo tho-i-gian mà tan 

mat, còn mùi dgo thi mai măi trLrò-ng-tôn. 

Uirác E-díp-tô là niróc van minh tôi c5. 

VS văn-hóa : Triêt-hpc hg th$l giòi. Kir»h-

thánh cho chúnQ ta b i§ t : ^ M ô i s o êirac 

hpc câ sy khôn ngoan cùa ngiràì E-díp-tô; 

lò'i nói và vi$c làm dêu có tài-nSng.* Khoa^ 

hoc hp rãt tài. Hp có the iró-p X J C chêt 

may trđm nSm van còn nguyên- Ve sy 

sanh-hogt : Hp nhò- sÔng Nil d ĩ n mr&c 

vào các dông rupng màu-mõ', nê i dân-sy 

lay làm phong-phú; Nào hoa q u 3 , nào cá 

th j t , biêt bao tho ngon-lành-. Vê t ĩn-

ngtrò-ng : Lúc bay giò- hp không biêt Due 

Chúa Trò'i, d i n n5i vua cùa hp nói vol 

Môi'Se rang : « Glê-hô-va là aí mà tram 

phăi vâng lò'i ngyò^i . . . Tram chSng biét 

Giè-hô'Va nào hét.» Dân Y'scr-ra-ên kiêu-

ngy tgl xú Ê-díp-tô bon tram ba mua l 

nam, nên tiêm-nhièm nhiêu diêu không 

t õ t ; nhOng nam cuói-cùng cùa dò'ì hp Igi 

do th$t làcay-dâng Đírc Chúa Trò'i d^ng 

long ihuang-xót cOu hp ra khôi no-i dc* 

âiia ho dén ncri hgnh - phuóc ty-do- Tuy 

than hp ra khòí, nhung lung hp van tíêc, 

mà tiuc nĩìãt l à : "NÔi thit XLT Ê-díp-tô,^ 

Cĩá-lri nôi thit Ê dip to 

a) Ngon clurng nào mà Jan Y-sa-

ra ên nhá no ? Có lê xú Ê'dĩp'tô rupng 

dat phì-nhiêu, nên bò dê béo l 6 t , khien 

long hp không the quên dirp^c, Ô.! hp chĩ 

chú'Irpng do 2n hu^nát, ch& không nghĩ 

dên dân-tôc mĩnh dã chju khónkhò duó^i 

ách thSng^lri cùa ngirò i E-díp-tô han bon 

T I l A x i I - K I N I I ' B I O 



* VàYt anh ein hoăc an, hoar uÕng hãy lă làm si/rhì khác, hay 

Vi S{f vinh-hièn Đác Chúa Trò-i mà làm. I Có vinh to 10 : 3U 

Irăm nam! Chính Phao lô cũng dau long 

vĩ nhú'ng tín-dô qua xu -hu^ng xác-thjt^ 

nên ông lh&-l0 ra nhùng lò'í thông-thiet : 

cV! tôi thircrng nói diêu nây cho anh e m , 

nay tôi l^i khóc mà nói nOa : ISm ngyò-i 

CO cách ă n ô ' nhu là kê thCi-nghich th^p-
It/ giá cua Đăng Christ . Sy cuoi cùng cùa 
hp Ià hu-mãt ; hg lay bung mĩnh làm 

Chúa mình^ và lay sy xãu'h& cùa mình 

làm vinh'hiên^ chĩ t iT ' t yàng vê các viêc 

ttìê-gìan mà thôi.> Đau -dán thay ! 

^ b) Qui chirng nào mà dan Y-sa-raen 

tiéc no ? Châc có nhiêu i h ú gia-vj ngon-

linh nên dân Y-so^-ra-ên khóc tru'ó'c mat 

Môi-se mà rang : « Ai sêcho chúng lô i an 

thtt? Chúng tôi nhó nhũ'ng cá chúng lôí an 

nhtrng-không tgí xú E-díptÔ, nhùng dua 

chuOt, du'a gang, cũ ki$u^ hành và tôL 

Bay giò-, l inh'hôn chúng tôi bi k h ô h é o . 

không có chí hêt ! Mat chi thãy ma-na mà 

thôi.> «Th?t the , kê sông theo xác^thit 

th! chãm nhCrng si/ thuOc vê xác-thit,.. 

Vá̂  chSm vê xác-thit sanh ra sy chêt... 

Vi sy chãm vê xác-thit nghich vó'i Đ ú c 

Chúa Trò'i.* Th$t dáng buôn thay ! 

c) Icb'lai chOng nao mà dăn Y-sa-
raên muôn chêt bên no ? Hp muõn chet 

bên nôí thjt nên hp bSt dên Môi-se và A-

fôn i fCâ hOi'chúng Y-scr-ra-ên oán-trách 

Môi-se và A-rÔn tgi ncri dông vâng, nói 

cùng hai ngyò^i r ang : O i ! thà rang chúng 

tôi chiu chêt vê tay Đ ú c Gíê-hô^va tgi 

x{r Ê^dĩp^tÔ, khi còn ngôi kê nôĩ thit và 

an bánh chán he ! Vì hai ngu'ái dãn-dSt 

chúng tôi vào na\ dÔng vâng nây dăng 
làm cho câ doàn dân dông nây dêu chêt 
6o}.y> That khó qua cho Môi-se châng biêt 
glăi-quyét làm sao / Ta a n Đ ú c Chúa 

T rà i Ngài biêt rò nôi (òng cùa Môi-se nên 

băt dâC'dì Nqài phâĩ cfio dân Y-sO'-ra-Gn 

an thit theo long lham-duc cũa hp, ^Dúc 

Giê-hô-va bèn khiên mpt t r^n gió thòi ti> 

bièn^dan nhùng chim Cut dên vâi trên trgi 

quân và xung quanh, bên này trâi ra dài 

chúng mOt ngày du 'àng d i , và bên kia trâi 

ra dài chúng mOt ngày d i ràng d i , khôi mat 

dăt chúng hai thu-óc be cao. Dân-sy dung 
d^y lup 'in nhirng chim Cut t rong ngày do , 
dem do và trpn rgày sau-.- Thit van còn 

ncri rang, chi/â nhai, thì c a n gi$n Cũa 

Đúc Giê-hô-va nSi lên cùng dân-sy, 

hànhdân-sy mpt tai-va rãt n$ng.^ Hp chêt 

rãt nhiêu, t iò ' nên m ô cùa sy tham 

muõn ! Th^t , hp muõn chêt bên nôi th j t i 

nên Chúđ cũng cí o hp dâc kỳs6^-nguy$n. 

Ô i ! Thieu chi chô chêt mà Igi muõn chêt 

bên nôi thit ? Sao không muôn chêt chÔ 

vinh'hien mà l^i muón chêt chõ nhgc-nhă 
nhu- the ? Thua qui v i , chúng ta hăy t y 
hôi mĩnh : Nên chêt ô- dâu ? và chêt 

cách nào ? Vinh-hiên thay ! 'Sú-dô Giăng 
làm chúng ; • Tôi nghe có tiêng dên t ú 
trên trò'i rSng : Hăy viêt lay : T ú ròy, 

phuóc thay cho nhùng nguò'i chet là 

nguà i chêt trong Chúa I* Lgi r a n g : c S y 

chêt cùa các ngu'ái thánh là quí-báu 

t r u ó c mat B ú c Giê-hô-va. >̂  Nhung dau-

d ó n thay cho nhùng ai muÕn chet bên 

nôi t h i t ! ! ! 

C h a t d o c t r o n g nÔi t h j t Ê-dip to 
Nôi thit Ê díp-tô tuy ngon lành, 

nhung rãt nguy - h ièm, vì t rong do có 

nhiêu chat dpc. Tôi không phăi là bác^ 
sĩ, du"c?'c-su' hay nhà phân chêt, nhung 

cũng có the lay ra mgt vài chêt dOc 

t rong do : 

a) Có chSt cay-dSng. Kinh - Thánh 
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A . 

chép "ngu'ò'i E-díp-tÔ bèn dem long gher i ' 

ghét dân Y s c r a ê n ^ bât làm công-viêc 

nhpc-nhãn^ gãy cho dà i dân ãynên cay-

dâng^ ví noi khò-sô" nhôi dăt/ làm g^ch 
và mpi viec khác à ngoài dông-Céc công-
viêc nòy ngirò-i Ê-díp-tô bat dân Y-sa-ra-

ên làm nhgc-nhãn \êm.^ ThAt^ khoái khãu 

nhung kho-tâm nghĩa là : Mi$ng thì ngon 

lành^ mà long rat cay-dâng ! Nhu v^y, 

Ihí an mà làm chi ! 

b. Có cbít sát-híii, Dân Y-sa-ra-ên 

vì ham 3n thit xij E'díp-tô, mà không 

nghT dên O Ì T C Chúa Trò'i mình, nên kêt-

quà nhung hài-nhi cùa hp vù-a sanh thì 

bi gíêt^ da sanh ra rôi bj ném xuong sông^ 

còn ngu'ò'i l án thì bi dánh-dâp tàn-nhan. 

Kinh-Thánh chép ; <^Vua x(r E-díp to cũng 

phán cùng các bà m y . . . rang : Khi các 

n g u c i d i ruó-c thai cho ngirò'ì dàn-bà He -

hcr-ra^ he thãy sanh con trai thì hãy làm 

cho chêt dí.^ Lgi cũng truyen linh cho 

câ dân mmh rang ; Phàm con trai cùa 

dân hlê-bo'-rc mó'i sanh^ hãy li$ng xuong 

s o n g . . . Vâ^ du-ang lúc do, Môi-se dâ 

ló'n khôn rô i , ra di dên cùng anh em 

mĩnh^ xem ihSy công-viêc nhpc^nhãn cùa 

hp ! Cũng thay môt ngu'ò'i Ed íp - t ô dánh 

m^t nguò") Hê-bo'-ro' t rong vòng anh em 

mĩnh,:& Thâm-trgng qua bi - t huang ! O í , 

càng an thjt do bao nhiêu, thi dân - sir 

l?i càng hao ' mòn bay nhiêu ; mà nêu 

không có sy giai - cú-u cũa Đúc Chúa 

Trò'i thĩ cũng có the dua dên chõ tíêu-

d ie t ! Nguy-hièm biet bao ! Cho nên Sù^ 

do Giăng dpy rang : C h 6 yêu thé-gian^ 
cũng dùTjg men các v^t ò the gian n ía , , . 

Vâ^ the gian vó'i sir tham-dyc no deu qua 

di^ song aí làm theo y-muôn Đu-c Chúa 

Trò'i thĩ còn lgi dà i d à i - * 

c. Có cbõt nô^ì$* An rôi phăí phyc-
dich kho 'Sà- Kính-^Thánh chép : «Các doc-
djch và phái-viên bèn ra nói cùng dân 

chúng rang : Pha - raôn có phăn nhir 
vãy : Ta châng cho các ngu'ò'i ro'm nCra. 

Hãy t y di kiêm lay rcrm cr dâu thĩ di> song 

châng trù- bó t công-viêc các nguo-i chút 

nào. Bay gĩò'^ dân-chúng bèn di rài khâp 

x(r E-dĩp'tô dang góp góc ra the cho 

r a m . Các doc-djch Igl hòi rang : Hãy làm 

cho xong phân viêc các ngira i y so dinh^ 

ngày nào cho rôi ngày ãy, cũng y nhu-

khi có phát ram.w <íChâng nhíìng v$y 

thôi lgi còn bi dòn vo l là khác nua I 

Thât^ an du-crc miêng thit cùa ngu-ài E' 

díp^tô không phai là dè dãu ! Nguyên 

Chúa cho chúng la ihau rÕ dieu nay : 

Ti^t câ mgi sy cám-dô cũa dò i cũng g'6ng 

nhl / no! thjt xú E-díp-tô v§y. • 

f/. Có chat làm cho tràri ntrác met. 

An xong rôi phâi kêu khóc^ không phăi 
môt dôi nguàí kêu khóc^ mà câ m^t 
dân-tôc kêu khóc I Thit ngon cho dên 
nôi kêu - khóc thSu dên các tùng t r à i . 
Kinh-^thánh chép : < Sau each lâu^ vua 
E-díp'tÔ bang ; dân Y-sa-ra-ôn than-thô' 
keu van vĩ phâi phyc djch khò-sà ; tiêng 

kêu van lên thâu Due Chúa Trài -

Ngài nghè tiêng than - t h à chúng, 

nhà dên si/ giao - nac mĩnh kêt-lâp 

cùng Ap-ra-ham, Y-sác và Gia - cÔp. 

Đú'C Gíê-hô-va doái lgi dân Y-sa-ra-ên^ 

nh$n biet cânh-ngp cũa chúng... Dijc Giê-

hô-va phán r ã n g t ^ T a ds thãy rõ-ràng sy 

cyC'khb cũa dân ta tgi xú E-díp-tô, và 

có nghe thãu tiêng kêu^rêu vĩ c à nguò i 

dôC'CÔng cùa no. Ta ngy xuong dãng 

C Ú U dân nay khòi lay nguàr E-díp-tô, 

dan tCr xú ãy lên dên mpt xú kía dpp'dè / 

Tg a n Đ ú c Chúa T r à i t rong khi dân-sy 

Mgài qua buôn-rău dau-kh&^ Ngàí khiên 
long hp tĩnh-ngO và ăn-nân. «Ví sy buôn-
râu theo ỳ muÓn Đ ú c Chúa T r à i sanh 

ra sy hôl-cai và sy hôi -căí dãn dên sy 

roi l i n h ' h ô n - . . còn sy buôn-rSu theo 

the gian sanh ra sy chêt,> Th$t^ dung 

nhu v$y ! 

T H Á N H - K I N H BÁO 



Đírc Chúa T r ò ' i c i r u d â n Y-so" r a e n 

ra khò í n i r á c Ê-díp t u 

Ngài m ò mot con dirò-ng bang qua 

Hông-hâi dè cúu hp. Hp di giira long bien 

fìhu trên dãt khô, còn nuõc thì lâni thành 

vách haibên^ nên hphình-yên vô sy. Thât^ 

long yêu thuang cùa Ngài \&n lâm và 

quyen^nâng Ngài rãt cao, không có sy 

gí mà Ngài không làm dup^c^ châng có a' 

giâng nhu Ngàí ! 

Thua qui vi ; Dâu trài bao tai-ngn 

kh&ng'kiép do sy doán^phgt cùa Due Chúa 

Tròi, nhung nguò i E-díp-tô t ù vua cho dén 

dân aiai cũng muòn dân Y-so'-ra-ên c ú ò 

v6i hp dè an thit . Cho nên^ dang khi dân 

Y-Sff-ra-ên vup't qua Bièn Do hp kéo cà 

mOl d?o binh duòì theo bât dân ãy trò" 

I9Ì, Kinh'Th.^nh chop : « Nguò'i E-díp-tô 

bèn duoi theo^ hot t h i y ngya^ binh 

cùng lính kv cùa Pha-ra-ôi dêu theo 

xuõng gifra bièn. Vã^ dén canh sang. Due 

Giê'hô 'Va cr I rong long ínj may và Iúa 

nhĩn ra thãy Irgi quân E-díp'tô, ben Idm 

cho hp phài r o i - loan , Ngài tháo bánh \e 

cija hp, khien dãn^dât cyc-nhpc. . . Due 

Ciê-hÔ-va phán cũng Môíse rang : Hây 

gia tay ngua i ra trên bièn, nu6c sè trô' 

lap nguòi E'díp'tô^ brnh xa và lính kv 

cũa chúng no. Môi-se bèn g ia tay mình 

ra trên bièn, lõi sang mai/ nuó'c sè lap 

phù day bièn Igi^ nguò'i E-díp'tô chgy 

Iron bi nuó'c ch?n ; vây Đúc Gíê-hô-va 

xô hp xuong giùa bièn. The thĩ nuó'c tró' 

I9Ì bao phù binh xa lính ky cùa dgo binh 

Pha ' ra ' on dã i h f o dân Y-so"' ra - ên 

xuong bièn, châng còn sót l^i m^t ai . 

Trong ngày do, Đúc Glê-hô-va glăí cúu 
dân Y "Sa-ra-ên thoát khôi tay nguò'i 

Ê'díp'tô. » Phuó-C'hgnh thay! 

Hõ-i quỳ dpc-gia thân-mên : Trâí 

bao thé-kỳ nhân-logi dám chim trong tpi-

lôi và mpi sy tham-muon xău-xa dén nòi 

tâm-hôn hp dau-kh^^ thân-thè diêu-tàn, 

v ìma-qurhành guyên, nên không mOt ai 

thoát khòi. Nhung bòi long yêu-^thucng 

võ'hgn nên Đúc Chúa Trò'i dã mô' mOt 

con duò-ng Phuóc- lp giúa bièn trân nSy 

dang cúu loài nguò'i. Chang nhu'ng cúu 

inh-hôn thôi dâu^ ígi còn cúu tãt că mpi 
sy v á n v u a n g cùa dò'ì nOa Con duò'ng 

do là Due Chúa Jêsus. Chính Đ ú c Chúa 

Jêsus da phán: * Ta là duò'ng di^ lê th§t 

và sy song, châng bô-j ta th ! không ai 

dirp-c dén cùng Cha.^' 

Dpc qua bài nây^ quĩ vi có cam-

tuô-ng gì vê Nbi thit xú Ê^díp-tô ? Nên 

dÔi 'XÚ vá i no the nào ? Tôi tuò'ng rang : 

Chúng ta nên d^p do no, dung suy-nghĩ, 

dung tuòng nh6 và cũng dung lice no 

nua^ vĩ môi miéng thjt do dèu có chat 

d$c ; an vào châng nhírng hgi mĩnh mà 

còn hgi kè khéc nua. Chinh sú-dô Phao-

lô dã n ó i : « Neu do an xui anh em tôi 

văp-phgm, thĩ tôí sè chèng he 3n th i t , 

'hâu cho khòi làm dip văp-phgm cho anh 
em tôi- ^ Có môt thú [hit mà chúng fa 
ai náy can phái 3n^ do là thit cùa Con 
Nguò'i ; mà aí dã an, dêu dupe sy sÔng 

vĩnh'Cũu. f ì úc Chúa Jêsub phán: « Qua 

that ' ta nói cùng các n g u a i , néu các 

nguò'i không an thit cùa ContJguò' í , cùng 

không uõng huyêt Ngài, thì châng có 

su song trong các nguo i dâu. Ai an thit 

và uõng huyêt ta thĩ dup-c sy song dò'ì 

dò ' ì ; no i ngày sau rot , ta sê khien nguò'i 

do song l^i. Vĩ thit ta th$t là do ãn^ huyêt 

ta thai là do u6ng. Nguò'i nào an thit ta 

và uõng huyêt ta^ thĩ ô' t rong ta^ vè la 

a trong nguò i . Nhu Cha^ là Đáng hang 

song^ da sai ta dên, và ta sÕng bô-i Cha, 

cũng mot the ãy, nguò i nào an ta, sè 

song bò"i ta v$y. ^ Câm-tg Due Chúa 

Trò' i , crn - dièn và sy yêu- thuang cùa 

Ngài ló'n lao khÔn kè xiêt ! «Vây, anh em 

ho3e an, hoSe uõng, hay là làm su chi 

khác, hãy vĩ sy vinh-híèn cùa Due Chúa 

T r à i mà làm,» Kmh chào than-ái. 

