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« Ay vây, vì 

chúng tôi làm viêc 

vòi Chúa, nên xin 

anh em ch& chia 

crn Birc Chúa Tr&i 

liìong - không. Yì 

Ngài phán rang : 

« Ta đã nhàm lòi 

ngiiai trong thi 

thuôn-tiên. Ta đa 

phii-h0 ngirai trong 

ngay ciru-roi. «Kiat 

hi^n nay là thi 

fhnàn - tiên \ kia^ 

hi^n nay là ngày 

Hl-gicr qua mau, mau nh\r ten 

^^9^ ban, 365 ngày cùa nam ig66 dă 
j^mL het, chúng,ta đang hvràc vào 
T » ^ nhũ-ng ngày đau cùa nam 1967, 

Bay giò", chúng ta ^ không the 

làm gl trong nhũng ngày đã 

qua, cOng nhir không the !àm 

gi trong nhírng ngày sâp đên, nhirng chúng 

ta có the làm mot viêc gl trong ngày nay, 

Phao-lô khuyên chúng ta chór nhân o'n 

Đú-c Chúa Tríri luõng không, nghĩa là chó^ 

làm cho ctn ãy ra vô-ích. Đú-c Chúa Tríri 

đã dij-bi cho chúng ta đù moi en đe ai 

nay có the song cuôc điyi sung-mãn, ích-Ip'i 

và ket qua cho Ngài. Chúng ta không the 

yên-nghĩ trên nhírng công-tác cúa nhírng 

ngày đã qua, mà bay gíò* thi không làm gì 

ca ? Cũug không the hi-vong nhírng công-tác 

cùa nhirng ngày sap đen, mà bay giò- cú* 

khoanh tay ngôi chcr. Chúng ta phai tan tâm-

lyc làm gĩ mlnh có the làm ngày nay, bay 

giíy. O'n cùa Đfrc Chúa Trírí ban cho chúng 

ta ngày nào dù cho ngày ăy. Vì hiên nay 

là thi thuân-ticn, hi|n nay là ngày cú-u-rSí. 

Khi chúng ta có it thì-giò^ mà có nhieu 

vi^C; nên chi^n vi^c quan-h$ và câp-bách đ^ 



làm trifó'C. Nêu tôi chi c6a hôm nay đè 

giàng, tôi phâi giâng gi 1 Ncu tôi chi còn 

ham nay đè song, tôi phài song each nào ? 

Pícu Lôi chĩ còn hôm nay dè làm, tôi phài 

Urn gi ? Chúng ta không biet ngày mai se ra 

the nào, nên phài chyp lay ca-hpi cùa ngày 

nay, xcm no là thì-già thuân-tiên duy^nhú-t, 

là ngày CLTU-ròi duy-nhirt, Thì-giò- cùa ma-

quĩ luôn luôn là ngày mai, t h i - g i o - cùa 

ĐiVc Chúa Tfò-i luôn luôn là hôm nay. 

« N g à y nay, neu anh em nghe tieng Ngài 

thl chér cú-ng long. ^ Chúa phán chi vó'i 

chúng ta ngày nay ? T ô i nghe Chúa phán 

* Hêt că quyên-phép trên trò-i và dxràì đăt 
đèudãgiaochota, V$y, hay di day-do muôn 

dan,.. Và nay, ta thu'ò-ng à cùng các ngu-oi 

luôn cho dên tân-thêi (Ma. 2 8 : 18-20), 

chúng ta phài căp-tôc thì-hành maing-linh 

Chúa ngày nay, bay giò'-

Chúa Jêsus đã không kè den bíra an, giír 

nghĩ cùa minh mà cnĩ nghi dên linh-hôn 

cùa mpt ngu-ò-i dòn-bà t$i-loi. ĐÔi vó i các 

môn-dÒ, còn 4 tháng n&a mái đên mùa 

gat, song đõi vói Ngài thl dÔng rugng dã 

vàng sãn cho mùa gat. Ngài phán : aTrong khi 

còn ban ngày, ta phài làm trgn nhirng viêc 

cùa Đãng đã sai ta đên, t6i lai không ai 

làm viêc đu-Q'c. Ta còn ,có nhieu chiên khác 

châng thuôc vê chuông nay, ta cung phăi 
đcm chúng no vê n&a ( G i . 9 ; 4 ; 10 : 1 6 ) . 