Muc-su- L U U - V A N - M A O 
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ks íiena la (Giăng 1 0 : 2 / ) 

vol c f f l i n j A j j é s o j s 
_ N G U Y Ê N . L È 

i)è c'êu-nguy^n thich-hp'p v&ì ỳ-muôn cùa Đtrc Chúa Trò-i, ia can 
phài biét nghe Hong cùa Ngài írir&c hêt Con trc ihircrng biét nghe trwác 
khi bicí nói . L6 tai là con Jwò-ng dàn <!ên cái Itrô-i. Ccr-quan trgng-ycu 
irong st/ cáu^nguyên không phài la Itrõ'i mà lè lõ tai-

Có nhieu ngwn-i không ò:Kc/yííg Iwà-i <íà câu'nguy^n Jtrtp-cvì không 

mà- tõi ra (ĩè nghe tieng cùi^ Chúa. 

Bài ótrcri đSy là tài-Uêu cùa Đài Phát-thanh PHUC-HWNG. Lugano. 

Thrjy-sT, ghi hi nhu-ng lò'i, dung theo y cùa Kinh-thánh, me môi con - cái 

Chúa có the láng nghe nci Ngài bang ngày, Vè lò'i ăy nhac - nhò-chúng 

tà làm gì ? — Hay c& căwnguy^n -luôn. 

H
Ùl conyêu-dĩĩii cùa ta, con không 

can biét nhieu đe vùa ỳ ta. íHeTi 

quan-hê n h ú t là con phăi thutfng 
yêu ta. Con hSy nôi chuyên vó'i ta nhu 
con nói chuyên vã i nguò'i mc yêu qui 

cùa con. 

Con có dieu gi trong long con chăng ? 
Con muÃn càn-nguyên cho môt s6 nguôi 

nàtí đó ? Con chĩ can nói ten cùa că gia-
đinh con, cùa các ban-hiĩu con và con 

cnng hĩĩy nói điêu nào con muon ta làm 

cho hg . Hĩĩy Cíiu-xin, hay cău-xin th^t 
nhieu ! NhTrng tăin long quên minh vì kê 

khác ta ira-thich lám ! 

Hăy nó í vòi la vé n h u n g ngiròi nghùo 

mà con muon c ũ n - g í ú p , vè nhùng ngirò"í 

tiau mà eon ílông long thiro 'ng-xót, vè 

nliŨDg tOi-nhan cirng long nià con muíĩn 

h o đ u i / c cúu-ròi, đucrc cru-hóa ! Con hay 

cú cau-nguyên nliiêt-thành cho tat că 

nhung ngufrl ãy ĩ 

Con iróc muôn nhũng àn-tú nào cho 

cá-nhãn con ? Hay viet ra trong môt ban 

kê t i t că nlifrnggi con cò can cho lính-

hÒn con và hay trinli-bày cùng ta trong 

khi càu-ngiiycn ! 

HSy nói thành-thãt đan-ao^ vó'i ta rang 

con van còn kiêu-ngao, nóng-nây, luò"í-

biSng. Hãy cău-xín ta nàng-đô' con trong 
su chiên-đãu vó'i càc thú tgi-lni ay. H õ ĩ 

con yêu-dau cùa ta ! Con đirng ho-then 

gi că, taí Tliiên-đàng có biet bao nhiêu các 
vì thánh đã tirng đ;m-đán vè nhirng Iní^ 

Ììim ãy, vè nbu-ng y6u-đuô'i ăy nliu' con, 
nhuog hQ đa kêu-cãu còng ta và hp đucKC 

hoàn-toàn buông-tha khôi nhùng fUic-

Yong ăy. Bung ngãn-ngai g! trong vice 

nài xin oliũng pliirãc-lành clao linh-h(3n, 

cho íhàn-thê, cho : ÍÚC khoè, chn tri nhô, 



hoãc cho sir thành-công trong công-vièc 
cua coil, Ta có tliê b a i cho con tat cã 
moi flieu con có cìin và ta se chup-thugn 
cho con nhfín^^ (ìicu ay iiiaikhi no có Lch-
lyi cho SIX thánh-hóa !inh-hòn con. 

Hòi con yêu-dâ'ii cùa ta, hôni nay 
con dang ircrc-niuon đíèii gi đ(\c-bi<H noi 
ta? Uóx gl con biet ta sung-sirò'ng dirò-ng 
Dào khi ta có the giúp ích cho con! Con 

• có dir đjnh gi liên-hê đén sir kêii-goi cũa 
con chăngj hay trinh-bày đièu ăy v ò i ta. 

Con muon gì ? Con muon dem lai sij 
vui-mírng cho ngu'ò'i mc yêu-dău cũa con, 
cho môt ngiròi nào trong gia-đình cũa con, 
cho nhũng kc liên-iiê đê'n con cliãng ? 
Con mu5n làm gì clio ho ? Hay nói hét v ó i 
ta? Con có.căn nghi-luc và sir hăng-hàí 
trong công-viêc phnc-vy ta chang? Con có 
muSn dat đem ve cùng ta linh-hòn cua môt 
$6 các ban-biĩu cũa con chang? Hay nói 
cùng ta vè nhfrng ngirôù Uíà con chú-trnng 
dác-biêt. Do cá-tich nào con mu5n thãy 
hp hăa viùc ta? Con muon ai là ngu-ò-ì 
hp'p-tác võ-i con trong công-vu ay? 

Ta là Vua Chiia cũa luoi tarn lung, la 
se khien hg tuàn theo y muon cũa ta và 
tùy theo nhu-cau. Ta sS !ían cho con 
nh&ng trO'lu'c can-thief! llãy yen long! 

Hãy nói cho ta lăt ca nhung sy khuyét 
di^m cũa con và ta se clio con thay rô 
nguyên-nhân cũa nhnng khuyct-íìiêin ãy : 

Ò, h&i con yêu-dãu cũa ta, hay nói hêt 
cíiũg ta cho đén nhĩing chi-liêt nhò nhiit 
nhít. 

Con có sir đaũ-đó-n, sìĩu-kho nào 
chang? Ai làm buòn long con? Hay nói 
đièu ãy v<yi ta ! lĩììy nói vó'i ta rang con 
fiíĩn-sàng tha- íhiTj s;in-sàng quên hét sir 
Ihiêt-hai mà ngiròi ta đa làni cho con, và 
ta sê ban p lmác cho con. 

Có dieu gì con e s(r chiing? Trong 
]òng con có nay sanh môl sy nghi-ngò' 
nào chang? Co niòt sir sy-hai nào làm bfm 
tri con chang? Hay phõ-thác tron-ven dò'i 
sÔiig con cho sy sìín-snc cũa ta, Ta luôn 
luôn o' gan ben con, ta biét tãt că và chiing 
he IJa bo con bao giò- ! 

Có lê mnt so ngiròi gan-gfii con dirõ-ng 
nhir giăui f>úi thìn-linh dni vô'i con và s*r 
lanh - nhat hò-'hrrng ãy làm cho con dau 
long mà con không hiSu con da làm gì 
xũc-iĩhara dén ]ìg ? [Jay cau xin ta đern tru' 

lai tinh-thu'ong cua hp dói vói con và ta 
se làm đíèu ãy theo long con ao-ircrc, néu 
diêu ãy ích-ĩyi cho sy nên thánh cũa con. 

Con không có sy vui-mirng gì dc chia 
sót vò i ta sao ? Hay Uiugt lai sy ãy cùng ta ! 

Tai sao con không muon ta dy-phan 
vào nhung sy vui-ve và hanh-phúc cũa 
con ? 

Hay nói cùng ta đièu gl đa xăy ra cho 
con ngày hôm qua, dù vui hay buòn. Có 
lê do là môt cuôc viéng tham làm cho con 
vu i? Hoac do Ià môt gánh năng làm cho 
con đau-khô ? Con có mgt sy thành-
công mà con không ngò' chang? Con 
có nhgn đu-o-c mt ) t dãu-hieu uu-ái hoăc 
mòt birc tho khich-lê chăng ? M Q I siy 
thũ-thách da gia-tang đirc-tin cua,con 
thay v ì l à m cho conyêu-đuoi chăng ? Tãt 
că đièu đó ta đã dy-bi cho con và bay 
g i ò hãy to ra biét o-n đííĩ v ò i ta và cam 
o-ntabãng each ngyi-khen Danh thánh 
cũa ta. 

Con có mu6n faira-nguyr-n vò i ta môt 
đicu gi chang ? Ta có the đgc đu-yc trong 
day long cũa con. Con có the gat-gam 
loài ngiròi, nhirng chang hao g i ò d6 i gat 
đu'oc í íúc Chúa T r ò i cũa con, Vfiy con 
can phăi thành-thât. Con có quyét-đinh 
lìa xa sy cám-dò nào đó chăng ? Con có 
rauSn lìa bô mgi tir-tirông có the dai đem 
con đcn tôi-ldì chang ? Con có muon chãm 
dút sy xem qu>^n sách nàođó đangkích-
thlch sy tirong-tiro-ng cũa con chăng ? Cat 
điVt liên-lac v ò í ngiròi nàođó là kê không 
he thuang-yèu la, là kc mà sy liiên-diên 
cũa hg cliĩ đem lai sir rái-ram cho tam-
hòn cũa con? Con có síín-sàng bày-tô tinh 
thăn-lhicn v ò i nguòi ban đă làm pliàt 
long con chăng ? Ho i con yêu.-dãu cũa ta 
a ì , hay làm laí công v iec cũa con each 
can-đăm, hay ci'r khiêm-nhiròng và yên-
lang, vàng-phuc y-chĩ và tinh thu-ong cũa 
la, Và ngày mai con se lai đén cùng ta, 
đem đén cho ta lãm long cũa con, yêu-
thuong ta càng hon và khao-khát vè ta 
nhieu hon. Mòi ngày ta sc. có nhií'ng 
j)hu'òc-lành nnVi-niè ban I;n cho con, 

Tài-I iêu cíia dài Phnt-thanh P h u c - H u n a 

L U G A N O , T H U Y Si 



<^un, Ibàih gap, 
• LirU TUY 
{DUY XUVÊN) 

Tìm íì'ràc Cbúa Tr&i trwác chá chay 

Tìm xong mpi phwác Chúa ban day 

Tìm ngay máng có Chcrn-Than do 

Tìm dên dèn^thà ThánhAÙ day 

Tìm chô leo cay nghe tieng Chúa 

Tìm nai lap xac dc thăm tb^y 

Tim nga&i l^c lÓi dem dwăng Cbánh 
Tìm sè gap thay giífa dám may* 

• O o 

Thãy bong sao Id Iwát dSm baang 

Thay chuông chiên UQCÓ Cban-Vaang 

Thãy nai nhà hpi tài ngôn lu$n 

Thãy dinh núi cao phép /? tbw&ng 

Thãy bwác Than-Linh di mft biin 

Thãy vê Thiên-quôc Iwát tirng Strang 

Thãy Tòa an trăng oai nghi qua 
Thăy nwác Chúa Trài Thánh cam thirang. 

oOo 

Cífp thai gap hpi ăylà'^duyên 
Gap Chúa mú'ng thay dwcrc pbaác tbiêng 
Gap lúc dui mù ngwai to sang 
Gap can que let bwác bình-yên 

G0P Ngài dau chêt than hoàn l^i 

G^p Chúa tuy pbung xác s^ch lien 

Gap dwfrc ră tay mirng qua th$t 
Gfíp nai Da-măch s^ch tran khiêng^ 
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c a n 

* Con khõng cdn á thê-gian no's, nhirng 

còn á thê-gian. Con v è còng Cha > 

(Giăng 17: 11) 

- PB4U QUAN M I N H 

T RUÍVG khi rM khôi thg-giao, Đú-c 
Chúa Jêsus-Christ chúng ta không 
cãu-xìn cho mÕo-đò Ngài đu'gcgiàu 

sangj danh vgng, ho^c có quỳèn thi chi!rc-
luirc a đò"i này, nhu-ng Ngài chĩ cSu-xin 
cHo ho đu-gc gln-glir khôi sv ác, đuac 
bì|t riêng v&i th^gían, đucrc bâi-bS them 
năng-líyc trong chúc-vi;! và đuffc dãn-dât 
Yè nhà trên TMên-đàng each an-bĩnh I 
Tai sao the ? 

LM eãu-xin câa Ngài, thoat-tiên Suae 

đánh dãn bang nhìĩng câu mà chàng ta 
YÙa đoc qua, triró'c khi nói tiép i tCAa 
Thánh ai, xin gìn-giir ho» Nhũ-ng lôd ay 

hlnh nhu phai-bày tãt cã tâm-trang cAa 
Ngài đSi vfri chúng ta. Hàm-xúc trong 
nhũog IM êm-dĩu Sy, đS IhS-Mên m t̂ tinh 
thuorng-yêu hét sire đâra-đuSi, mOt cam-
tình hét sire đju-dàng, cùng vó'i nhirng 

THÂNG SÁU —1967 

mĩĩi quan-tăm, nh&ng st;r chăm-sóe châa 
thành đày nhî t-huySt. tCon không côn 
a thé-gian nira, nhirng tap còn & thé-gian.» 
Chúog ta hSy chú-ỳ đén nh&ng đai danh-
t i t ; «L Con* nhũ^g ngirM năy, ho.» Ngài 
đã ràng-buôc tSt ca lai vó'i nhau. Bên 
canh nhirng môn-đò yéu-đuãl, Ngàí là sij: 
Sang, là ĐĩEngyên-úi, lãBan-huu, là Bang 

khuyên-băo và cung lã Bang Ciru-gìúp hp, 
Có phai hp đS bi đĩoh t$i ? — Ngài có 
mat áè bào-chũa cho hp. Có phai hp đa 
bi thát-vpng ví chán-năn ? — Ngài luôn 
luôn nãng-đã ho. Hp bi Iĩtm-l5i, Ngài & 
canh hp day-do. Hp hi b5i-r5i lo-Iâng. 
Ngài là ©áng yên-Si thirò'ng - xuyôn I., 
Nhirng, hiên nay tình-trang éy sSp ău<ye 
thay-đSi. Sir hì§n-híru cùa thân-thfe Ngài 
bên canh hp không côn nira, vì. . <c Con 
không còn ò thê-gian.,. 

T Â M - T Ì N H Đ X N G C H R I S T 

Ngài v6n bí thé-gian ghen-ghét, và 
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lúc b í y giô^ hQ van ghen-ghct Ngài. Ho 

ŝâp ch6i-l>ô Ngài , ílê ríìi ( IÓHÍ ; Jínli Ngài 

trên Tiiòp-tir-gÌ£i. Ngài pli'ií t r í í qua mòt 

cuôc hành-lrljih ílăy nit;t-mòi và dau-kho. 

Than Ôi ISgái trâng ho dir^rc công-cbinh, 

mà /làí/, có sir bao-ngirírc ; trông dtrrfc 

công-bìnhy mù này^ cú tii'ttg k^n-lab, Ngiìi 

XÌD t)ánh ho cho Xgài dA. Ngài muíín tim 

mC}i ncri an-nghĩ, thì thé-gian ban cho Ngài 

mò-mă. Ngài hi hày-tu each s.ii-lăm, bi 
khinh-khi, bi vu-cào, bj choi bô, đè ròi 

chang bao líiu Ihl bi gict. « D Í V Í Í Í ; Ihira-iho 

muon vát» sap rò-i khoi v y ò n nho là no-i 

mà Cha Ngài da sai xuong, ílnng trCr vè 

nhà. M. (.on không còn a ihi- - gian nFva'* 

T r o n g ba miro-i nam cV gifrn c l iúng la, 

« Ngài dà bi ngirài la khinh-dc và chán-

6(5, tirng-tiai sir hiion-birc^ biêt sir dnu-Snt^ 

bi khinh nhir ke mà ngirài la che mat chăng 

íhèmxem, chàng la cung chòng coi Ngàira 

gì í . Con cáo có hang, chim t r M có o, song 

con ngiTÍrí không cho goi dău. Le báp-têm 
mà Nfíàí s.̂ p phrũ chju— và chinh vi le ])ãp-

tÔm do mà Ngài đã nói rângUnli-hôn Ngài 

phâi bi cang-thang cho d ín khi moi sir 

đir^rc hoàn-tat— s;1p đat-dè tren Ngài , Ngay 

bay g i * sir kliú-khìin cũa linh-hí5n Ngài gan 

qua kliôi . Dang làm đău trong còng-cuOc 

Ciru*chuOc chúng la sap lot bo khien và 

gircrm, cùng v ó i moi thtr khí-giái khác, 

NhiĨDg giot niróc mat cuõi cùng cùa Ngài 

iâp trào ra. Sir huon-rău sau r6t cùa Xgài 
sap dug-c Ihi-nghiem, Tíííng núc-no sau 
c ù n g cùa Ngài sSp nôi lên. Sir tranh-dau 
cuõí cùng cùa Ngài sap qua khoi. « Con 

không còn à th?-gian /líra, nhirng bo còn ù 

íhc-gian . » Loat tu-tuang nay cùa Ngài th^t 

răt diou-kS", đcp-đc, êm-diu và hi t sire cam-
đong. « Con càng Cha » — nui yôn-nghĩ, 

phăn co-nghiêp là quê-huang cùa Con — 
nhung fl ho còn & thtgian » « Con v è » — 

no i mà song n i r á c hang sííng v a n g ra tir 

Ngô i Búc Chúa Trò' i , nhung cõn nhfrng 

kS nay, ho còn lai trong ílíìng vang. «Con 

v è » — noi mà không kê nghjch nào có the 

theo duoi, không su càm-do nào có the 

tan- công, khóng có SIT chán-nan mèt-mùi 

nào khirn Con phicn muôn, nhung 

nhfrng ngirò'i nay. « Ho can âr thf-ginn^j 

tìCon v ê » de thàu-hoach nhfrng chien-Ioi 

pham mà trong cuôc dni-thang con da dat 

đirt/c. 'íCon vèw — de chiíui-hfi-u vucrng-

quyen, <lC)i mno trièũ-thiên và ngu trên 

Ngôi . Con da gíip nhírng su chán-năn ú thíE-
gian nay, nhirng con se không còn chán-năn 
nua. líuô^ng gàp-ghènh và chùng gai,nhung 
tit câ đèu xong rôi. Con sap gan tói bin. 
Nhung, còn nhung nguòi íiay, u ho con & 

thegian a Con vf cùng Cha í>. Con vè đè 

Iróng th íy mat Cba, Con vè đè nghe 

nhung lòi chúc-Uing cùa các thiên-si'r, và 

bài ca cùa nlifrng kè ducrc chuOc, nhung 

< ho còn ír Ihĩ^'giaii. » Con vè nn-i mà dàn 

gáo đang troi gipng, mpi lung đang trông-

mong, và nhfrng vuffng-micn danglap-lánh 

sang ngíVi. « Con cùng Cha » , - nhirng 

« h o còn ir t h g - g l a n » . fìep-đe hiét bao! 

Câm-lình biet bao ! 

DT-nhíèn, su lia thê-gían cùa Cúu-

Cliúa chúng ta đa có nhfrng ly-do dac-

biêt. Nhung 4Ìù sao thi long Ngài bao giò 

cùng van huũng vè ho, ngay cà trong khi 

đup-c cat lên ngôi bên híru Đúc Chúa 

T r ò i , Ngài không quên và cung không 

the nào quên nhírng niôn-đu nghèo-khS 

dang văt-vâ và chiên-đau giua thê-gian 
là mót noi hoang-vang. Trong đêra biêt 
riêng cău-nguyèn vò i Búc Chúa Cha, 

nhìn xuõng biì Ga-li-Iê đăy bao-tõ Ngài 

thăy mòt con thuyèn nho đircrng vay-

vùng. Càc mòn-đô Ngài đang vãt-vâ 

trong sy gào-th<^t cùa bièn kho-i, Ngài 

thông-cam hoàn-cânh cùa hn, nhung vl 

mOt muc-dích riêng, Ngài jihai doí đen 

canh tu cùa dêm.. . Ciing môt the ãy, 

trong hiên-l:u cfing nhu trong tiromg-lai, 

trên ngôi vinh-hien, Xgài van lunn 

luôn nhò dfn nhírng mòn-dÔ dang bi cáui-

dÔ, đang bi chung-cu và có the bj luug-



lac bffi SÓng đíri bão-t í giíía t ran - theđen 

t í i này, 

Chúng ta thir tirô-ng-tirtrng xem Ngài 

nghĩ the nào vè hp trong khi đ6i-đien 

vói Ghél-sê-mn-nê và Thap-tir-gíá. Dù sir 

vinh-hien đa diU triróc mat Ngài , nhírng 

cánh cfing Thien-dang đang chuyên niình 

ílê tiêp rircrc vi viia vinh-hìên, thì Ngài 

van nghĩ đ?̂ n díin-sif htrn là chính minh 

Ngài. Không có sir thSng-khn nào cua 

Tliỳp-tir-gìá, cũng nhir không có sir vinh-

hiên nào ciìa Thifin-đàng có the khiên 

Ngài bô qua sir-kicn (cho còn thE-g ian» . 

Ngài lap hen-lang cùa sir cau-nguyôn 

trên hai cõ-t ích — Tai sao Ngàí cãu-

xiii Cha hãy săn-sóc ho đac-bi r l? Lỳdo 

thir nhái: bô'i vi Ngài không còn o- thê-

gian phien-nao nĩly vó-i ho níra. Lỳ-do thú 

hai:\ì Ngài vê nai vính-hiSn mà hp không 

cimg đi vd-i Ngàí, aCon không còn a- thê-

gian nĩra, nhtrng ho cùn & the-gian. Con 

ve cùng Cha. 

«Ho còn ír thê-gian.» Cliúng ta có 

the hinh-dung sir chii-niuc cùa Ngài đê i 

vói ho trong tĩnh quê-htro'ng nòng-thâm, 

chan-hòa, Ngài đã và đang giang r^ng cánh 

tay vè phia ho — « H o » ' Đ ó chính là sir ban 

cho cùa Cha đăi vù*i con. Cha cri I Bó là 
phan ccr-nghíêp cùa Cha. Hp là nhũ-ng con 

trê, là đàn chien, Ià nhírng ngirài yêu-đuoi, 

nhfrng kè nìà Cha đa mua chuíjc bang 

chính huyêt cùa con. <(Ho còn o* thê -

gian,>Í Nhirng hp không thuôc vètliê-gian-

Tinh yêu - thirong cũa chúng ta đa 

đera hp ra khôi đó, I lg đvrp-c nâng cao 

han thê-gian, tuy-nhiên — hp van còn a 

trong thê-gian ! 

Bièu nay có vê nghjch-Iỳ, nhirng đó 

chính Ià ỳ-chĩ cua Đùc Chúa Trò-i- lim 

tĩnh yêu-thirong và sir khôn-ngoan vô bò*-

bên, Ngài đã dinh cho dàn-sir Ngài nipt 

đia-vi — strong thê-gian. » Thê-gian, noi 

đăy-day nh&ng bôi-nghich cay-nghiêt, 
xãu-xa. N o chĩ ^yén nhú'ng (jì thuôc v}> 

nói). Thê-gian ghen-ghét fìSng Christ cùng 

nhũng gì thupc vè Christ, và ĩuôn luôn 

bãt-bó' nhírng ai « v l » Christ và '<giông » 

Chris t Thê-gian — noi day thu-thach — 

chn nià mpi nguyên-tãc đèu sS bj thùr-

nghiêm. N o i uguy-hiem, vJ mpi ke tliũ 

đang vây-phũ chung-qnanh. N c í de bj 

cám-do ; vi mpi phirang-pháp đèu bi 

nfiírng kê thù cũa linh-híìn hp sũ--diing 
đê kêo hp qua nipt bên. Thê-gian gia doi, 
liròng-gat — ôi đep-đC lũêl bao, say niê 

biêt bao, nhirng than oil se thãt-vpng. 
Thê-gian phô-trirong hira-hen ríĩt nhièu, 

nhirng ban cho rãt it, Thê-gian — noi 
mà mpi hy-vpng đi?u tàn-ta, và s i r ' vuL 

nii>ng chĩ là môt su- nhao-báng. Thê-gian 
— noi không có gì tòn-tai, đăy-dăy nhírng 
sir hu'-nát, vô so kè thù, và xác-thit yêu-

tluôi. Thê-gian — «írêu nam trong lay ma-
quĩy>, N o i mà m a - q u i nhu sir-tir róng, 

rlnh-mò xung.quanh, tim kiêm nhfrng ai 

no có the nuot s6ng đtrp-c. 

tìHo còn ò* t r ong t h é - g l a n » — môt 

noi không kêt-qua, không niãn-nguyen, 

Không an-bình gi câ. 9.Dày không phâi Ià 

nai an-nghí era các ngircri^ vi cò sir ô* 

nc làm bai-hoqiy>^ (Mi-chê 2 : 10), 

Đó là đìa-vi mà Đtrc Chũa T r ò i cũa 
w m 

mpi nguôn ân-điênvà yêu-thuong đa dat 

đê trên dân-sir Ngài. Đó không phai là 

cânh virôn cùa Birc Giê-hô-va, bên là 

đông vâng hoang-vu. N o i mà mpi thúc 

an cãn-thiêt cho linh-hon hp đèu phâi 
đirpc ban xuong tir Thiên-đàng. Hp không 

điroc if trong sir binh-an — cách xa sir 

binh-an— nhu-ng phai ô- trong sif xung-

đpt, chiên-đău. Hp không đupc sêng chung 
giua vòng bãng-hfru, trái lai phài chung-

đung v ó i nhírng kè thù, săn-sàng l a i -
diing hp bang bãt-cir mpi cách. Hp không 
điroc sêng trong giàa có, sung íũc^ 
nhirng thirò-ng ô- trong sir thiêu-th6n 
mpi be. Hp không đirp'C mac 
lay sir vinh - hiên ; nhirng phâi 
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Chúã áã vl ta do máu dáo» 

CòĐ ta. dõi Chiĩa l^i U m «ao > 

TroĐg khĩ Ngà i khđt xin ta uongt 

NgJnb m$t U m ngo- no* nào ĩ 

Jêsus dè có lênjdn niró'c uÔng> 

Ngtr&i dèn^bà tìm each khõng muõn cho, 

Trên vai nèng, có nwác sSn rngt v ô , 

L^i can nói rSi nhièu l&i maì-mìa. 

oOo 

Chúa hièu rõ ngwd-í này khõng klêu-hãnh, 

Chăng qua vì không biêt Chóa /a ai, 

Ngèi bèn đem Nw&c SÕng dê trĩnb-bày, 

Nèng l^i nói : * xin cbo tôi nw&c á/. » 

oOo 

Ngèi cho nèng nw&c song ngay lúc ăy, 

Cũng cho luôn dãn chúng & trong ihènh, 

Mpt tình ibwo'ng cao-cé dÔi chúng sanh, 

Không n& dè pbêi dau tbwCng ISm-í^c. 

oOo 

Trên Tb$p-t{r, Ngèi kêu len ^Ta khái^ 

HQ dwa Ngèi ngwwiãt \&i giăm thanh, 

Chua'chát thay, ngw&i sao l^i n& dành, 

Đôi v&i Chúa tb$i qua w den b^c, 

NguySn-ngoc-Dlep 
<An-gicing> 

^ & trong (tn/íd iMt tam-tráí>. HQ không 
I đirgc a trong nhà tíêc — Ghira; « h o 
B còn thê-glan.» 

M ^ T S Ú - ' M A N G ĐJ^C-B I | ;T 
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cffp còn a thê-gian.^ Gha chúng ta 

h trên trô^i đS có nhung lỳ-cá tíSl đ?p 

vè van-đè nSy, Và nhung I^'-cá Sy không 

ngoài nii;tc-đich khôn-ngoan là chon-lua 

cho dân-sif Ngài môt đía-vj. Gtaúng ta 

có the gôp-nhat đugc ba lỳ-do trong 

Kinh-thánh ã% biet lai sao Hgi-thánh 

Chúa phai & trong th€-gian, trong khi 

Ngài có the đem hp vè ngay Irong o o i 

vinh-quang, Chinh giò" phut mà huỳêt 

ÍJgài ra trên hp, Thánh-Linh cùa Đúc 

Chúa Tvifi đã đén vfri hp đè bày-tô 

chính mlnh cho ho, và cung đ5 bay tS 

Bang Christ, Bú-c Giê-hô-va có the bién-

hóa ho, nhu Ngài đã Ihub-hiêa cho Ê-

li. Nhung Ngài không làm the. Tai sao? 

— LỲ-do thú - nhú't: Chúa đS dân-

su Ngài trong thí-giap, vì Ngài còn yôu-
thircrng th^-gian. íiCdc ngtrcri là sir-sáug 

cãà th'ê-gian'&. Hp phăi a lai đè làm 

ngpn đèn giĩja thé-gian môr tăi. Không 

mpt fia sang nào có the đem lai phufrC" 

hanh cho nhân-loai tn> nhung tia-sáng 

phát-xuat tCr dân-sir cua Đúc Chúa Trò-i. 

^Các ngircti là mu&ì cna dăt: Nguòn 

hy-vpng duy-nhúl cfia thé-gian —hãu 

J cho ho không sa vào si? bai-hoaí trpn-

v?n — là nhung H^i - thánh cua Búc 

Chúa Trò-i còn râi-rác trên đ í t . Nhung 

than ô i ! muSi thuôrng hay mat míii v i 

cfia no. Ò duái trò'i không có gì vô-dung 

cho bang nhung nguò'i mang danh Ca-

đíĩc-nhân mà th|it ra chang eó mùi vi 

chi câ! Chũng ta phăi a lai là vl cír 

thê-gian, Đê làm chúng cho Chúa. Thu í t 
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cho HQ chtiyên-tích nggt-ngào v% tinh 

yêu-thirorng cùa Ngài . Dem nh&ng kê lăm-
lac trcr v è . Án-ũí nhGng kè sãu-khd. Và 

b&l ân-đien cũa Búc Chúa T r ò i , chung 

ta chĩ cho ho con đuò-ng dan đên Thiên-

ilăĐg. 

— L Ỳ - d o thú- hai : M^t lỳ-do khác» 

tai sao Đ ú c Chúa Cha ăè chúng ta & laì 

thé-gian là — chúng ta trô* nên m ô t 

tfn-đâ that th ĩch-ho 'p vó'i C<r-đãc-gìáo. 

Chúng ta phăi a lai thê-gian đê hoc-hôi 
vè nhírng điêu căn-thiêt s6ng b&i sut in-

c§y. Chúng ta a lai thê-gian đê luy^n-tgp 
trong đú-c-tin, S I J hy-vgng và tinh yêu-
thuffng, Chúng ta c ó - t h ê hoc - t i p đê 
niiang-c§y na i Búc Chúa T r M . T r o n g 
nhiĩng can phong-ba bão-tô cũa cuôc đòi^ 

chúng ta v&ng neo noi Ngài , đê đa í chò" ̂  

ngày Chúa tái-lâm. Đâg lá su* nhân-naĩ 

căa thánh'đh, là kè giir đieu-răn Đác 

Chúa Tròi và đao câa Jêsus » (Khâi . 14:12), 

Bai cã đó, đù đê chúngta &la i thê-gian, 

thì Đang Christ cũng không quên ban cho 

chúng ta nhíĩng l ò i an-ũi qui-báu này : g 

(c Nhir Cha dã thixang-gêu ta the /ído, ta ^ 

Cling thìiang-gêu càc ngtrai the'ãg : hãy^ 

cà cr t rong str Y ê u - t h i r c n g cua ta*y> (Giăng í 
15 : 9 ) . Có lê Ngài đa nghĩ rang : « Co | 

nhírng triíòng-hp'p khiên cho các ngurai 

nghi-ngò tinh yêu-thu:0"Đg cũa ta .Nhièukhi 

các nguai cam thãy cô-đan, lan t - leo , 

hoàn-toàn yêu-đu6i và h inhnhub ibô quên! 

0, các ngirai hãy nhò cho rang, mat Ta 8 

luôn luôn nhin vè phia các ngirai. Long ta 

luôn luôn a v ò ĩ các ngirai. Cánh tay Ta 

luôn luôn bao-bgc lay các nguai . . . Hăy 
tin-cây na i Ta , hãy hy-vong nai Ta . Ta 

không ììè tiiay đSi. <c Ta không lìa ngircri, 

không bô ngtrai dâu. » 

— L y - d o thú* ba : Ta i sao chúng ta 

còn & lai thê-gian ? — Chi v ì su* v í n h -

hĩên cũa cũa Ngà i , hâu cho Ngài có the 

điryc tôn-vinh, V i , giâ-dij nhir chúng ta 

có đũ mgi phxrang-tiên, mgi iru-thê 

n nan 

Càm-tác theo Lu-ca 15 : 11-24 

Đêm thanb vSng tiêng tiêu sau nác 

ná 

Làn am ba quy$n gió vót lên cao 

Nghe an nan hõi tiêc cùa tbuâ nào 

Hon l^clÔi dăng cay nhin dĩ-vãng 

õi dêm nay không mpt vì sao sang 

Cõi long con lim chêt vái am u 

Mênh trăng kbuya lãn khuat áng 

may mù 

Nbw tãm tri phù mà tia hy vpng 

Mang nhung nhà manh bôn con 

cô'dpng 

Nghé tãm tw ten lén ngbĩa € yêu^ 

tbtrang • 

Thuò ra di con trot dă lam dw&ng 
Vì tiêng nói cùa bam me due vgng 

Chiêc thuyên con trên bièn dài lãm 

song 

Mái thSy long tuy0t-vQng nêu không 

Cha 

Canh ngày nao %m cúng dirái mâi 

nhà 

Chfrt hièn-hi0n gQi con quay trá hi 

Cúi xin Chõ thirorng dáa con khà-díti 

Trot loi-l^m quyêt trâ I9I ăn-nSn 
Ôi tinh thwcrng nào dám sánh bang 
Tinh phu tir con nghe long thòn 

th(rc 

Duyên Hircng 
Sa-đéc 

i 

f 
s 
I 

ĩ t a j 
, đù 
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cho chúng ta mgnh-me đi nfra, đay-đù 

di nua, thánh kliiét đi níra (I ! ) thi, str 

cúti-chunc đoi víri chúng la van còn là 

mOt vãn-de het sire kbó-kbim. Nhũng 

con bao-lá thuòng xây ra kinh-kliicp, kè 

thù lai đăy-day- « ^'í chúng to Iranh-dãu 

châng phâi vùi thit vá huyêi^ bèn là uói 

chiíp chànht vái qttgen-binh, vài bá-chn 

Ciìa dòi toi'tăm nìig, vái lii lá-linh đge-ác 

& thiên-I^liông^y (Êph. G : 12), 

M^t con thuyên be b o n g , thiét-tirong 

chĩ can niôt luòng song n h ô cũng đũ làm 

cho chim lĩni đi, nói gi đcn nh&ng con 

gió bao kinh-khicp ; the mà no có the 

vLTot qua nhung can phong-ba bung-hang 

n h ũ t và siìn-sàng đ u o n g đ a u v ó i nhung 

luíjng SÓng d inh -mang nguy-hicm nhútmà 

không he nao-núng- Tai sao the — Jêsus 

dang ô" đó ! Co Jêsus là có tãt câ ! Ha-

lê-lu-gia I That chang khác nào byi gai 

chày trong đímg vâng, không bao-giàr bj 

hao-mòu. Uàn-su Ngài a thè-gian cũng the. 

Chúng ta vucrt qua moi can b a o - t o , ch6ng 

trâ mpi si^băo-tá, thoát khô i đia-nguc và 
str clìét mpt cácli vê-vang, dù cho thă-
g i a n , xác-thit và ma-quĩ ctí công ràng-

buôc, Và bôi đó mà danh Ngàiduffc tôn-

vinh, và chúng ta mui nguò ' i can phâi 

hoc hòi dê biét riJng : Tôi dã bi đóng dinh 

vài Christ trên ThápAir gin, dâu vqij tòi 

Siing^ nhirng Ixhóng phâi là lôi song nira, 

ball là Christ & Irong lôi , » 

Không phâi bô'i s u manh-mc, bèn )à 
bô i su you-đu6i cũa chúng la, không phai 
boi sir ílEĩy-đù, ÌK>n là bôi su thieu-thđn 

^ cũa chúng ta, khóng phai bô'i sir gíàu-có 
l)èn là nghco-kho lúng-lhièu cũa chúng 
ta uià Ngài chinh-phi.ic và cliieiMhâng 
thé-gian, h;iu cho danh Ngài đutrclôn-
vinh. 

M O T T U ' í y N C - L A I V I N H - Q U A N G 

Nhung nhung su an-ũiuíà Ngài tlãdc 
lai vho rlwing ta trong klii còn cr th í -g lan 
Khóng lĩhâí là nhô . a / /o can ò ihc-gian. » 
Long chúng ta vô-cùng phan-khô"i khi 

nghe Ngài phán đi íu nay. Ngài nhnn hìii 
mpi su. Chúng ta khòng phai xa la đoi 

v ò i Ngài, Xgãi trinh-hày sir-kièn ãy vái 

Cha nhu là ly-do tai sao Cha nên gin-giũ 

chúng ta. Ngàí đa phòng-bĩ mpi truòng-

hpp nguy-ngíp, Ngàí da hrp-ngđmrc sue 

bao-táp cùa thê-gian Ngài đa tháu góp 

gió trong long ban lay Ngài. Xgfii da can-

nhâc đirpc nhũng luon song, và Ngàí đS 

phán « Hãy v í r n g long, Ta d ă t h á n g 

thê-g ian rÒl. » 

Nh&ng lò i năy cũa Ngài ngvi-y cho 

chúng ta thay rang, chĩ trong khi còn b 

thê-gian thi sy buôn ràu mòi có the vày-

h3m chúng ta. Nhungsu thù'-thách, nh&ng 

su khó-khãn, nhũng suxung-đòtvà nh&ng 

su nguy-hiêm chĩ có trong thc-gian nây 

mà thôi, Tuy-nhiên không có mOt su-

viêc nào luong-tir nhu vgy ô" noi chúng 

ta sâp buòc chân đên. Su vui-ntùng b 

đây se không gg-n nhũng áiig măy-mù. 
Nhũng ny c u * i không pha nuòc mâ(. 