Phao-lô cũng có dÔng mQt tâm-tlnh nhir 

Đãng Christ đă có, ông nói rang: ^ Tôi 
mâc na cà ngu-ò'i Gò'-réc lân ngu-ò-i dă* 
man, cà ngtròri thông-thái Jân ngu-ói ngu-

d6u Nêu tôi không rao-truyên T in lành thl 

kh6n nan cho tôi thay»(Rô. 1 : 1 4 ; I Cor. 9 :16) , 

Vi vây ông đă không tri-nài rao-truyen tin-
lành cho thê-h? cùa minh. 

Chúng ta dă bò mat nhiêu dip tiên cùa 

ngày nay đe ciVu ngu-cri htr-mat- Dau vây, 

hi^n nay cùa giàng Tin-lành dang m è rpng 

khâp noi, long tôi-nhân dang khao-khát on 

cúu-rõi, phirong-tiên dí-chuyèn cQng tu-ang-

dÔi'đirg'c de-dàng. Nên nam 1967 phài là 

m^t nam mà chúng ta nô-ltrc, tân-dyng 

khà-năng đè gĩàng Tin-lành cho đông-bio. 

Chó chiu en Đ ú c Chúa T r ò i luong-không. 

Đùng nhu" mpt đay-tó kia đcm ta-lâng 

cùa Chúa màchôn gìau, nhirng phài dem 

ra làm Ig-i mQt thành hai cho đen ngày 

Chúa trò- l?i. Hay làm vi?c do ngày nay, 

bay giò, vl hiên nay là thi thuân-ti^n, vl 

hi?n nay là ngày cúu-ròi. 

T . B 

Đ I N H C H I N H 

Bài xã-luàn trans 4, côl phăi, dung 15, 
Kin sua lai dung là cu- môi nam ba gía-
dlnh clicr không phai eir mô i nam, văl ba 
g la-dinh. Cam on. 

Lo*p Kính-thãnh buoi toi tai Saigon 
Do SIT phoí-hop cfia Ũy-ban Giáo-diic, Thánlvkinh Thăn-hQC Viên và 

Ban Tr i - sy Bia-hat, vó'i su" đõng ỳ cùa Ghi-hOi Saigon, môt klióa-hoc Kinh-
thánh buôi tõi, nuMih -danh lìi khóa «Giô-suè » inÒF tai Trung-tâm Ca-ílíĩc 
giáo-dyc, 101, Bè-thám Saigon m5i tfĩì thú sáu và Ihú bay hang tuiìn, bât đău 
tir ngày 

Khóa hQC năy do Myc-sir Pham-xuăn-Tin làm Iliôu-lru-ong và M y c -
su Lê-vãnPl ià l lain Quàn-đác, 

B(ĩn-báo xin các tôí-tò con-càí Chúa căn-nguy^u nhiêu cho công-viêc 
nay và kính chuc klióa-hgc điroc kêt-quă my-inãn. K. 

T I I Â N H - K I N H nAo 



* Ngài không ò 

<lSy éêu i vì Ngài 

sSng isì, nhif 

Ngai c f ã phán. Hãy 

dên x e m cho Chúa 

âă nim * 

(Ma-íh/o- 28 : 6 ) 

r 4 

Tĩàl cua 

MSNGÔ-NÃI-CUNG 

Dich - già •• 

MS. QU0CFOC\V0 

ClffllLJA s o r b i n I L A 
^ ! ĂN-ci j vào sir ghi-chép cũa b6n sách 

Tin-!ành, khi Chúa Jêsus èf the-gian, Ngài 

tìrtig khĩên cho ba ngtrò-i song lai, đac-bi|t 

nhùi là La-xa-ro" đuo'c song iai sau khi đa 

chet ban hôm rÔí, D o đó, đoi vfri viêc Chúa 

síSng lai, các môa-đo chieu-lỳ han là dê tin 

lâni, không ngò' ho chang he nghĩ tu-ô-ng gi 

đên viêc ăy ! Vi ho đà theo xác-thjt mà nhân-
thúc Đãng Christ, ho không đù kien-thu-c 

áì nhlu biet Con Dú-c Chúa Trò'i hang song. 