Nhũng bài bát không hòa lãn su buõn-ràu. 

Trong CÕi đò-i đò-i chang he còn có tpi-

loi. Chĩ trong thé-giói đó mòi khóng còn 

lôn-tai bãt c ú môt sir khu-khăn nào. 

« Nlurng ho còn </ Ihê-gĩan » ĩ ! Búc 
Chúa Jêsus-Christ kê chính minh Ngài 
không có chi cách-biêt dôi v ó i chúng la, 
Hình nhu Ngài dã ghen vi sir chúng ta còn 
b thê-gian mà Ngài thi đup-c vào trong 
níTÍ vinh-hiên, hoSc — chúng ta phâi b 
trong thê-gian, mà Ngài không cũng ô- v ò i 
chúng ta ! Chũng ta đã biêl rang, vi cò-
su vinh-hiên cũa Cha, s u cúu-rôi cùa 
chũng ta dòĩ Uni chúng ta phâi bj jiiiàn-
rê môt thòi-gian nhung Ngài đă hiên 

dièu ãy thành mOt cò- t lch chính-yêu trong 
l ò i câu-ngnyên : « Con không cón à thê-
gian núa.., Cha ThÁnh o-i I x i n gin-giCr 
ho » -

P H A M - Q U A N - M I N H 

phon(]-tac 

(Theo lái-lim ciìa nMSSlVHl)) 



T H O N G CAO 

I L C I P C A M - S i r IPHC- IB1IEN T I N - I L A f í ì i l -
The theo t ính lhân biên ban so 1/GD/67 cùa U y b a n Ccr-dôc gláo-dyc Hpí ' 

thánh Tin-lành V ie tnam : ífBièu-quyét yêu-cãu Bon Giáo-sir Ihánh-kinh Thân-hpc 
vi$n co-vò và lo cho ló-p Cán-sy Phô-bíên Tin-lành ÓÌIQ^C thyc-hi^n càng sórn 

\càng tôt.^ 

Ban Giáo-SLT Thánh-kinh ThSn-hpc-viên Nha t rang dã quyêt-djnh mô' khóa 
thir nhút lap huãnluyên Cán-sy Phò-bíén Tin-lành tgi Viên trong thò-i-gían ba 
tháng bât dâu tù- tháng ' 9 nam 1967. 

Yêu-câu toàn'thê HO'-thénh^ Q u i Tôi - tá^ Con-cái Chúa câu-nguy$n v à i 
khuyénkhich nhiêu nguò i theo hpc ló'p nây. 

Aí muôn hpc xin liên-lgc v6 i Mgc-su Viên-trirô'nq Thánh-kinh Thân-hpc 
Vi^n^ HOp tho' 75^ Nha-trang^ de nhSn mãu d e n ghi ten nh^p hoc-

Muc-su- P H A M - X U Â N - T Í N 

Giám hpc 

Thánh-kinh Then hgc Vi^n 

I I l - T I N 
Tôn-dàn. — Câu Nguyên-tích-Đúc, con 
ôngbà Mi^c-su' Nguyên-văn-Tíru thành-hôn 
cùng cô Vũ thi Minh-Lan con cua ông bà 
Vu - van - Hoat. Hòn-lê cu-hành ngày 

6-5-1967: 
Xóm cùi .— Cô Nguyên-thi Huỳnh-Mai, 
con ông bà Nguyén-văn-Đàng sánh duyên 
cùng cau Lâm-vàn-Cáo*, con cùa ông bà 
Lâm-văn-Vi ô" Quáng-Đúc. Hôn-lê cu-
hành ngày 14-5-67 . 

Nguyên tr i P h i r a n g . — Câu Nguyèn-
kliuang-Ninh, con ông bà Muc-su Nguyen 
tãn-Lgc, thành - hôn cùng cô Ta-quc-
Piiu-ong, con ông bà Ta-vãn-Đê. Hôn-lê 
cú-hành ngày a i -5 -67 . 

Bon bào C3U x/n Chúa ban pbw&c dtr d$t 

cùa Ngài trên các gia^Jìnb m&i' 

AI TIN 
Vientiane.— Câu Bùi-the-Hùng, truâng-
nam ông bà Nguyen-van-Hai, ngù yen trong 
Chúa ngày 30-3-67 tai duông-đu'ò'ng Moho-
sot, Vientiane, Xin Chúa an-ùi tang-quyen. 

MS, Nguyen h^u-Nhircng 

P h i r á c - a n . — Chi Bùi-Đi?t, nhù-danh 
Pham-thi-San 37 tuBi dă vê yên-nghĩ nai 

, nuôc Chúa ngày I2 -T - 6 7 > sau. mot thôi-
gian b?o-b|nh. Chĩ van trung-tín yêu-mên 
Chúa den cuôi-cùng, Xin phân-uu cùng 
tang-quyên. T,Đ. Huỳnh-sĩ-Hiing 

Nha-trang^— Tran-thj-Suu dã ngù yen 
trong nuôc Chúa lúc i4giÔ3o ngày 1 1 - 4 - 6 7 , 
huông-thp ga tuÔi. Cu trung-thành theo 
Chúa suot 40 nam. L ê an-tán^ Cu cú-hành 
vào lúc 7gifr sang ngày 14-4-67. Xin chân-
thành chia buÔn cùng tang-qnycn. 

Ban Tri su Upi-thanh Nha-trang 

Hông-ngu* .— Em Huỳnh quôc Khăí, 5 
iháng, con cùa ông bà Huỳnh-văn-Múng, 
Tu-hóa Hpi-thánh, dă ve nuó'c Chúa ngày 
1 1 - 6 - 6 7 , Thành-thât phân-uu cùng tang-
quyen. T.Đ.S. Lỳ-ván-Đáng 

H u e . — Cu Nguyln-thi-Huông, thân-mau 
cùa M M C - S U Hoàng-trgng-Nhirt, huò-ng-
thp 87 tuSi, tin theo Chúa 40 nam, trung-
tín cho den giô phut cuôi-cùng. Cu dã ve 

yên-nghĩ nai nci nuóc Chúa lúc 14 già 
ngày 13-4-67. Thay cho Hôi-thánh Hue, xin 
thành-kinh phân-uu cùng Ông Bà M - S . 
Hoàng-trong-Nhirt và qui tang-quyen. 

M.S. Lê-đình-To 

Bon báo cSu xin Chúa an-ùi các ìang-quyên* 
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Mircri lăm phut v á í Cu Muc-sir trí-su* 
• ^ N G U Y Ê N - V A N - S A N G 

T R L T á C Têt Nguyên-Ján Đinh-mùí , cu M.S. trí-sy Nguyêh^vãn^Sáng den 

thăm chúng t ô i . Cu ga i dâng Cô-nhi vi$n 300đ. Thân-hpc Viên 300d. 
và công-cuOc truyôn-gĩáo 200d. 

Tôi h ô i : Thya C u , thiêt tuò'ng Cu áâu có làm chi ra tiên mà dâng cho Chúa ! 

CM dáp ; Dâng cho Cô-nhi Vi0n và Thăn-hpc Vi$n là tiên phân muò-i cũa tô i , 

còn dâng cho Công-cuôc truyên-giáo tiên ch<?̂  mà bà Sang, sau mõi lân mua 

t h ũ c an còn d u 5, 3 dông thĩ bô vào h ^ p , nay éif<?c chùng đó. 

C y t iêp : Ti> khi huu-lrĩ t ó i nay da 17 nam, dâu tuò i gíà sue yêu, song dòi 

thuOc-linh cũa tôi van cú* ngày càng tãn-bO/ vui-ve. Tôi da trung-tín dâng rn^ít phân 

muò-i cho Chúa trài qua nhiêu nSm rô i , song tô i dã nghĩ cú- dâng mOl phân m u ò i 

cho Chúa hoài th i làm sao gpi là tSn-bO và ló'n l ê n ! Nên nam 1962 tor áa bât dâu 

dâng hai phân muo*!, và nSm 1963 dâng ba phân muò-í, nam 1964 dâng bõn phSn 

muò-i, và nam 1967 tôt bât dâu dâng nam phăn muò-i (5 /10) . Ngoài ra l ô i c ũ n g Igc 

hien cho các HOi-dÔng Đja-hgt và TÒng.-tiên HOi, 

NgOng mOt giây <íê uÔng nuó'c, Cy tiêp : Ivìiác âày mõ i ngày tôi dpc 5 

dogn Thi- th iên, 1 dogn Châm-ngÔn và da 8 lân dpc suõt Kinh-thánh. Nam nay tôi bât 

dâu dpc 2 dogn mÔi ngày t ù Sáng-thê Ky dên Khèi-huyên. 

Cy tiêp ; Dòi tôi luôn luôn dup-c phuó ' c - Mac dâu ô* t rong tup nhà nf iô-h?p, 

song lô i không thiêu^thôn ch i . Tôi đa nhiêu nam cSu-nguyên cho hIpUhánh trong 

n u ó - C / n ã m nay tôi vùa mua mOt qua <Jja-câu nhô và da bât dău câu-nguyên cho 

HOi-thánh t rong cê thê-gĩan. 

Tôi hòi : Thua C u , hoa-lp'i hang tháng cũa Cy là chĩ ? 

Cy dáp : N h u Ông HOMru&ng thãy, tôi chĩ có mpt can nhà, w<y chông tôi ô-

trên gác. còn cà phía duó-i cho muó-n đê lay t iên nuÔi mình và hâu viêc Chúa. 

Cy Myc-su t r í -si / Nguyèn^vãn-Sáng nam nay 75 tuòí , mSc bjnh lãng j í , song 

Chúa cho Cy vùa mua đup'c may nghe, nên Cy vu i -mùng lâm. Thĩnh-thoăng Cu 

di t h ă m vài Hôi- thánh và giăng cho hp. Cy da nhiêu lân đên thSm tÔi và luÔn iuôn 

an-ũi tô i . Cu nói ; Ô n g HOi'truo-ng không can phài lo cho tô i , vì tÔi da huu-t r í , 

song chính tôi phăĩ lo cho ông H$ i - t iUÔ ' ng , vì ông can có sue và a n dê hâu vĩêc 

Ngài . 

Muò-í lãm phut tiêp-xúc ^vó'i Cy Myc-su t r í -sy Nguyên-văn-Sáng da đem 

Igl bôi nhiêu an^ùi và phân-khô-ĩ trên đ u ô n g chùc ' vy . 

— Mí/c-str Đoăn van Miêng 
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MvC'Sir Quoc Foe Wo hiên djch 

X X X X - Đ > > I X i r a N G SÁCH TIN-LÀNH MA-THI-a 

Cãu chìa^khóa: 1 : 1 , 21 ; 2 : 2 

Chũ' chìa-khóa : Vua hoãd Thiên-quôc 

Yêu-chì: JêsuS/ Dãng Quân -vycng làm Mê-su 

TÁC-GIÀ SÁCH N Ă Y 

I . Tri i-gia sách này là ông Ma-thi-cr^ 
quan thâu-thuê da h6í-câ: theo Chúa (9 : 9). 
Sách Mac dã xu^ng ông ây là Lê-vi (Mac a: 

14), vây danh Ma-thi-a han là do Chúa ban 

cho. 

3. Chĩ trong sách này đă chép ten Ma-
thi-cr lien vói chú'csir-đb và ngu'òi thâu-

thue, ngu'ò'i thâu-thue là quan-chú-c thu-òng 

bi khinh-ghét. Ỳ-nghìa chũ" Ma-thi-o là 

ân-tú' cùa Đú'C Chúa T r ò i ; còn nguyên 

danh Lê-vi thì nghìa là lien-hop. 

3. Ông nay duòng nhu* l àmôtngyò i 

binh-phàm lam, khi mòi theo Chúa có dgn 

tiêc dai Ngài XLti, 5 : 29), song trong sách 

ngu'òi vict không he dc-câp den cũng không 

vietdensu" hi-sinh cũa ngtròi vì theo Chúa; 

neu không có sách nay ông Ma-thi-o dtroc 

ke nhu* là mgt môn-đo rat không nSi tieng, 

MyC-BÍCH SÁCH N Ă Y 

I , Nguyên-van sách nây viet bang tieng 
Hê-bo-ro, vl làviêt riêng cho ngiròi D o -

thái, nên thiròng dân-dung Cuu-iròc. 

2. Có mpt đ^ng-tù' (vèrbe) thu'òng 

dung trong sách nay, tú-c Ià chũ' "frng-* 

nght^m ^ dã tnrng lò i Ctru-iròc ttrng 

ú'ng-nghilm trên than Chúa Jêsus den hon 

sáu miroi lan* 

3 . Có ngiròi tu-òng bon sách T in-

Lành không đircrc tuong-hiep nhau, nghĩ 

nhir the là sai. Chúng ta phăi biet các trú*-
già cũa bon sách Tin-lành môi ông deu có 

muc-đích khác nhau khi tâ ve Chúa Jêsus. 

Ông Ma-thi-o miêu-tă Chúa Jêsus là Đăng 
quân-virong, nên trong sách dã dung chũ" 

<^Quõc^dâi (kingdom) đen 55 lăh, chũ" ^^Thíên-

quocfl (Kinh-thánh Viet van dich là "Niròc 

Thiên-đàng " và anuòc tròi* deu không đu'^c 

Ion nghia may) 33 Ian, và (tCon Đa-vít** 7 

lan (tham-khao Giê-rc-mi 2 3 ; 5-6). 

4. Sách nay bày-tô 3Ú'-m?ng chũ-yêu 

cũa Chúa Jêsus là đôĩ cùng ngiròi Do-tháÌ 

(10 : 3-6 ; 15 ; 24) ; Tin-lànb vÊ Thiên-
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quoc mà Chúavà các môn-dô Ngài đã rao-
truySn lúc do C4 : 23 ; l o : 7) có khác vó'i 
Tin-lành giang trong ngày nay : điép-tín 
(message) cùa cáì trxrôc là điep-tín ve 
Đúc Chúa T r ô i muÕn lap môt quõc-đô tai 
trên đăt, do Con Đa-vít là Jêsus thông-tri 
cà vê phân chính - tri và ve phan 
linh - tánh, Cái sau là thuôc ve quyên 
thupc-lính cùa Đúc Chúa T r ô i . Tin-lành ve 
Thiên-quôc đa dình-chì khi Chúa Jêsus 
chiu dóng đinh trên thâp-tir giá, n h u n g 

trong thôi-kỳđai tai-nan hau đen và tru6c 
khi Chúa Jêsus tái-lâm làm vuathUai đuac 
rao-truyên lan níra (Ma- 2 4 : 14) . Tin-lành 
mà chúng ta rao-truyên trong ngày nay là 
tin-túc tõt-đ?p vê sir cúu-chuQC do Đăng 
Christ làm tron, là Tin-lành ân-dicn cùa 
Due Chúa Trò'i kêu-g<?i dân Ngài qui-huó'ng 
vc vôi Ngài. 

GIÂ-TR] SÀCH N À Y 

Nhà hoài-nghi Penan dã đem sách này 
miêu-ta nên mgt sách rat trong-yêu trong 
các sách cùa Co'-đÔc giáo, nphĩa là môt 
quyên sách rat trgng-yeu tir khi có Ijch-

Chúng ta dóng ỳ ve tánh-cách upng-
yêu cùa sách nay, song chĩ có the nói ay 
là môt trong các sách rat trcjng-yeu cùa 
Ccr-đÔc giáo mà thôi, chú không phăi là 
m$t quyèn trgng-yêu duy nhút. 

Sir CHIA PHĂr* SÀCH N À Y 

/. S{r giáng-sanh cùa l̂ ua 1 : — 2 t 
Phan nay chép vc gía-phô vôi sir 

gíáng-sanh cùa Vua; sy trieu-báí cùa các 
bác*si dcng-phucrng ; viêc búc-hai cùa 
Hê-rÒt, 

//. Tiên-pfìong cùa Vua> 3: —• 

I . Tăt câ dauh-nhân Đông-phirang 
đcu có tiên-phong. Jêsus cũngcó. 

3 . Giáng Báp-tít giàng rõ vc Thiên-
quôc đã găn, nguôì làm báp-têm cho nhà 
vua. 

///, Vuõbi thú'-tbácb,4:t11. 

I . Tai day Chúa Jêsus đã thang ban 
kè thir-thách, ngoài su nghe theo ỳ-chi 
cùa Đúc Chúa Trô i , Ngài cir-tuyêt bat cú 

theo duôiig-lôi nào dê nhan ducrc quôc-đô* 

2- A-đani thú nhút bi tryy-I?c trong 

hoàn-cành uu-my; A-đam thú hai đâc-
thing trong đÔng vâng sau khi kiêng an. 

IV .Lăi tuyên-cáo cùa Vua 4:12-2S. 
T. Jcstis đên không phài đê kicn-thiet 

Giáo-hôi, nhung là kicn-thìet quoc-dg, tai 
đây Ngài phát-biêu tuyên-ngôn làm vua 
cùa Ngài. 

2. N u ô c Đ ú c Chúa Trô i t^o nên bang 
tãt cà nhúng kè vâng phuc Ngài a trên 
trò'i và duái dăt; đieu-kiên vào nuó'c Đúc 
Chúa T r ô i là phài đtrcrc tái-sanh (Giăng 3:). 
Thiên-quõc là che-đô thay dug^c cùa nuó'c 
Đ ú c Chúa Triri t?i trên đăt. 

V. Lu^tpháp cùa Vua 5 : — 7 : 
1 . Búu-huăn trên núi chĩ giàng-d^y 

cho môn-đÔ thôi, ăylà pháp-diên lap quÔc 
cùa Đăng Christ tai trên dăt deu có gtáo-
huăn cho chúng ta cà. 

2. Búu-huăn trên núi là tiêu-chuan 
djo-đúc cùa tín-dÔ-

VL Công-tác cùa Vua 8: — 11 x 19 

I . Vua khaì-triên công-tác chíS-a binh, 
và d^y-dô gíũ'a dân Y-so'-ra-cn cùa Ngài , 

Vlh Vua bi ci/Auy$tni20~20: 

I . Phan kinh-vãn năy quan-trpng iSm, 
to ratrên thyc-tê, nguôi Y-sc-ra-ên đã bô 
roi vua cùa hg, nhân đó viêc kien-Ilp 
thiín-quÔc dù*ng lai. Chúa Jésus lan đau-
tièn ám-lhj ve vice LAP Hôi thanh Ngài, 

2- Chú-ỳ 1 3 : 14, tiep theo c6 sv 
giàng-day mău-nhi?m trong chucng 1 3 : . 

K / / / - Vua vèo kinhM 21: 25 

1 . Vua vào kinh-đô roi, Ngài bi bô 
each côngkhai. 

2. Chú-ỳ 25 : 4 1 , các quan an trên 
đăt không he nói đcn su hinh-phat cùa 
pham-nhân có liên-quan vôi chính minh, 
mà Chúa Jêsus đã nói the, 11a khoi Chúa 
thi lia khòi tăt cà hi-vgng. 

IX* Vua ch{u chét và sÔng l^ì 2628: 

1 . Jêsus do thùa-nhân mlnh là Vua 
mà bi giet, xin díc-biêt chú ỳ 27 : 1 1 , 1 2 , 

29/ 37-

2. Long cùa Đăng Christ d ã v ô . búc 
man trong den-thô cũng xé ra làm hai 

(27 : 5 1 ) . • • • 

22 T H Á N H - K I N U BÁO 



-{3 Bà PHAM VAN NAM 

u 
THO' 

PHO'O 'N 

THAT 

(Mac U : 5-9) 

V * A U chuyen diro-c ghì chép trong 

Mac 14:3-9 cho chúng ta thay hai đìèm 

chù-yêu. Toi l nhiil : ngirò-i dàn bà đô 

dàu tho-ra trên dău Chúa Jêsus. Thir hai: 

Chúa binh-viTC hành-dông cũa bà* 
« 

Kinli-thánh cho chúng ta biêt khi 

ngirò-i ta phãn-đoí hành-dông ciâa hà qua 

nhũ-ng lò'i trách-uióc,tũc thì Chúa Ijênh-

virc bà bang nhiing l õ i khen - ngoi : 

. „ ! Nàng đã lain môt vice tot clio ta.» 

Chií fí t6t» mà Chúa phán trong truàng-

này có rngt ỳ-nghia sâu xa hon chQ-

I l6t)) mà chúng la Ihu-òng dung, Theo 

Dguyên van Hi-lap có nghia là «lot)> hay 

ìk Mrng-đáng » nhirng cung có nghĩa 

là * dep-de » nfra. The nen trong câu 

chuyen nay chang nhírng hày-lõ vê su 

thò"-phirong thyt mà thôi nhung cung 

hàni-chúa tinh - ohãt d(;p-dê* Su thò'-

phirong chan-tiiành cua Cu-d6c nhân 

luôn có su dep-de cap theo, Vày, the 

nào là su thô'-phuíyng that? Có môtđinh-

nghĩa ro-rct, ay là : Su thò-thucrng that 

phál-xiiãt tiY tarn long yêu-mên và sùng-

kinh Đúc Chúa Trò-L 

Khi Bà này đô dau thonn trên đau 

Chúa Jêsus, hà không có mpt an y gl câ, 

bà không ngbĩ rang khi làm vice này sê 

khien nguôĩ ta Ithen-ngoi, hoac Chúa se 

ban phuó'c, hay làm guong-mau cho ai, 

cung không có y làm chú-ng cho Chúa-

Bà chĩ hiét môt đ i íu là chính bà đa chiu 

on thuong - xót vô - lug-ng cùa Chúa, 

Ngài da tìêu-diet tan goc re quyèn-phép 

cõa tôi ác truác kia da chũ-tri đò i bà. 

iJôm nay bà là môt nguói nió"i, niOt 

nguò'i thánh, đ íu do ân-đicn la-lùng cua 

Chúa Jêsus thirc-hiên trong dò"i s6ng hà. 

Bà th^tyêu-mén Chúa,mu6n to ra long biét 

on cua bà đ6i v ó i Ngàí. Bà không the làm 

diêu gì khácdê diên-đat hél lăm long tri-

an ay, cung không the lh6l nên lò i vì ngôn-

ngù viĩng-v(ĩ quii, không có khau-làí đê 

dicn-tâ cho h?t y dugrc, Nhirng bà có m^t 

ỳ-chí cuong-quyét và đa thi-hành theo ỳ-

chi ãy ; quyél-dinh dàng binh dau thorn 

q u L nhút cua bà cho Chua đê to long 

biét on Ngài . Vay nen bà không ngàn-

ngaí mà đàp binh dàu ra và do trên đau 

tìũc Chúa Jêsus, M9I hành-đông đep-đe 

và cao-quL thay ! B ò i so'ng chúng ta it 

khi có nhung liành-đOng vó i tinli-thàn 

cao d e p nhu v§y, Bon-lánh tu nhiên cua 

con nguòi là ich-kỳ, háo-tháng, tyr-hào 

nên đôi khi nguòi ta làm viêc gl cho 

Chúa Ihl cũng có tinh-lhàn adíii chác:* 
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D g h ĩ a là khi ta hàu viêc Chúa và thà-

phircrng iNgài thl không ngoài myc-flích 

mong Chúa sè ban lai cho chính minh 

hay gia-đinh minh nhíìng phuóc gi khác, 

đê đáp lai công-viêc cùa chúng ta. That, 

n íu ta chira hiêu rõ cái «chàn giá - t rU 

thò-phircrng th^t cùa bà này thi chúng 

la sê xem viêc làm cùa bà Ià điên-rô, 
• 

vÔ-ích. Nhirng nêu chũng ta Iiang long 

đê cho linh yêu-thuong Chúa chiêm-

hũu chúng ta tăt-nhiêo mgi chuó-ng-

ngaí, moi sir ích-ky, tir-hào, kiêu-ngao 

trong chúng la Hêu bj phá do và chúng 

ta sê có mOl long thanh - sach, yêu-mên 

Chúa biêu-10 qna hành-đ^ngcách đep-đe, 

ha mình xuêng thò-lay Chúa cách chân-

thành, 

Có khi chúng ta t ir l iôi : cMôt siy thò-

phtrp-ng nhir the có ích chi chăng? có 

kít-quă gl ? Nêu chúng ta có thái-đô ăy 

thi chúngta đă vô tinh đũng vào hàng-

ngũ cùa nhung kè phê-binh nguòi đòn 

bà trong càu chuyên này. Hành đông phi-

thuòng cùa Ijà khiên ho bãt-blnh, cho 

rang b à đa lang-phí, v ò i môt binh dàu 

qui-giãnhu the có the ban đirp'C hon 

ba tram do-ni-ê đê giúj) cho kê nghèo. 

So - dĩ hp hue - tire, trách - múc 

bà Ià vi giá tìèn cũa b i n h dau 

thorn áy bang su luong cùa mpt 

công-nhân làm trong mòt nam ! ! That 

ra ncu bà nây chĩ nhêu vài gipt dau trên 

đâu Chúa thì không ai trách cú chi hêt, 

vi đó l à viêc rat thuòng, Ngày nay nhùng 

hang nguòi bat-ljinh phù nhân mpi công-

tác thu^c-Iinh trong Hôi-thánh cùng 

không thieu. Hp cho rang nhũng buBi 

nhóm hpp cau-nguyên, hát thánh-ca, thò-

phunng Chúa trong nhà thò là phi thl-

g ià , trong khi có Inêt Ijao công-tác khác 

quan-hê hon nhu lo giúp-đò nguòi nghco 

Ihiêu, Ijan bánh cho kè đói, quàn áo cho 

kê nghòo, cúu-giúp nguòi trong can hoan 

nan, đó mòi là thuc-tS hon, ích-loi hon. 

Nêu chúng ta không suy-nghì cho can-

kê, chúng ta se cho lò i áy r ă l hũu-lỳ, 

Nhung nhu các đièu nêu ra trên kia thl 

có 2 diêm quan-hê. Thú nhút : Chù-yêu 

cũa nguòi yêu-mên Chúa sđng gân-gũi 

vò i Ngàf tuong-giao m^t-thiêt vo l Ngài 

thi su thò-phirong không phâi là si^ bât-

Imôc, bên là do long yêu-thuo-ng Chúa 

tliúc-đay, hp thò-phup-ng Chúa v) long yêu-

mên Ngài, Nêu Hôi-thânh Chúa bô*qua 

sir thò'-phupng thi cũng không the giúp-

đ ò đupc ai, Vi su cúu-tê xã-bpi cũa Ccr-

đêc-nhăn chĩ là hau-quâ mà sir thò-

phupng Chúa là nguí3n-gêc, nêu nguõn-

c^ì bi vút bô thì bong trái cũng khÔng 

còn, T h ú hai : giá-tri cũa su thò-phupng 

túc Ià siJT thò'-phuong ày đup^c đcp long 

Búc Chúa T r ò i . Chính Chúa Jêsus đă 

phán ; <( Ngiròí đă làm m^t viêc 

tot cho ta. y> chĩ m O t ' lò i phán áy 

thôi cũng đù cho con - cái thgt cùa 

Ngài sap minh xuêng mà thò-lay Ngài. 

Chúng ta có the giúp-đtr kê khác là 

khi nào chúng ta đă mac lay su đop-đê 

cũa sir thánh-khiêl và su thò-phupng 

Búc Chúa T r ò i cách chân-thành, không 

vi tu-lg-i chĩ mufín làm đrp long Chúa 

thôi v ì : «áy đó ìà su thò-phupng mà Cha 

ua thícb vgy.^j Môt su thò-phupng nhu 

the sê tao nên trong tâm-Jinh C(r-9êc 

nhân rapt tinh-thàn vi-tlia khoáng-đat. S\f 

bà dàng dâu qui-gjá cho Chúa là m^t 

bâng-chúng cy-thê, Bà không dàng cho 

Chúa mpt vgt vô giá - Ir j , hay môt vát 

hí^n kêm, trái Ini bà đS dàng văt quí-
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giá nhirt cua lià đê to long biêt on và 
jêu-men Ngài, Gìâ-đinh rang néu trong 
Tòng nhíí-ng nguòi hiên-di?n nai ban an 
lúc ày DÓi vài ](Vi khen-ngrri bà cho hà 
li ngirni i-hy-sinh'> chac bà sr l a y U\m 

ogac.nhh''n lam, Vi theo tinli-lhan ay l)à 
ichông chap-nh^n đ ó ià m^t sir liy-sinh, 
líà c]ìí líec là khóng có chi qui hon nùa 
đtì tíàng cho Cbúa, vi Chúa yêu-íiui cùa 
bà dáng phăi du(/c nhung vat tjui nhút 
dàng lèn do tăm long thánh-khiét và 
thàníi-kính. Nhung không phãì chĩ mÔt 
mìali iíà nĩĩy to ra kéUquâ trong tàra-
lính su vi-tha, khoáng-dat bui _ sir t h à -
phirtrng mà thôi dàu. Hôi-thánh cùa Búc 
Chúa Trò i khí1p t h é - g i ó i , tir co chi kim 
có răt nliiiĩu bàc anh-hùng đúc-tin dã 
noi f̂ LTong l)à ăy . Ho không có co - l iô i 
quí-hnu đè '̂du (ìău thnrm trèn đău Chúa 
Jêsus >̂ nhu bà nay, Nlurng h p da dSc-
30 câ đ ó i sang hp trong sij hau viec 
Ngài mong làm vinh-hièn danh Ngài vi 
long hp yeu-raén Ngài , Trong thòi các 
Sir-đÔ nhu: Plii-e-r(y, Phao- lô và Giang 

là nguòi tuàn-đao dau - t iên . fĩa-na-ba 
là con trai cua yèn-úi , tiép theo có 
Augnstiup Huss, Wesley , Hudson, Taylor , 
ff Trung-Hoa Nôi-dia , Adoniram Judson 
& Miín-Biên, Livingstone ó Phi-Chàu 
T.v.t, ngoài ra còn có vô-s6 nguòi sufíl 
đfri hy-sinh hau viec Chúa, g i ú p - đ o ' nguòi 
kliác chĩ vi mpt muc-đích là to long yêu-
mên qui-trpng Chúa Jêsus. Tuy h p không 
đirac danh-tiéng, không 'a i lung h ô , h p 
Viìn âm-thinn làm viec tí5t-đep đe qui 
vinh danh Chúa nià thôi, T h u kièm-điêm 
lai đòi sang chúng ta có bao nhiêu làn 
chúng ta hàu viêc Chúa mà nguyên dOng-
líTC là do long yêu-mSn Búc Chúa T r ò i ? 
Lâm khi chúng ta thò -phuang Cliúa vò i 
tành-cách theo nghi-thũc bên ngoàí^nhung 
bên trong răt lãnh-dam thiíu manh -h rc 
eua tinh yêu-thuang túc yéu- l6 quan-
trpng thũcday chúng ta dàng tal-sanh 
cho Chúa, không còn xcni cái gl là six hy -
sinh câ, vi nhfrng điêu có trong đòi 
sing chũng ta là thuôc vè Chúa roí . M^t 
diem quan-hê và dep-đe niĩa là long 
khiêm-nhuòng; no duffc cău-tao trong 
tâm-linh cung do su thìr-phuo-ng each 
chàn-thành. Không ai hiét ro danh-tánh 
cfia nguòi dòn bà do dàu thom trên dau 
ChúaJêsus, c o l e lam ngiròi ngLÍi ban an 

lúc ay b i í t bà rò hon het. Chac-chăn bà là 
môt tín-hiru sot-sang trong Hôi-thánh dau 
tiên. Cò nguòi nghĩ rang có le bà này 
quen biét vò i IMu-c-rc, và Phí-e-ro cung 
là nguòi hiêp-tác v ò i òng Mac trong su 
truòc-tác sácli Tin-lành Mac. Vày khi bà 
nghe lò i tuyên-bô' cúa Chúa Jêsus rang: 
gtrong khap ca thé-gian he nrri nào T i n -
lành này duuc giang ra viec nguòi da 
làm cung đa duoc nhac lai dê nhò dén 
nguòL* (c . 9 ) thi bà da yêu càu hai Òng 
nây dung ghì ten cúa bà làm chi, IKVÌ bà 
không muon nguòi ta chú ỳ tfén mìn l i ch ĩ 
nm5n đucrt* Chúa chú-ỳ mà thôi. Bù 
là thãi-dO cúa kê thò-phu(.rng thíit, nhu 
Giìing Háp-tit da nói ; a Ngài phăi day 
lên, ta phai ha xu6ng . t 

Tlnh ycu-thuung chàn-lhàt không bao 
g i ò mutín bày-tn chính minh cho ngiTòi 
ta chú y, nhung ehĩ nmÔn nguòí ta chú 
ỳ đén nguòi minh yêu-dau. Biêm nây rut 
đúng că hai phuong-diên, thuoc-the và 
thupc-linh; long stít-sang yêu-men Chúa 
each chàn-thành là môt Ihú linh-ílupc 

,chua bìnli kiêii-ngao, ich-kỳ, tu-hào, háo-
thâng trong chúng ta, Mpt khi chúng ta 

tíip-trung câ tính-thàn, linh-hôn và tàm-
trí noi (.húa Jêsus thì chúng ta se ([uên 
chính minh, chĩ buo-n theo mpt muc-đích 
là làm sang danb Chúa. Làm the nào de 
do luòng dirpc tinh yêu-tbirong cúa chúng 
ta v ò i Chúa Jêsus? T à n - u ò a cho chúng 
ta biét rang khi nào chúng ta dáp-úng 
lai tình-thuo"ng cùa Chúa Jèsus - Christ 
doi vò i chúng ta thi long yêu-mên Chúa 
cùa chúng ta đuoc tang-truupg. Múc-đO 
cùa tình-thuang Bang Christ doi v ò i 
chúng ta vuut qua mni su hiêu biét. 
Phao-lô nói rang: «f„. Dè rông, be dài, 
be cao, be sàu cũa tinh yêu-thuo*ng do 
troi ho-n mpi sir thòng-biét .» Tuy nhiên, 
chúng ta có the thuc-nghíêin tĩnh-yêu íy 
t rong dòi sSng cá-nhân nhu nguòi đòn 
bà trong càu chuyen nSy. Chính bà dã 
nhò Chúa xóa-bôi mni tôi- loí , cúu bà 
khoi mpi sàu-kho, bà th^t có due - tin 
noi Chúa nên Ngàí da bien - doi dò i 
bà ba i quyên -phép cùa Ngài . Và mpi 
su viêc xãy ra khien long hà yêu-mên 
Chúa càng manh-liêt hon. 

Viêí theo bai giànq cùa Giáo-sl Revelle, gìàng 

t^i Than-bpc Wpn sang Cbóa-nht/t 12-2-67. 
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Cá-nhân Truyen-giáo 
(tiêp theo) 

Trong sâ báo trtr&c, chúng ta dã \em qua Phu'O'ng - pháp 

tàp-lrung bang each cau - nguyên xin Chúa <t$t \ào ìòng 

mình gánh n$ng vè m^t boăc hat linh-hòn d^c-bi^t dè chú-iêm 

lo cho hQ* Khi dê nghĩ ra ngtrai mình sè làm chtrng, ngu'ò'i t'tn-dõ 

sè : K Tim each qèy càm-tình \/ái ngw&i ăy, 2 — Cau-nguy0n cho 
ngtr&i ay, 5. Cõ-gáng trung ihành vái nêp song Co'-dõc^nhSn trw&c 

ngwd-i ăy, 4 , Đwa n^wăi ãy dên nghe giáng. 

Ve v/pc Irìiih-hày sir-điêp^ chúng ta ch& nên hãp-tãp, nhwng 
phai kiên-nhăn chă-do'i' Gap lúc thu^n-ti^n, chúng ta sè gì&i-thi0u 

. 5 lê that can ban cùa Co- - doc giáo là : h Si/-ki$n ve tQĨdôi. — 

2* Y-nghĩa th$P'ttr gìá^ — 3 - Can bw&c tái, nghĩa là tin'C$y Đãng 

Christ làm C&u-Chúa cùa chính mình-

Khi b^n chúng ta không có gì thăc-măc nõ-a ve Í5i song Co

dec niìãn, chúng ta phàì cSt nghĩa làm tin-do phàì tra mot giã 

nhir t l l í nào, Dw&i day ià nhũ-ng dièm chính Đang Christ dòihói 

nhirng kè theo Ngài, 

1. An-năn . Kinh-thAnh nói r5 sir an-
nan Ià yêu t5 can-thiêt cho ílirc-tin, Phao-
lô đã rao-giang vè «s i r ăn-nãn đõi v õ i 

Birc Chúa Tríri và đtrc-tin đõi v ó i Chúa 

Jêsus-Christ chúng ta (sir-đÔ 20 : 21)-

Đirc-tin là sir t ro vè v õ i Christ bao-hàm 
• 

thái-đô tù- bô tôi - l í l i , lire Ià sir an. 

nan. L õ i phán đăn - tiên cua Chúa Jêsus 
đircrc ghi lai trong cuôc đõì chúc-vu cũa 

Ngài là ahãy an-năn và tin nhan Tin-Iành» 
(Mac 1 : 15). Chúngta can giăi-thích rÕ 

an nan o đây khÔng phăi là hõi-hân 

vè t0i-l5i quã-khú- nhung Ià quyêt-đinh 

đoan-tuvêt v ó i tôi-loi. Nêu ban chúng ta to 

vê lo-sofiE không chiên-thang noi tôi-lôi 

chúng ta can nói ro cho lu? biét !à Christ 

chĩ đòí hoi hp sãn-sàng đ? cho Ngài xua 

đufii tyi-loi ra khôi đõi song hg. 