Hp gác I4Ì ni§t bên lò-i húa song lai cùa 

Chúa, coi Ngài nhir ngiròi thu'írng. Ho nghi 

^rângChúadã chêt nên can phai lo-toan hâu-" 

sy cho tirara^tăt, Đaug khi ãy, ihiên-sú- lai 

n^í vói hai ngtrò-i đàn-bà đên mô triró-c nhăt 
ring: « Ngài không à day fí.iu... Ngèi c/j 
song l^i fô/, . , / ^ 

NGÀI KHÔNG D A Y D A U 

Chúa cua sir song le nào lai cú' nam dài 
trong mô-mâ? Vì Si/ chêt không the giũ' 

Ngèi éwac* j) M Ô mói cùa Giô-sép chĩ là 

môt khúc nhô trong quá-trinh đò'i s6ng cùa 

Ngài, hău cho lò-i dtr-ngôn trong Cyu-irác 

du'crc ú-ng-nghiêm do thôi, 

Khi Chúa giáng-sinh, các bác-si Đông-

phirong đà đên lãm cho Giê-ru-sa-lem mà 

tlm-kiêm Ngài, sau phát-gíác ra mó-i chuyên 

sang Bet-lê-hem. Các môn-dô đáng thu-ong 

nay cũng vây* hp cũng tim lam chô. Hg đen 

noi mo-mă mà tim Chúa cùa sir sÔng! 

Nêu ho đã đe y đên nhung lò'i phán cùa 

Chúatru'ó'c khi chiu ngn, thi không dên năi 
sai-lãm nhir the. 

N H i r NGÀI ĐÃ PHÃN 

Triró-c khí chiu nan, Chúa thành-tín dã 

ba bôn lăn nói each trinh-trong cùng các 
môn-đb rang Ngài sè bi giêt a ròi éên ngày 

th& ba Jworc song Isi^ (Ma. 1 2 : 4 0 ; 16 : 

21 ; 17 : 9 ĩ 23 : 19 ; Mac 9 : g, 31 ; ĩ o : 33-34 ; 

14: 28 ; Lu , 9: 22 ; Gi . a: iQÌ- Không dè tâm-

khiêu cùa ho châng thong, lò'i thành chu-a lc?t 

vào tai ho dirge, cho nên ho ngã long sò'n chí, 

tâm-thăn mê-muôi. 

THANG BA-1967 



L g thay, lúc đó trong ho chSng có mpt 
cgi rMnào di den Ga-li-Iê dăng nghênh-dón 
Chúa s6ng l^ì^ mà phai ch& cho den khi thiên^ 

SU' dân-bào các phv-nũ" chuyèn-đ?t, hp móĩ 

tfrco^n mê-man tĩnh day lăn lăn. 

Long ho châm tin, hành-dgng hp không 
nham^?, cha trách sao Chúa van qu& ho là 
cútig^cói. 

Triróc bu5i Chúa chúng ta tái-lâm, tôi xin 
trung-cáo v ó : các kê làm môn-đÔ Chúa rang: 
Mu3n khôi bi lăm-lac nhvr các môn-dô khi 
xua. hãy đ^ỳden nhírng lò'i Ngài đaphán. 

ĐÃ SÔNG LAI RÔI 

Các môn-đi5 lúc í y có long tram-trpng, có 

net mat u-uăt, song các thiên-sú^ l?i có long 
nhe-nhàng, có vè m^t vui-tuai, b$c-10 si/ 
hân-hoan thang-loi, vi Chúa dã song I9Ì rS i ! 

Ma-quĩ dã tirng dung tram phu-ong ngàn kê, 

toan hai Chúa Jêsus và chiên-luac tái-hâu cùa 

han là dong-viên het thay nhân-mã, dung hêt 

sú-c-lirc hung-bao đè xũ'-tù'Đú'c Chúa Jêsus, 

ngcr dâu sir thu-hoach cùa han trong chien-

dich nay, chĩ đ^i lai đug^c mgt võ trí-m?ng-

Ma-quĩ đã bi ttr-thirang rÔi, quycn-thê 

cùa Âm-phù đã sa-sút tir day. Hãi các môn 

do thân-yêu! Hãy Ha khôi phăn-mg, tiên ve 
phía Ga-li-lê ! Ngài đã s6ng lai ròL 

Ngàidã sSnglai rÔi, Ngài là Chúa cùa sy 

Đac-Thãng, chúng ta còn sa gl ? So- ma ? 

S<?'chêt? So- theatre toi-tam u- ? 