2. Dàu-phue. T r ò thành tín-đô Bang 

Christ không phai chĩ là tiep-nhàn Christ 

làm Cúu-Chúa nhirng còn là đău-phyc 
ton Ngài làm Chúa cuôc đ õ í chúng ta, 

T iêp nh^n Jêsus-Christ tire là khirõc-tìr 

quyèn làm chũ chính minh. Không đirg-c 

giũ lai mOt đièu gì . Day Ià mot Ihái-đô 

đìĩu-phyc vô đièii-kien. Dĩ-nhiên the có 

nghĩa là chúng la phai t!m biêt ỳ muõn 

cũa Ngài trong moi quyêt-đinh tuong-

laí vènghè-nghĩêp, hôn-nhàn, tiêu-khiên, 

tièn bac và tàí nang v.v. . 

a Nêu aí muõn theo ta, phai lir chSi 

chính mình, vác thâp-tir giĩ't minh mà 

theo ta » (Mac 8 : 34). Nhln nh^n đia-vi 

Chúa-te cũa Christ tire là tra lòi «líhông» 

v ò i chính mình và buõc theo Ngàí, 

8- Công-khfìi xu*ng nhftn- MOt tín-đô 

that cũa Christ không the là môt môn-

đê bí - mgt, nhung lúc nào cnng phăi 
Siĩn-sàng xung danh DSng Christ t ruòc 

mat moi nguòi (Ma-thi-ír 10 : 32, 33) vì 

nhò tin trong long mà điro-e xirng công-

bình còn do miêng làm chúng mà đup'c 

sir cũu-ròi (Rô-ma 10 : í), 10) Dĩ - nhiên 

nói the không có nghĩa Ià gap ai cũng 

báo cho biêt là đa tiêji - nhan Dãng 

Christ nhung chĩ có nghĩa n g u ò i ãy 



nguyên tác : John R . W . Stott 

Ngu'ìri dich : Phu-ó-c-LY 

pli;ii trung-tliành v ò i n ip s6ng nguù-i 

tIn-đÕ cna Ciirist clio moi nguòi 

lùét mìnli đã tin-nhftn Cliúa. Và nguò-i 

ây khòng đugx hô-then khi đúc-tin mình 

h| chê nhao mà phăi giăi-thích ngay đúc 
tin cnu mìnli, 

IV. K H U Y Ê N - K H Í C H T I N N H Â N 

Neu chúng ta kiên-nhíìn, đén đây 

chác^chan ban chúng ta da khá cam-

đông. Vi the chúng ta không đuo-c 

bo lung & day nhung phăi t i êp t i i c 
khuyen-khích nguòi ;!y quyét-đinh. Dau 

sao, ban chúng la cíing phăi làm môt tin-
đò cua Christ. Vi sao ? 

1. VìbÂn- thôn ngu-cri &Y can có 

Christ, Christ đS tha - thú nguòi each 

toàn-ven ( I l ê . 8 : 12) Ngoài Ngài, không 

có su cúu-rôi (SÚW1Ô 4 : 12) Ngàí là con 

tluông ílan đ ín Thuo-ng-đe. Không có 

mOt đuò-ng nào khác (Giăng 14 : G) Ngài 
ciĩng húa giãi-thoát chúng ta khôi quyên 

luc cua ỳ-tuông, lò'i' nói và viêc làm 

sai lac, ban cho chúng la sue lire đe 

s6ng cuôc-đòi chúng ta mong uôc (Ph i -

lip 4 : 13) Thánh-Linh có the thay đoi 

tâm tinh chúng ta (GaL 5 : 16, 22, 

Ngàí đem lai cho ta mijc-đícíi sang và 

thôa-niãn nhírng iròc-vong sâu-xa nhăt 
trong târa-hôn chúng ta (Giang 6 : 35 ; 
7: 37-39). Bay là dip tiên chúng la có 
the Ihành-thM và khiêm-nhuò-ng kê lai 

nhírng gì Christ đa làm trên đòi síĩng 

mlnh. 

2, Vì CO* ngir í r i khác. Thê-giòi đang 

can cap bach nhùng tín-đô Bang Christ. 

Christ đang can có tliêm nhiêu ngiròi de 

đem Tin lành rao khâp đat, TJiug^ng-đc 
can nhúng nguò'i dàng-hien phiic-vy 

Ngài và trô' nên nhilng dnng-ci;i thirc-

híen miic-đich công-ngiiĩa cùa Ngài trên 

tràn-lhe này ( R ô 6 : 13),̂  

3. Vì có* Jésus-Christ . T in cây Jêsus-

Christ không phai là van - đè l ò í lo , 

nhung là vãn-đè bon-phân và Itri - ích. 

Ngài đã yêu chúng ta, Ihco dôi và chet 
the chúng ta each nhnc-nha đau thuong 

nhir tíic, há chúng la lai khirò'c-tú đia 

vi xũng - dáng cùa Ngàí trong đòi song 

chúng ta sao ? « Dò-i su thirong-xót cna 

Đúc Chúa Trò' i , lôi khuyên anh em. . , .» 

(RÔ12 : ĩ ) « Tinh yêu cùa Christ bat 

buôc chúng ta.,, pliăi song cho Bang 
fla chêt và SÔng Ini vl cò- chúng ta » 

(11 Cô-rinh-tô 5 : 14, 15). Thánh-Linh sg 

chĩ cho biet chúng ta phai làm chúng 

vè sy đau-thuang cùa Cúu-Chúa đén 

múc-đô nào, 
• 

V . Q U Y E T - Đ | N H 

Bên đây chúng ta gia - đinh ngirôi 

ban dã quyél-dinh tin nh^n rôi. Nhung 

làm sao nguòi ãy biêu-lô long tin ? Càc 

nhà truyèn-giáo kinh-nghiêm đè-nghi 

nên đê cho ngiròi ãy cau-nguyên lán 

t i íng ngay t ruôc mat chúng ta, Nhir the 

sê giúp ho bày-tô long an - nan và đúc-

tin cùng mOt lúc. Chúng ta phài tìm đù 

mpi each giúp hp. Có the khóa cùa 

rôi qui xuong vô i nguòí và cău-nguyOn 
t ruòc môt minh dê nguòí đó đò- bo 

ngo'. Chúng ta không nên vôi-vã bât 

nguôri ãy càu-nguyên ló'n. Chúng ta có 
the căn-nguy^n tùng câu mòt cho nguòi 

ãy noi theo (nhung can-than dung cău-
ngiiyên nhíĩng câu vô nghĩa đÔi vô i 
nguòi ãy) hoac đê nf^ufri ay iu-do căn-
nguyên in i lãng môt mình. 

{còn-tiêp) 
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MEN TIEC MOT GIÁO - HQU 

KHUÁr-3ÓNG 

CU Huỳnh Q n thân-mên đã tgm-bi f t chúngta vê nu'ó'c Chúa cách vÔ 

cùng vlnh^hien ngày 22^2-67, 

Cu sinh nam 1897 tgĩ làng Hòa-an, huy$n Hòa-vang, tĩnh Quângnam^ htrò-ng 

ihp 70 tuòi , sinh-hg d u c c 5 trai 2 gái vó-í cháu nOi ngogi dông-đúc. 

V5n sanh-tru'ô'ng t rong mOt gia-dĩnh Nho-gláo, cu só-m hãp-thy nên vSn-hóa 

và dgo dire cò - t ruyên, Thuô- thiêu-^thò'!^ Cy là mOt nguò'i con chĩ-hiêu- Cy có khiêu 

thông-mlnh/ hiêu hpc và tài thù-công ngh$ rãt tinh-xâo- Lúc sinh-thò'i^ Cy luôn to 

ra mOt dà i sông dpo-dúc^ phong-nhã^ bình-di , và vj-tha làm mpi nguò' i , ai ai cũng 

dêu men phyc, Dup'c nhu v$y, nhung Cu chua lay làm thôa-mãn nên sau nhung 

nam hgt giông Tin-lành dup'c truyên-bá dên xú-sa chúng t a , Cy và toàn-quyên lien 

lo nghĩ dên si/ curu-rõĩ linh-hÔn. Cy de tâm day công nghrên-cúu dgo-lỳ và sau do 

Cu tiêp 'nh$n Tĩn-lành vào mùa Xuân nam 1 9 2 1 . Tù" do Cu vul-mù-ng thoêi-mái, cú* 

sôt sang làm chũng vê Tín-lành cũu-rÔí cho dông-bào và lân-lup-t dãn-dât bà con 

anh em trô* Igi t in Chúa mà da s5 là thuOc-viên cùa H0i- thánh Hòa-mỳ ngày nay, 

Cung dông-thò' l , Cy dã khuyên-khích và nâng-dã cho bàO''d$ dâng mình hâu 

vi$c Chúa là Cy Myc-isu Huỳnh kím Luyên, nguyén Chũ-nhiêm Đia hgt Trung-phân, 

Trong l inh-tr ình, Cy Huỳnh-Cân g3p rãt nhiêu cam-go thù-thách và có lân Cy 

bi thyc-dân Pháp bât bó* gìam-câm tra-tãn t àn -nh in , nhung lúc nào Cy cũng vung 

long trung-tín nhò'-c§y Chúa. 

Nam 1952^ Cu cò-võ dôn-dôc anh em gĩáo-h&u kê công nguà i cùa, lo xây 

cat nhà t h à và tu that H$i-thánh Hòa-mỳ dè lo bĩêt trj nhu hiên có ngày nay. V à i 

công nghi$p ãy^Cy răt dup'c uy-tín trong giáo-h$l, và là mOt chũc-viên uu-tú trong 

HOI-thánh. Cu túng giCr chúe chãp-su và nghj-viên cùa Chí-hOi trai qua nhiêu nam. 

V i tu5i già sue yêu^ Cy lâm bính năng và vê nuó"c T r à i . T ruàc khi lam--

chung, Cy van vul-vê, cú luôn luôn thúc giuc con cháu vung long trung-tín nhrêt-

thành hău lo vi§c Chúa. Tb$t cy dã rãt xúng-dáng nêu guang mpt chìên-sĩ cùa 

dúC'tin. 

Thcr-kỳ Hghthánh Hòa-my 

NGUYÈN'DÌNH^HÒB 



lò'i ckân - Ikànk hkan~(iâo 

Cííc ùâc ^ku - ku^nk 

SI c n i f i t f f i 
// Vu3 4 : 26 

Phài chang cácphu-huynh an-tâm ve 

mtrc-đotin kinh Chúa cùi minh. và vê lòi 

Kinh-Thánh ''Hay tin Chúa Jêsits thi ngirai v;\ 

canhàngu-m dcu sê điríTccú-ii-rôií) (Cong. 13 ; 

31) ? mà không nghì gl đ?n con cháu mình. 

Laì phai chăng qui vĩ vui - vè tien-

btròc trên Thiên-lò each không nghi-sg-

"ìíăt phan ân-đicn cùa Đirc Chúa T i ò i ^ . 

•{He. 1 2 : 1 5 ) ? mà quên lu-ng bSn phân 

nhic nhâ chúng vc van-tie thuôc-linh. 

Chúng tôi c rang khí ve den nhà trên 

fròi, qui vi mói ngan-ngo vl con cháu 

mlnh đâu không ihãy, bói chúng da mat 

linh-hôn tù ngày không tính ra điroc 

(Giê. 2 : 32). 

• Lúc ay quí-vi đtro'c o nhà vinh hien, 

ncri ^ không dói, không khát nũ-a, cfing 

không có mat trói , hoac con nang gat 

nào hai dên mình qui vi vui htrong 

phiróc-Uc tai chon không c o s y chêt, 

cũĐg không có than-khóc, kêu-ca hay ĩà 

đau-dón nũa^ (Khăi. l i it) 21 : 4) . Tuy -
nĩiiên long qui vi se không khôi se that, 

đatidón vithây con cháu minh bi * khS 

trong lù-a... qua dôi '̂ ; vì nghe tieng rên-

sĩet cùa chúng each tuyet-vong dói dói (Lu -

ca 16 ; 24). 
r 

«Thât vô-cùng dau^đón khi có biet bao 

ngirói cha me tir xu'ng ià tin-do Đang Christ 

í?i van díem-nhiên tru'óc cânh lâm nguy 

cua con-cái mlnh không có Chúa và không 

CO hi-vong trong tu'ong lai.** 

L ó i than-thô" cua Bà W . E . Hawkins, 

bâc híen-mâu dáng kinh, hang thúe-giuc 

các bà me lo hu-óng-dân con-cái minh 

trong duóng kính-so Chúa nêu trcn há 

không làm rôn tâm-hon ta sao? 

O ! Nào ai trong ehúng ta muon dirac 

cúu chĩ mpt mình ? 

Nào ai không thiet-tha yêu-mên con 

cháu ? 

Nào ai dành an ngon ngú yen khi 

chúng lâm-nguy ? 

Con-cái cũa « Đ ú c Chúa T r ó i thirong-

yêu*^ nhút-dinh không có tháj-đô ích-kỳ 

đó. Vây, hãy kip dua chúng đen cùng 

Chúa (Ma. i g : i 8 ) , hãy nài-xin Ngài cúu 
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cliÚĐg (Mac 7 : 26), hay hang «thirc day 

só"m», "don các con-cái mình cho ĩhanh-

sach (Gióp I : 5), hãy .chiti dau-dán cùa sir 

sanh-nò-, cho den chírng nào Đăng Christ 
thành-hình trong các con* (Gah 5 : 19), hãy 

luôn theo dõi cho biet đôi song thuôc-linh 

cua chúng có manh chang ( I Sa. 17 : 1 8 — 

cũng xem them l o : a ) . 

Nguyên tlnh yêu-thtrang cúa Đăng 
Christ cam-dpng chúng tôi each manh-mê 
thúc-gíyc chúng tôi làm trôn trách,nhiem 
cao-quí dôi vó'i con châu mà Ngài dã úy-

thác cho, hau tuo-ng-lai trên nhà trôi 

tăt ca nguôi chúng ta deu đirp'c sum-
văy toai-huô'ng phuóc Cha. 

L o tim cluên lac 14 hành-dông dáng 
kliuyên-khích, năng truyen đao cho kc 
khác là điêu căn-ích; nhung c ú de mac 
cho con-cái chet trong tôi-lôi, that là 
ph?m mgt trong-tôĩ không the tha-ĩhú. 

Guang mô- cúa Hê-li xira hA khóng 

thúc-tuih la sao? 

Thoat nhìn, Òng là nguôi tôl-đep biet 

bao ! Mói ngày Ông vi dân-su mà dâng 

tê-lê, cau-thay. day-do doán-xét. Song 

Kinh-tháoh chép gi ve khuyêt-điem tai" 

h?i cùa Óng ? 

— "Nguôi đă biet tánh-nêt quái-gà cùa 
con mlnh mà không cam" (Sa. 3 : 1 3 ) . 

Điêm quatinh-hlnh chung cùa Hôi-thánh 
toàn-quôc, chúng ta có lôn tieng ngg-i-
khen, căm-t^ vê quyen-nãng hành-đgng 

cùa Đúc Chúa T r ô i : Ngài dã càm-dông 

mgt sÔ dông dân-sir Ngài hirông-úng 

phong-trào truyen-giáo each manh-mê. Bôi 

nhân-thúc ngày tái-lâm cùa Chúa Jèsus 

răt gân, nén nhieu nguôi trong chúng ta 
bat lay djp-tien cuui cùng uây. mà tích-
cuc cău-nguyên, dâng tién, dâng mlnh 
don rao Danh Chúa each s6t-sáng. Mùng 
thay! 

Tuy-nhiên, nhìn sâu vào mgt phan trong 

các gia-dinh con cái Chúa, chúng ta môi dau 

long làm sao ! VI môt so con-cái cùa 

Co'-doc nhân giÔng nhir HÔp - ni và 

Phi-nê-a, « l à nguci gĩan-tà chang nhân 

biet Đúc Giê-hô-va» ( I Sa. 2 ; 1 2 — 

cũng xem them I Sa. 3 : 17 ;4 : u ) , Giũa 

Itic phy-huynh chúng say-sua trong mgi 

công-tác cùa nhà Chúa, nSi tieng vc sir 

hiêu-bíet Kinh-thánh, có tài day-dô, day an 

chúng d?o, thi chúng lai it có hay không 

bao giô có m| t trong các cu^c thô-phuông 

Chúa tai nhà thò^ các buÔi hgp cùa thanh, 

thicu-nhi cũng vang bong chúng nÔt. 

Đó íà lỳ-do nhiêu Hgi-thánh đug^c thành 

lap lâu nSm mi s6 tín-đô không them lên, 

hoac chĩ tãng gia vái con so het sue 

khiêm-nhtro'ng mac dau thiah-thoang có 

them nguôi qui Đao, và múc sân-xuăt cùa 
gia-dlnh ve con cái không pliài là it ( ! ) 

Thua qní vj , chúng ycu-lú vi ôtig bà 
cha me chúng yen đuôi, sa-nga đã đành, 

nhirug tai sao ta lai đê cho nhúng con 

chiên trong ran bj chet đang lúc ta nóng^ 

ĩiăy đi tim chiên lacY Hai coji cùa A-rôn 
là ^ Na-đáp và A-bi-hu chêt truó'c cha me 
c h ú n g ( [ Sú, 24 : 2} há không phai làvet 
xe đã đS mà ta can phái tránh xa trong 

khi tien-hành trên đirông phyc-sir Chúa 

sao ? 

Bùón thay ! T h ô i nào cũng có mgt so 

tín-híru thúa hiêu và cũng đáp manh each 

không nguang mièng môi lan nghe sú-gia 

Đúc Chúa Trô i khuyên-khích chúng Đ90 : 

« Tôi phai lo cho gia-dinh tôi truác nhút, 

vi Phao-lô dã tùng day : Ví bang có ai 

không sánsóc den bà con minh, nliút là 

không sán-sóc den nguôi nhà mlnh, ăy là 
nguôi chÔi'bò dúct ìn , lai ĩfău ban ngirôi 
không tin núa B í l T i . 5 : 8). The mà mac 
Où cãu đáp hg-p Ic í y không môt cc-dôc-

nhân chan-chính nào phù-nh|r^ no l?i trù-
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thành btrc mhi đê che biet bao khiiyet-
diem tram - trong trong đài sÔng thugc-
liiih hp. Bang có !à, sau đó nam hay muòi 
nam, neu có ai Ithác thúc-giuc ho ve sy 
rao giáng Tin-iành lan nũ'a, thi cũng chĩ 
nghe hp lap lai càu nam long trên vói 
dáng-vè day thiêng-Hêng (0 giũa lúc 
tinh-trang thuôc linh cùa con-cáí và nguõi 
nhà hp châng chút thay dôi, su," sân-sóc 
con-cái châng qua là câu nói suông, hoac 
có th?tdi nua thi chí thiên vê mat hinh-
thú'c mà thôi. 

'Òi ! Sao ta dám dô'i long muih ? Đù-c 
Chtìa Trò'i há không phai là Đang do xét 
trong tri, thù-nghiem trong long sao ? 

OOo 

Dành làng có truòng hpp con-cái "chãng 
noi theoguang tot cùa cha me ( I Sa. 8 : 5); 
song pháii lón chúng bi chet mat vì cha me 
không !uu-ỳ, lo íăjig den su cúu-rôi hnh 
hon cùa chúng trên duòng ve tròi. Vây tot 
hon het là ta khá can đám nhhi-nhàn 
khuyet-diem minh mà bang ngày cay o'n 
Chúa thu^-hiên cách không ihiêu-sót hai 
chúc-vii song h à n h ^ G U r C H I Ê N " và " T Ì M 
CHIÊN L A C ; đang khi tân-luc dân-đua ke 
khác den cùng Chúa binh-an, thì chúng ta 
cung có the dáp dupe cách vui-vé vói 
luang-tâm không trách-móc ve câu hô i : 
^Con ngirăi bình-an chăng?" ( I I Vua 
4 : 2 6 ) . 

Nguyen guong cùa Glô-suê chóí sang 
mãi truóc mat chúng ta, khích-lê chúng 
ta nS-luc làm tròn trpng-ĩrách Chúa giao 
giũa hôi-thánh và nguòi chua biet Chúa , 
trong gia-đinh het sue lo^lâng, chú-ỳ 
«d?y - do các con cùng nôi nhà... 
giũ theo Dao Đúc Giê-hô-va S dên nôi 
qua lòi nói cùng lìhu trong thuc-tê mpi 
nguòi deu thăy rõ t̂a và nhà ta... phuc-
su ĐÚ'C Giê hô-va" (Giô 3 4 : 1 5 ) . 

Mong L ò i Chúa, nhâc lai trong bài nây, 
đupc Đúc Thánh-Linh dung thúc-tính 
tatcà chúns ta là ngtròi làm cha me, 
thi ai có the tinh dup'c sS tín-dÔ trong 
Hôi-lhánh Viêt-nam ta trong muói nam 
nira se uhây vpt đen muc-đp nào. 

M u c - s i r N G U Y È N - L A P - M À 

r 
t 

VÊ HOÍIT-ĐÒNG T I N - L À N H 

T A I T R U N G - T Â M H U Ă N - L U Y l ^ N 
Q U A N G - T R U N G 

Trong 1 s3 Láo trtrác, chúng tôi có 

âe c^p (Jen ho^f-đ^ng Ttn-lành tgi Trung-

Táin Huãn-lay?n Quang-Trung- Có ni§t 
diêm thiêu"5Ót^ nay xin nói them cho rõ 

!^ tuy có SI/ c^ng - tác cùa nhĩeu ngirài , 

nhirng m(?i vi?c flièu^hành đèu ò" trong lành-

vL/c cùa So' Tuyên-úy Tin - lành do Mijc-
&!r Đ̂rúŷ  Nguyen-van-Thdi chju trách^ 

niiii^'ni và cfuàn-dóc 

Câu xin Chúa ban phiróc nhieu cho 

Mgc-iir t ) ^ T -úy Nguyín - viín - Tháì và* 

loan the S o Tuyên - úy Tín-|ành vùng I 

chíen-thu$t-

Đ í n h - C h í n h 

So TKB 340, t r a n g 29 cgi Uên f r á i , dung 1. 

sót 50 5 triró'c chTr lan (xuăt-hl^n 5 l ã n ) ; d ò n g 

14, sót 50 1 t r i T J c so 2 (câu 12 chá không phăi 

câu 2*- Cùng trang ay, cot bên phâi^ d ò n g 7, sai 

chfr thú" hai (song chá k h ô n y j^hài sang)-

Tíung TKB so 341, Ira-^n 16, dòng 27, 

xin 5ij"d chír Hoe l^í là Hoa (HOiarirõ-ng 

Hô i - thán l ì Trung -Hoa) . 

Trang 25, C9t bên írái/ dòng 21 , xin them 

chũ- long trtrcrc chCr hõi-cài (hêt long hôi-

Trang 24 d ò n g ìhá A, xin sfià chír 

Nauyèn j^j là Pham (Myc"5U'Phgm-vãn-

Nãm. 

Trang 2 / , l ò i chú vê hire anh à dâu t r a n g , 

xin sua W\ Id. . . (rao tăng - phSni cho 
Trung Tu-áng Lê-nguyên-Khang, 

Xin cáo-lòi <|uĩ vj d^^ngrg. 
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C U Ò C ©0*1 
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TCD A T cii" mOt ngircri nào cung quan-

MMJJt tâm lien sir thành-ciìiig. l )ũ có 

nhiêu y - kiên khãc nhau vú y-nghĩa cũa 

tír-ngũ DO," thi moi ngirõi ai aí cung 

mong iròc Ihành-công. Mnt ainli-viên đí 

thi, mót Ihuong'gia tn-chirc huón iján» 

mót nhà chính-lri đicu - liànli cóng-vièc 

cũa qu6c-gia, đu o- Irong lanh-vy^c nào, 

cliúng ta cùng nuinn công vièc tiên-hành 

đrp-đe, 1)1 nhìen lham-vong thành-công 

đó có the là mót đi?u xau nhu- iróc-vong 

rhi-ky, munn chiem đoat tat câ nhírng 

đicu LOT trong cupc đài đê làm tnn-hai 

đén nginVí khác, irnc muÕn đíin tãt cà 

qnyèn-hànli, danh-vong vào tay ciĩa mình. 

Nhirng i r ó c v o n g ihành-cóng cùng có the 

đùng đe pliuc-vn đong-hào và làm sang 

tlanh Ohũa, Lò'i snn^̂  'trên khónf^ xirng 

đáng goi là tliành-cóng vi nc'i tu-ong-

phăn v ò i miic-đích cùa Chúa và tiêu-

chuãn cũa dò i song, vì \ y y , <lù lie ngoài 

no có THI nào đi níra, đó chí là môt sir 

thãt-bai mà thóí. V ] THI, tr tlày chúngta 

chĩ quan - làm đcu sir thành-cùng THYT, 
v õ i iró-c-vong đáng-hícn. I)irò"i đây chúng 

ta se đira ra niõt vài uguyên'liíc tong-

([uát, có tile giúp cho sir thành-công 

trong \ìòi sííng cá-nhàn, 

MI^C-ĐÍCH CUA ĐÒ'I SONG 

Bièu trgng-yéu đau-tièn là phâi biet 

ró no i nào b:in se đi đên, phài có mot 

nuic-đich, mót rtííí-tirong rù - ret Nêu 

Idiông biét đíèu nììy, (\m song sc trôi-gíat. 

không đinh-huóng, khÔng myc-đích. DF 

nhiên, chúng ta không thS mong nhâtn 

đurrc nhíìng lò i hiróng - dim, nêu chúng 

ta không có ni^l chuan - đich hay m^t 

Inróng đi, Mong iróc Ihành công mot 

ráeh m o ho thi chang điryc g ) , clĩúng 

ta nên có mgt đoi-tircrng rn-ràng. Mnfín 

ban cho đúng till mat nìa các ban phai 

nhám lĩĩy đích. Hay tir h o i : tlMch cua 

đò í s6ng tôí Ià gì?» (Vòi nham đên đĩeu 

gi Tai sao ban không l íy- mnt miêng 

giay viêt ngay muc - đích và đoi-turrn^ 

cùa đò'i song rãc ban. Có If ban không 

làm đirg'c đicii đù ngay nêu không, thi ban 

cú suy-nglìì, và cănnguyên vè đíeu đó 
và đúng bao giò* thóa-nran cho đên lúc 

ban phân birt diroc tr ing đen each rõ-ràng, 

Nên nhò rang mot ngiròi biêt ró-ràn^í 

noi mình đí đên luôn luón có dieu loi 

hon nhùng ke tròi giat tír công-viêc nay 

đên công vièc khác boi àp-lirc hay bui 

hào nhoáng I'ua hoàn-cânh. Hãy tìm cho 

minh mòt niuc-đích rn-ràng hay đúng 

horn là tim nnjC ' đ ichcúa Due Chúa T r ó i 

cho đò í sêng cũa ban, và h ' y as-̂ íng theo 

myc đích cua Ngài >J 

NHŨ-NG CHĂNC DITÍTNG 

Sau đò ban phài lap chiro-ng - trình 
làm the nào đe tiên tói myc-đíclu Nhin 

thay đóí-tir<rng môt each rò rang chua đú 

vi no còn o xa qua không 3nli-hu"óng gi đen 

đòi song hí^n - tai, Oicu can biêt triróc 

hêt là nhùng đÔi-tirnng giĩn. Bó là nhùng 

chang điròng, un)l chuong-trlnh chi tíêt 
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làm Ih í nào đê đat đên muc-đich. Thi 

rty m^t thanli-niên ngmVí Anh, clion mat 

n]i,ic-đích cho ãài song mĩnh nhir sau: 

iíTòi s8 hoc tiêng Tày-ban-Nha, làm ví^c 

cho mpt hang tàu o Luân-Bôn, hang này 

giao-dtch thuong-mãi v õ i các nuóc u 

Chàu-My La-tinh, tôi tim each làm the 

nào đup'c thuyên-chuyên đèn Nam My 

đê iàra viec cho hang (to và nliu the 

tôi cóthê tro-thành môt giáo-sĩ cho Bang 

Christ mà kliông can trp'-cEíp cũa a i , » 

Khãi-tupng cùa nguói này o' đăy là 
iimô'n trír nên môt giáo-sT cho Dang 
Christ. Khâi-tupng ãy đa tr& nên ni^t 

chuo-ng-trình, Tny nhiên thanh niSn đó 

can dupe huóng-đãn đê Igp môt chuong 

Irinh clii - tiét hon. N g u ó i ăy ng l i ĩ : 

ífTrong hai nam đén tôi se hpc tiéng 

Tày-Đan-Nlia, t ruác hét ra5ì tuan hpc 

ba bài trong vòng său tháng.,.» Nói each 
kijác can phài quan-támđén nhung văn-

quan-trpng. Néu ban Igp môt chuong-
Irinh cho ba nam, chia Idioang thóí-gian 
ra tirng nam và quyét-đinh mSi tháng phai 

làm bao nhiêu. Mot chuong-trinh chi-
tiet nhu vây ]à phuo'ng-cách duy-nhĩít 

tie làm cho công-viêc có the phát-triên 

I each vG-ng-châc, Cliuong-trình đó có the 

; thay đSi vói thói - gían, vl có nhfrng 

yéu-t6 đac-bíôt trong đói sò'ng, nhung 

có ni^í chuo-ng-trinh dù the nào đí níĩ-a 

cung hon là ííhông có . Thù-tuòng 

Churchill và TSng thing Rosevelt đa tap 

mOt chuong-trinh t ruóc đê đánh bai 

Đtrc-qu6c-xã, Chuong - trinh cung thay 

đôi theo nhírng đicu-kiên chúng ta không 

the biet t ruác đupc, nhfrng chién-thâng 

chũng ta đat dupe ph^i là nhfrng chién-

thang cò hoach-đinh. Vi the, các ban 

nên líip mOt chuong trình cho minh, và 

l^p càng chi-tiét càng tot, 

H Ã Y L g i ' D g N G T H i - G l ã 

Chúng la can sũ-dung thi g i ó môt 

each khôn-ngoan và can th;jn, Mu5n cho 

đM sing thành-công, chúng ta phâí tgn 
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dung thì-gió tù-ng giây, tùng phut, nên 

nghĩ và hành-dông theo g ió phut hon 

là nam tháng, Chúng ta không phai chi 

hpc làm the nào s6ng hai muoi b6n giù 

trong mpt ngày,)> Nhung phai sù-<Jiing GO 

giày đê bù vào mpt phut trôi (:[ua vô 

ích- Nên lap môt chuung trinh cho công-

viêc moi ngày, lap danh - sách nhũng 

công viêc phâi làm trong ngày và nhũng 

viêc khó làm t ruóc. cTrl hoan là kê tr^m 

tliĩ-giô'.» (fVièc gi làm íliryc ngày nay 

đirng đè dfin ngày m a i . » Đó là nhfrDg 

càu chain - ngôn có nhiêu giá - tri. T?p 

đu"o-c thóí quen làm v ièc each nhanh 

chóiig không pixãi chĩ là dãu-hiêu cua 

tính can man,làm v iêc có hièu-lirc, nhwng 

còn to ra rang chúng ta là nhũ-ng kê đáng 

tin-cây, có the ìíỳ - thác nhírng trách-

nhiOin nang-nê ho-n. Thò-i-giò- là môt kho 

tàng qui - giá có tht đu-a chúng ta đén 

thành-công nêu chúng ta sfv-dung đúng. 

H3y c5 gaiig sir-dung niQt each hũu ích 

thi ngay că nhírng thl-giò- nhàn-rSi và 

giò- giâi-trí. Các ban có the siVdung g\àr 

khi đi xe buyt, xe lĩi-a, thl-giò- trong tì?m 

hfft tóc, t i ím u3n tóc đoc sách, lap 

chiro-ng - trình hay làm nhũ-ng công-viêc 

hũu-ích. Bèri s6ng nhũ-ng kê tièu phi thì-

giò- đêu that bai, vì the «h3y Im-dung 

thì-giò-» (fì-phê-sô 5 : 18). 

H A y NGHĨ DÊN s i r T H À N H - C Ô N G 
• 

Chũng ta se đè-cap dén hai yéu-l5 có 

liên-quan đén môt đò i s5ng Ihành-công. 

Nhung tu tu&ng trong tri-óc và môt vê 

bên ngoài thuáng lien - he v á í nhau, vi 

nhfrng gì bên trong đêu mu6n phô-dien 

ra bên ngoài, Mpt nguói muín thành 

công phăi luôn luôn nghĩ đén si; thành-

công nhu Marcus Autelius dã n ó i : aMàu 

t6j, sac ua tu-tuòng nhuôm óc nao^;í Néu 

chũng ta có nhung tu- luong bi-quan đen 

spthăt-bai, cam thay bat liyc, làra the nào 
ch'úng ta có the thành-công đuffc. « N é u 
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các ban nghĩ các ban có tht', các ban 

có the. Néu các h:IN nghĩ các ban khõng 

the. các ban sê không thc,» [U-nljiên cau 

năy kliông hoàn-toàn clung ilucrc, nhung 
no cung chũa dung môt It chàn - lỳ, 

Khi môt nguò-i gieo trongtu-tuung rainh 

nhùng clièu gì thl chăc-ehăn ngirò-i ăy 
gat nhung dieu ây trong nhùnfí truômg 
h(/p bên ngoài. N g u M ta mòi các ban 

nói chuyên trong môt dám tiêc có IC 

các ban se ihSy run srr và nghĩ rang 

minh se bÔi-roi trong khi nói chuyên, 

lìan nghĩ đén su thăl-bai, ban that-bai, 

Nhung hay t;ìp nghì rang: minh se nói 

chuyên \irx tăt că long tin-tuông và 
Ihành-công, ohu th6 NO sE giúp ban làm 
đuo-c vièc . Bat đău mòt ngày vtri ỳ-tuírng 

đcn-tôi, các ban se thăy hlnh nhir các 
viêc không tõt-đcp gì câ, cú nghĩ đ ín 

6m đau, các ban cò the trù nfin íĩm-đau, 

cú nghĩ ăSn thăl-bai chac - chan no sC 
đén nhu \ìu)t nguòi nni: írAnh tuông nhu , 

the nào thì anh se nhu the ay,-> VI thí 

phài gíú-gin ỳ - l i rông cua đúi sôn^^ jjao 

luôn luòn nghĩ đén luàt T u tuiVng đuyc 

tri tuung tugmg giúp-đTí- deu muíín phô 

dicn ra l>ên ngoàl.^ 

Hay luòn nghĩ don thành-công. Hay 

đê cho đúi aông bên trong bày-tô trên 

môt khuôn mat vui vê và day hanh-

phúc, cùng ve ngoài dep - đe cùa các 

ban. Mòt nguò-i tjan-thĩu nhírp nhúa, 

quăn áo day yet dor: khó có the to ra 
thành-công trong công-viêc điruc, Sau 
hét, nh&ng ke không bic'l giá-tri nôi tai 
cua chúng ta thuúng đánh giá chúng ta 
-theo diêu ho thãy bèn ngoài. 

K I Ê N - T R Ì V À N H À N - N A I 

Sau hét kiên-trl và nhan-nai là nhfí-ng 

yéu-t6 đira đén thành-công- iThănh La-
mã khòng phai đirg^c xăy-dung trong mòt 

ngày^>. Tăt că nhung gì có giá-tri trong 

thôi-glan, khô cò the Ihuc hiên trong 

giày lát. Giò-suê có mgt đÔi-tucrng rõ-

ràng và môt chuang-trình cho cu^c 

hành quàn, nhung òng cung phăi chien-
dau dê chíéíu xú Ca-na-an, (Ihúng ta 
cùng vày phăi súa-soan đê t^hién-đăa 
Tri-lioãn, tliăt-bai, chán-năn là nhũng 
điêu hay văy ra tam-thòi, khÔng the 
nào tránh khni đuac Irong cuôc sSng, 
nhung ehúng ta eó the chicQthâng 
nhúng (lieu ãy nhú long can-dăni và 
kiên-nhau. Trong ninì hoàn-cănh, sir 
thành-còng đòi liõi mgt khă-náng hám 
chat lay công-viêc, Thí-du trong van đè 
sánfĩ tác, nliièu n í̂ircVJ dã doàn sai vc van 
đê này, khi hp nhân lai b ' ln thăo vã i 
"Uri khen cùa chù bút^/thl nga long và 
x í p tãt că lai, Nhirng George llernard 
Shaw điì viét 5 quyen tiêu thuyí l t ruòx 
khi tim đmvc nguúi xuăt-băn, và trong mòt 
nam ông ehĩ kiém đirg-c ban 2 bang 
Anh mà thôi. Nhiên nguò'i khác aúng 
nhu Ông da thành-còng trong nghiêp 
van nhíV cú tiép-t^c sang tác. Bung đê 
mlnh thãt-chí khi gap phăi Ihăt-bai đau 
tiên, đtrng ngôi duíVi gò'c cày than 
khúc nhu K-h. Hdison phát-minh đt̂ n điên, 
òng phăi tiêu hét môt so tien khoaug 
bôn muni ngàn dò-la tính ra khoang 
bay Iríêu hac Viêt-nam đê làm hang tram 
tbí-nghiOm. Òng đa thít-bai hang triun 
lan truíVc khi thành-công, Ngirò-i la nói 
bi quyét thành-công cùa Ông là !»U phan 
triim mi) hôi nirúc mat, 

Chúng ta cò the tóm tal-j ' tutrngchính 
nhùng diêu chúng ta đã ban đén trong 
can chuyên cùa Thùy sir Lord ITsher 
flhu sau: M^t hôm ông nhàn đirc/c iá 
thu cùa viên chuan - ú y hăiquàn trê 
tuoi thay mat các sĩ quan hòi òng ve 
sir thành công rang: <(Thun thùy su 
truúc kia thùy su ciíng là chuan úy nhir 
chúng tòi, và bay g ià thùy su làm chĩ 
buy Iruàng liăt - f[uân, thùy sir cò thS 
cho chúnfí tòi biét làm the nào thùy su 
đat đu(yc điêu đó bay không ? » Trong 
llìu tră lúi thùy su đô đôc l-isher v ié t : 
(íHãy tan cho mình m^t cãi nhln vê 
đicu tron^ - dai mà mình có the làm, 
lítp mòt chuo-ng-trinh cho dutrng - lái 
mà ban hy-vgng có tliê thuc-hìcn đuac. 
Súa-soan chlín-đãu clio đièu đó, Hét 
long cău-nguycn, Chúa sG ban cho ban 
chién-thâug.íí 
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9àí lain cfutng 

Ch ua Lù ai 

HÓ l^i lúc tbiêu^tbăí, tôi tbwăng hôi Cbúa la ai ! ĩhc mi các b^n à 

trong Chúa trà lài nhièu each, nhwng tôi van chira thoa-mãn. Tôi hi 

tl/ vên lay tôi Chúa lã ai nhì ! Th$t là tràu-lwang qua ! tàm sao tôi 

biét dir^cJhê ròi cau b^i ăy cú' v^n^virang mãi I3y tôi* Tôi éi nhà thà 

vái cha m^, anh chi tôi chì lay le, cũng hái Thánh-ca, cũng éqc Kinh^hâih, nhwng 

tăm'hôn tôi van í/ê rìãu (ĩãu. 