HAY ĐÊN XEM CHÔ CHÚA ĐA NAM 

M p trííng, khan trùm dău cuon lai, vâi 
gai còn nam đó, ay là nhírng vât-chú'ng; 

thiên-sú', các thánh-đô song lai (Ma. 37 ; 5^-

54) và chính mình Chúa song lai là nhírng 

nhân-chú-ng. Day nhân-chú-ng vó'i vât-chúrig 

deu dù ca, ban không tin cùng không đircrc ! 

Nêu ban không tin thi Ngài van là Chúa 

song lai. Nêu ban chiu tin thi phiróc lành 

là cùa bgn, vui-mírng là cùa ban, thang-loi 

cũng là cùa b^in. 

<s Hăy dên xem cho Chúa ctã nam. ̂  ^Hãy 

xem taychcrn íđ. > <r Hãy gior tay ngwori ra 

mà r& văo sir&n fa. :£> Vu Đang Christ dã 

song lai tuy là môt trong các vice mău-nhiem, 
song that ra kinh-quá no thi thay deu có the 
thám-thâo và nghĩên ciru each công-khai 

cà, Nêu nhir ban muõa hôi cho đcn cùng-tôt 

thib^n at sê lay long khâm-phuc mà thtra 

vó i Chúa song lai ring : « Ô Chúa tôi 

và Đú'c Chúa frăi tõi õi !'^, 

Trong lúc bĩnh-minh cùa ngày Chúa song 

lai, thiên-só- đã dem tín-tú-c quí-báu ãy mà 

truycn cho các phu-nír, tin^túc ãy that vô-

cùtig quí-báu vì dã cho chúng ta diroc biet 

rang Chúa Jêsus là : 

Chúa sir song.,, không ô' trong mb-ma, 

Chúa thành-tín.„ Ngài dã thyc-hifn lò'i 

hú-a cùa Ngài. 

Chúa dâc-thâng.,, Ngài đã song lai rÔi. 

Mong rang nhírng tâm-lính dã bi thirang-

tích đtrp'c nghe tiêng ôn-tôn rang : « Bìnb-

an cho các ngircrì! và nhân do đircyc thãy 

Chúa song lai rôi đ'ông di vó i Ngài each 

mírng-rõ' tíên dè'n sir vinh-diêu cùa cõi âbi 

dM. ' ^ ^ ^ 

T HAN I I - K Ĩ N I I ĨĨAO 



SV VUI-MITNG 

ve 
HIENOiEN 

c u a 

t H U A JESUS 
y phát-gìác ngôi m$ tr6ng không đem 

l?i str vui-mìrng cho các môn-đS 

trong buSí sang Phuc-sinh. Trái l^i, c4c 

iâch Tin-lành cho chúng ta biet hp ng^ic-

iihiên và thât-vong níra là khác : « Ngtrăi 
td Jã dăi Cbúa khói mp, chêng hay C / í 
Ngài t^i <í3u.> ( G i . 30 : 2) , " Mêy ngirăi 
dăn-bà éă làm cbo cbúng tôi lay làm 
láoì » (Lu- 24 : 33 -34) , * Căc bà Sy ra 
khói mp^ trôn cti, vì run-s^ strng-sôt ; 
cbSng (Jam nói cùng ai bet, b&i kinh^ 
kbiêplăm.^ (Mac 1 6 : 8). Khi may ngirM 
ĐÔTI-bà ay, là nhírng ngtròi đau-tiên đtrac 

vinh-hgtnh thay Chúa song lai, thu$t I?i 

chuy?n ăy cùng các môn-đo khác thì hp 

dSu không tin {Mac i6 : 1 1 ) . 

VI vây, khi Chúa Jêsus đã ra khôi phan-

mp, các môn-dô cua Ng.\i van bi chim-ngap 

trong nêi đau-bubn và tuy|t-vpng. H o hpp 

nhau trong phòng cao, dóng kin các ciVa lai : 

hp sa-hăi (Gi , 30 : 19). Chira có gì thay đSi 

. trong hp. 

Hp cSn có đicu gì đê hilu bíêt str vui-

mírng cua ngày phuc-sình, đc chào-mtrng 

syr đăc-thang vè-vang cua Dáng Phvc-
unh? 

Hp chĩ can có mgt đieu răt đon-gian 
U SV H I $ N - D I Ê N C Ú A C H Ũ A S O N G . 

Giíra nhóm ngiriri ít-oi và nhút-nhát Sy 

Chúa Jêsus hifn ra : ^Bìnb-an cbo các 
ngwai / > Và Tin-lành chép rang : « Các 
mõn-^Jd vù'a thăy Chúa thì d^y sv* mCtng-
r&y ( G i . 3 0 : 3 0 ) . 