Vi lè chira biêt rõ Chúa nên tôi cú- buônglung trong tQÌ-ì6i, say-sira tropg 

duC'VQng. Có lè lúc bay gi& ma-qui tbtch-tbú lorn, twang nhu- no dã dac-thang dôi 

vái tôi. Nhirng Chúa nào bò tôi dâu I 

Tôi còn nhá rõ : Dêm hôm ăy, trài không sao, thuyên tôi mjng phêi cpc 

ci> xe (cí> xe gió ngăn sông l^i cho nwác vào rupng) bên Hà-Nba trên con sÔng 

Va-gia, Nwác chăy siêt, thuyên l3t up, do v$t tròi theo dòng nwóc cuôn... B?n 

tôi và dwcrc CQC gan niũi thuyên, còn tôi à phía ?au lái neu Chúa không cCru thì 

không biêt sè trôi den dãu và ch.1c sê pbài chìm xuÔng day sông sãu. 

arn Chúa, dang khi chiêc thuyên quay tit, tôi vá dwprc mpt chiêc coc 

tôi mwng qua nên bát bài ca Ton vinh Owe Chúa Tr&i. 

Ngày tháng trôi qua, kỳ-nifm nói trên lãn lãn phai mcf trong tâm-tn, và vì 

éô tôi cũng que Cbúa luôn. M0t hôn, khi boàng-hôn dã buông xuông, cânh v$t 

sSp chìm trong bong tôi âm'U, tãm-hÔn tôi van-vcr, tôi lê bwác lang-thang trên he 

phô. Bong nghe tiêng Thánh-ca xa-xa vpng l^i. Dung rÔi I Day là buòi gia-dìnb lê 

băi cùa concăi Chúa dãu day... Tôi tiên lãn dên nai có tiêng hát và nghe rõ ban : 

, Jêsus-Christ gánh bi thwang tôi, lau ráobao châu lê tràn... s (T.C. 81). Thánh-Linh 

cáo-trách... nwác mat tôi tuôn tràn. Tôi dă vê vái tht/c-t^i... Chúa ôi I xin Ngài cáu 

lay tôi vã gia-dình tÔi. Tw day tÔÌ nhìn nh^n Ngài là Cwu-Chúa tôi, là Cbă thiên-

tbwírng cúa tÕi, Ngài ò cùng tôi nhw bong vái hình, 

Trong lúc tôi ISm-nguy, Chúa dwa cánh tay Ngài che-phù. Ngài là nai 

nwang-náu tôi và là dôn-lũy tôi (Thi. 91 : 2). Nêu khÔng có Chúa â vái tôi tbì tôi 

chêt cà bôn lên xác ti/bao giá rôi... Hôm nay Chúa cbo gia - dinh tôi tôn-t^i 

h^nb'phúc, hSng ngày nO'dù l^i có tbì giăsuy-gãm. tbá-phwang Cbúa. Tôi xin dâng 

kn lài cèir.'t^ an Chúa vă quyêt mpt long trung-tín vái Ngài. A-men. 

N G U Y Ê N - Q U A N G - T I Ê N . L O N G - K H Â N H 
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IHÁNH 
can MuC'Sif Nguyên-hú-u^Khành 

Xin trâ lò'i và trirng-ílan Kinh-thành 

nhírng cfiii dtrói ilây : 

1. Ai là Đãng chiin chiên và giàm-myc 

cũa linh-Ii(3n ? 

2. Ai aã hi phó cho qui Sa-tan ròi ? 

3. Ai tchiu mcl-nhoc íli dên noi cao 

dau vào trong nffi thánh minh ilê càu-

nguytn, cùng chang du'crc nhâm » ? 

4. Vua nào khi chêt có nói rang Í 

aNguyên Birc Giê-hô-va xem xét và báo 

lai cho ? 

íi. (J tlâu chép : aVi nên tÔi cĩĩu-nguyÊn 

bang tiêng la thì tàm than tôí clìu-nguyen, 

nhu-ng tri-khôn tôi lo-h\ng ? 

6. Ai phán cùng Ai rang : « V i Diic Chúa 

Trò-i xui cho ngirai b i í t mpi viêc nììy thi 

chang còn ai ítirp-c thông-minh trí-huê, 

nhir ngiro-i nira ? » 

7. A i đirffng nam trên giiròfog đaii binh 

nóng lanh và binh ìv, Hinyc Phao-lô eau-

nguyên và đăt tay chira lành? 
H I 1 ch i t nhân hài 30-8-67. 

Giâi dáp câu do 
(cíăng trong T.K.B. sâ 559} 

J. Na-hum 1:2. 

2. Đirc Chúa Trò-i (Thi-thiên 51 :17) 

3. K-xê-chi-ín 9 : 9 

4. Dú-c Giê-hô-va (Ivsai 33 i 22) 

5. Giăng 1 : IS 

G. Dú-c Chúa T r ò i (Thi-thiên K2 : 1) 

7. Đijc Gif--hô-va (A-ni6t 9 ; 5) 

Dáp dung 7 câu : Pham íjình Nhung, 

Plujni thj Kim-Hoa ( ì ĩ i ên-hòa) ; Ilúi thành 

Giang (Can-ttirc; ; Hoài Linh, I.ê tlii Nhàn 

(Gò-đen) ; Hoàng-ngpc-Liro-ng (KRC. .1415) , 

Chinh Nh:ìn (Lnng-Khánh) ; Phíiiii thi Chir 

(Nha-trang); Bà Nguyen thi Liju (Nguyfn-

tri-IMuro-ng) ; Lê-tãn-An, !)3 - côns-Tân, 

Mai vSn Tir, Dtiy Diro-ng, Nguyen - In'iu, 

Tài, Nguyen nggc l lan (Sti-íloãn IS I!n-

itinh) ; Ngnyen-thi Thanh-Thăo, Nguyen 
thanh - Tuyèn. Nguj'ín - thanh - Vrúc 
(Triro-ng-minh-Giàng). 

Đáp diíng 6 câu.— Nguyen khiicng 

Ninh (An-lac-tây) ; Nguyen an Lac (A n-
l iòa) ; Viro-ng thj Anh (Bàn-c/V); Nguyen 

thi Minh-Ngiiyêt (Biên h ò a ) ; Tran hong 

Nguyen (Can-tho-) ; Nguyen van Bang 

(Girio-fĩi'rc) ; L ê quy ÍIũu (] \BC. 317?), 

Thùy-Tiên (Kiên p h o n g ) ; Ngiuen quang 

Tiên, Kièn lè Nga ( L o n g Khánh) : Nguyen 

anh Tuãn (Nguyên tri Phirtrng) ; Châu 

thì Hai (Quàn-long) ; Hoàng hilng lííing 

(Saigon) ; Bã Du-ong-quang-Trung (Vien

tiane) ; Nguyen thành Birong, Nguyên 

Hung (Vĩnh long) . 

Đáp đúng 5 eâu.— Nguyen kiêui Hue 

(Ban c ô ) 

Đáp dung 4 câu.— Nguyen thi Ngoc 

BIch (Saigon) 

Đáp đúng 3 e â u . - Tràn thi Trír (Di 

Linh) 

Đáp dung 2 câu,— Thiên-Ào, Trirong 

công Thiên (Saigon) 

Đáp đúng i câu.— Nguyen qu6c DQng 

Nguyen thi Kieu. Nga (Kiên-hlnh), 
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mm - T n f l À r ^ n f l 

T h à n - h o C ' V Í f n N h a - t r a n g Lè Ĩ6t-

rtgbí$p Ian thir 55. Vào lúc 3 g i ò chiêu 

ngày 30-4-67. L ê Tôt-iighì?p lan thú' 3 3 

cùa Thánh-kinh than-hoc Viên Nha-trang 

nicn-khóa 19(56-57 đucrc cu-hành long-

trong duái quyen chú-toa cúa Viên-truang 

Myc-su Ông - van - Huyên và do Giáo-su 

Myc-su VO-văn-Cu huó-ng-dan chuong^ 
trinh, 

Hiên - diên có quí-vi Muc-su Hoi -
Truô-ng T . G . Mangham^ Muc - su Hô i -
tntung Đoàiì-vân-Miêng, nhân-víên Ban-

tri-SLT Tbng-liên-hôi, Ban-tri-su* Nam 

Trung-hat, môt so dông các vi Giáo-sĩ, M y c -

su, Truyên-dao, Quan khách và tín-huu 

cùng đông-dù các vi giáo-su và phu-giáo, 

Đúc Chúa T r ó i ban phuó'c cho buoi 

le rãt nhieu khien mgí nguòi dêu đuoc 

cam-đOng. Theo chuong-trình có 2 bài 

diln-tù cũa sinh-viên tot-nghiep, đe^tài : 

<t L ò í song đòí vò i nguòi song " và n N g u ò i 

song doi vò i lòi song Có 1 5 sinh-viên 

dupe lanh bang Tot-nghiêp, trong so do 

có I nũ" sinh-viên. 

Muc-su Hô i - truòng TSng-liên Hoi 

Đoàn-van-Miêng • díing lò i Chúa trong 

I I Phie I : 10 và Côl 4 : 17 ban huãn-tír cho 

lòp Tôt-nghiep và Cy Muc-su Lê-văn-Thái 
tha-thiêt câu-nguyên cho các anh chi cm 
ãy nhan đircrc linh-năng cua Chúa đê đi 
vào dòng Iúa dã chin vàng cù î Đúc Chúa 

T r ò i . 

Buôi lê ket-thúc vò i ban . Khau-hieu 

ca " nói lên nguyên-vong cúa tat cá các 

hoc-sinh và sinh-viên quyet-tâm đem lò i 

cúa Chúa soi-roi cho thc-nhân đang quan-

quai noi bong t6i-tãm, ' 

Tran'tbái-S(rn D$ I niên* 

Lài cam Í9 và íf/-an. Chúng tôi nhân 

ducrc răt nhieu diên-tín và tho-tù cũa quỳ 

tôi-tò và con-cái Chúa cũng nhu các vj an 

nhân trong và ngoài nuòc gòi đcn chúc 

mùng lê Tot-nghiêp cúa Thánh-kinh Than-

hoc Vi?n, 

Toàn the chúng tôi. Ban Giáo-su và 

hcK>sinh, sinh-viên rat cam kích và đugrc 

khícb-le truòc cu-chi day tlnh thuong-yêu 

do ân-di^-n sâu rông cùa Cú'u - Chúa m i 

Qui vi dã dành cho V i | n chúrg tôi, nên 

ncr: day, chúng tôi kĩnh-căn cam-ta và 
chân-thành tri-ân Quí-vi. — Ban Giáo-sir^ 
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H O I D O N G T O N G L I E \ H Q I 
Đ À - N À N G . — Đaí^hôi lân thú 35 cùa 

Hôi-thánh Tin-lành Viet-nam đă đirpc tS-
chirc tai Giang-diro-ng Đà-nàng tir 27 đen 
31-5-67. CÓ 191 dai-bieu chánh-thúc trong 
toàn quoc ve dir. Gìcr khai-mac, có sir hiên-
di?n cùa Thicu-tu-ong Hoàng xuân Lam, 
Tir-linh Quân-đoàn 1 kiêm tu'-linh vùng I 

chien'thuât,Đai-táTham-
mu-u tru'ò'ng Quân-doàn 
I , Trung-tá Thi-truò-ng 
Đà-nàng, Ông Chù-lich 
Hôi-đÔng thi-X3 Đà-náng 
và d^i-dicn các đoAn-the 
quân, dân, chánh Viet
nam và dÔng-minh. Hai 
ngày đaû  dành cho sir 
giang d^y. So ngyói 
thiróng nhóm tù 1,200 
đên 2.000 ngu'ò'i. Cácsir-
giã là Muc-sir Tan-sĩ 
K . C. Haa. Hoi-trtrò-ng 
Hôi-tli4nh Đai-Hàn (qua 
SU" thôag'dich cũa M,S. 
L ê vĩnh Th^ch, Ông 
Nguyên van Vgn, Ô-
Nguyên híru Cuo-ng), 
Giáo-sĩ Hôi-trtfô'ngT-G. 
M a n g h a m {qua sti 

tbông-djch cùa M. S- Tru'ò'ng van Sang), 
Giáo-sĩ Thomas Stebbins và Muc-sir Ông 
van Huyên, Viên-trirong Thánh-kinh Than-
hoc viên. Lùi giàng day răt day o-n, các 
con-cái tôì-tó Chúa đeu đu-pc phu'óc. Ba 
ngày sau, dành cho sir bàn-luan và bau^cú. 

Hpi-dong có bieu-quyet nhiêu khoan quan-
trpog vê đoàn Tuyên-úy, ve viêc chía Đia-
hat Thu-png-du lám hai, ve vi^c lái tu-
chinh Đieu-1?, v.v... 

Kè't-quà cuôc bâu-cir bang phicu kin, 
Ban rri-sir TSng-liên hôi khóa 1967-68 có 
mpt thành-phan nhu- sau : 

Hôi-truàng : M-S. Đoàn van Miêng, Phô 

Bác à'nh kỳ-ni^m Đ^i-hóì Tin-Lành toàn quóc làn thù XXXV 

nhóm t^i Đè-nàng ttr ngày 27 Jen 31-5-196/ 

Hpi-truóng M.S. Vũ van Cir, Tha-kỳ : M.S. 
Nguyên san Hà, Tu-hóa : M.S. Lê van Phâi, 
Nght-vién : Ô. Nguyen van Van, M.S. Pham 
vănNăm,M.S.Lê đinh To , M.S.Tnrong van 
Sang và Chù-nhiêm các h?t : M.S. Phaa van 
Tranh, M.S. Trân trpng Thuc, M S , Nguyen 
xuân Vpng. M.S. Y Ham Niê Hrah-

Ngoài ra 5 ngày Hôi-dÔng cbánh-ĩhúc 
nêu trên còn có HôÌ-đÔng MS, T Đ ngày 
24 và 25-5-67. Ngày 26-5 67 là Hpi-đòng 
Thanh-niên Tông-liên Hpi ian thir 1 1 , 
Ban Tri-sy T5ng-đoàn Thanh-mên RÔm có 
Tông-doàn triróng; MS Dirang Thanh, 
T5ng Đoàn phó : MS Nguyen nam Hai, 
Tho-kv : Ô- Nguyen van ĐÔ, Tu--hóa : Ô. 
Uô van Mat, Các Nghi-viên : Ô.Ô. Tru-ang 
thiên An, Nguyên Thĩ, Nguyên híru Trang, 
và A-Chu. 

Bhn báo thành-thât chúc mùng Tân 
Ban Tri-siT Tòng-liên H$ì và T i n Ban Tri-
SLT Tông-đoàn Thanh-niên. T.K.B-

ĩbìéu'Ttr&ng ĩu-linh Vùng I ttu-<?-c tiên ra 

S9U gió' khai-m^c O^ì-Hqu 



^an dã mua ef)ita ? 

Con đirònjj Gô-Gô-tha 

Khò 12 X 18, giãy t râng, 88 trang Giá ban : 20 dông. 

Si i diêp phuC'hirng rãt quí-báu dă khuay d^ng rãt nhiêu lam long ò nhieu 

ncyi, khiên sy phuch i /ng lan-tràn tCr dà i song nây dên dòrj sông khác tgi các n i r ^c . 

Tù Sg-li;ii đên Birc-tin 

Kho 12 X 19^ giãy trâng^ 90 trang Giá ban ; 25 dông 

M§t dáp'án cho nh íng nan-dê lich-sLT vê tpí-IÔi, sy vô dgo^ sy dôc-ác, sy tàn-

h^i b^o-ngu'p'c, sy tranh-dau cai lay, Noi- theo ti>ng trái cùa tiên-tri Ha-ba-cúc giai-

bay trong tác-phànn nây, con-cáí Chúa sê gia-tăng dú"c-trn dê thâng ho-n sy zqt 

hãi Irong dà i song thaàng nhyt . 

cSãelj ááp ^aàt-hăn: 

Chiì-íjíài Nhã-ca 

Khò 12 X 19. giáy trâng t r ê i 300 trang 

M^t quyen sach chà dg î ti> lâu, giai-bày ve tình yêu nhíêm-mâu và tha-lhiêt 

cùa Dăng Christ dóí cùng Hpi- thánh. 

Các Tlií-du và Aii-(lu cíia Cbúa 

Khò 12 X 29, giãy trâng^ trên 300 t rang, 

Trong l à i giang cùa Chúa Jêsus có nhiêu thĩ-du và ãn-dy- Nghiên-cú-u các 

thĩ-du và ãn-du ãy dè hieu rõ các giáo-ly căn-băn cùa Tin - lành là diêu vô cùng 

thích-thú. 



imìrsiH Avr^in- i r iNi inú'c-iHÌiisiiri Ivnpi 

Nliâ thò- Hpĩ-thánb rin-Lành 

Khu Sáu Qui-Nho-n 

) : j J S n i ^ I: 

l I l M i f f H 

^ r '-'̂ 11 BS T V ratrìi 

^ I i j c s w Phi}m-vììn-Thâtf \ò Brm Truyèn-<ì^o 

iifu - h.)iih hoot-ítnng t^i ty Chicu-hòì 

Lò (írít \ièn ctá (tõu-tiên xèy 

<hrng nhò thò' m&i t^i MQC-

had Kièn-Jw&ng (Trung-tâm 

Đóng-tháp mirò-i). 

Nsbi-diiil. <i{ia íĩô '] 'hon^-rm so 123 VPTNF, npày 3-2-1951 
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