Tnró 'c đó, trong vtfò-n, Ma-ri khóc 

tru-frc mpt cái mp tr6ng. Nhu-ng thlnh-Hnh 

m$t S I T hi^n-di?n, môt tieng nói gpi nàng: 

Sao ngu-ai khóc ? Ngu^oi tìm ai ? Rbi 

Chúa gpi ten nàng ^H&i Ma-ri ^, tú-c thl 

mpi SU" đêu sáng-sùa. 

Hai ngirò^i trên đirírng Em-ma-út đang 

than-thô- cùng nhau. Ngtrò'i ta có cho hp 

biet vê ngôi mô trSng, nhtfng làm sao có 

the tin đu'p'c môt vi^c nhu- the ? Đ ó chĩ là 

chuy?n huyèn cùa các bà già nhàn-rSi ! 

Khi ăy, môt ngu-ò-i đen g ^ hp và đi đu-ông 

vói hp- Đây là ngirò^i mà hp có thĩ bày-tô 

noi long và da cat ngtđa Kinh-thánh cho hp 

hiSu. Có mpt nãng-ltrc gl và mpt nSivui-

mírng gì trong hi?n-di?n ãy và thông-

công ây khi ngu'ò'i Sy cùng be bánh ra an 

vói hp 1 ^lòng chúng ta bú chêng nóng--
nêy sao ? v Chĩ có Chúa Jêsus có th i ban 

cho chúng ta sv* viii-mù'ng nhu* v^y. 

hifD-dífa cùa Ngà i thay-đ&i tât ca. 

oOo 
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Đã lâu lòit chúng ta nghe vc tín-túc 

năy. Đãng Christ dã song lai. Nhirng dieu 

Sy đă dù đem lai cho chúng ta sir vui-
mù-ng thât-sir chira ? 

L I Phyc-sinh đõi vói chúng ta là gì ? 

Mgt biên-cíS lich-sir, danh là phi-thirò-ng 

nhimg xa-vòi qua phai chang ? 

Hay là MQT SLT H I Ê N - D I Ê N S O N G ? 

Chi có suhién-diên cùa Đang Christ song 

mó-i thay^dSi tãt câ và mang lai s\r vui-

mù^ng. Ban đă nhân biet Đăng Cúu^Chúa 
song ay chu-a ? Ngài Ià Đăng hiên den noi 
nào thi dùnoi ăy có là dêm t6i hay rang-
dông cũng deu trò- tbành tu-cri sang, là 

Đãi lgcó nhirng lài-lè yên-ùi và giài-thoát. 

oOo 

Tin nai Chúa Phyc-

sinh, ti>c là hi^u rang 

Đãng Christ hiên dang 

song C H O C H C N G T A -

Ă y là thtrc-hành tírng-
trài ring sy phuc-sinh 
cùa Ngài thay éhi mpi 
sy trong dài song chúng-
ta. 

ĐÓ là dieu sú-̂ db Phi-
c-ra đã nói: Ngg'i-khen 

Dire Chúa Tr&i là Chô Dú-c Chúa 

Jésus-Christ chúng ta, Ngài lay long 

^hwang-xót cà-the khien chúng ta l^i 

sanh, <!ăng chùng ta nbá si/ O&c Chúa 

Jêsus-Christ song l^i tir trong kè chêt mà 

có 51/ trõng-c^y song' (I Phi. 1:3). Và 

Phao-lô đáp lai nhu môt tiêng vang ring : 

^Ngài da làm cho chúng ta <:Õng I9Ì 

vái Nqài. > 

C H Ú A JÊSUS Đ A N G & D A Y . The 

là ragi sî r đeu thay-dSi — neu tôi that tin 

noi CKia song, nêu tôi phó minh cho Ngài. 

C H Ú A JÊSUS Đ A N G <T Đ Â Y , T ô i 

không còn phai run-so triróc su ki?n-cáo 

cùa Sa-tan và duói gánh nang tôi-lôi cùa 

tôi. Chúa đea vói tôi và nói ; " 6ín/?-an 

cho ngircri, Hãy nhin xem ban íay ta^ 

bong cua ta : vì ngirai mà ta chju chêU 

Ta chju chêt dè ban cho ngtrai si/ tha-

tbtr.n 

C H Ũ A JÊSUS Đ A N G à Đ Â Y . TÔi 

tú-c thi dirg-c buông-tha khôi su* lo-âuhàng 

ngày. Nhùíig nan-de phien-phúc vc sue-

khôiíf t ién^b^Ci giao-tiêp vói bau-bè^ nhfrng 

gánh nang ăy tôi đã chiu dung đen đuôi 

sue, Chúa cãt-bô cho tôi. Tieng Ngài phán 

cùng tô j : Sao ngtrai klìóc ? Ngtrai 4ìm 

at ? Binh-an cho ngirai* Đú'C Chúa Tròi 

không lìa bo ngwcri dãu. 

Ngài là DSng dă không 
tiêc vái ngwaicon rsiQt 
yêu-dau cùa Ngài, há 
Ngài ch^ng ban cho 
ngircri moi diêu khác 

litôn vái con ăy sao ?^ 
Không có gi có the phân-

rl chúng ta vói tinh 
thuong cua Ngài, kè 
că su hir-nát cùa nôi 

hy-vgng cùa chúng ta hoac sir chêt, 

C H Ú A JÊSUS D A N G à Đ Â Y . Ngài 
giaĩ-thoát tũi khòi sg- su chêt. Ngài há 

chang đã thang hem m'ô-ma hay sao ? Ngài 

phán cùng t ô i : • Dìrng p̂-̂  chì bay tin Ta 

là S{r song laí và s^r song, kè nào tin ta 

thì sè song. ? 

— Phái, dung nhu the 1 Sir vui-mùng 

vang ra. Khi ngu^òi ta nghe tiêng phán 

bình^an cùa Đăng Phuc-sinh, cùa Chúa 
aò'ng — và khi ngtroi ta phó thác mlnh cho 

Ngài — lê PHCJC-SINH se mpc lên trong 

dói song cùa chúng ta nhu mgt binh-minh 

sang tuoi, nhu môt su cú-u-rêi. 

(T in và hau vi?c) 
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SAO 

JÊSUS 
CHIU CHET TREO TREN C A Y T H A P - T I T ? 

« Nêu ngiro-i là Con ©ú"c Chúa Tr&ì^ hãy xuõng khôi cây th^p-tyi 

(Ma-thi-a 27 : 40) 

A I sao Chúa Jêsus khÔng xu6ng khôi cây thgp-tg' ? Tgi sao Ngài khÔng 

bày-tò v6 i dam dông quyên-năng thiên-thucrng cùa Ngài ? Tgi sao ? 

Mgi: ngày no, con ngi/a dang kéo chiêc xe bong t r a ch6ng. No nhào lOn 
giây iâu rôi phát chgy nhir bay, !ôì theo nguyên câ chiêc xe. Ngu-ò-i chù co-gSng 

ghì circng cho con thú di ing Ig i , suỳt chút nCra dâ b'l no hat vãng ra khôi xe, Ò n g ta 

9m choàng quanh ch con ngya t im hêt each giCr cho no dù-ng igi, 

— Hèy buông no ra ! Hăy buông no ra ! Thiên-hg nhĩn thãy cânh-tu'Q'ng 

kinh'khiêp áy deu la lên nhu the. Hsy buông con thú ra^ m^c k$ no, ông s i p nguy-

hiêm cho tánh-mgng cùa ông rôi kĩa 

Mac cho ngucri ta kêu réo nói-nSng each nào, nguò'i chù xe van khong 

buông con thú ra. Cuôi-cùng/ (jon ngya chúng ây dù'ng I g i ; nguò'i chù máu-me day 

mình và ngăt-xĩu. 

— Taĩ sao ông không cho con ngira diên $y chsy dâu măc no ? Mgng song 
Ông há không quí-trgng ho'n sao ? 

Nguòi chù xe, guc-gãc dâu rôi mĩm mOt ny cuò'i , nói qua hcr\ thir mêt-nhpc 

rang : Các bà-con hsy nhĩn vào trong chiêc xe nây. Dãy^ dúa be ăy, no là con duy^ 
• nhut cùa tôí-

Đám dông hi^u ra ngay. Hp câm-dOng vê tĩnh thucrng cùa nguò'i cha ãy dôi 

vó'i con minh. 

H&i bgn, bay giò' bgn dã hi^u tgi sao Chúa Jêsus chiu hy-sinh trên th^p- tv 

giá chuo ? Ngài ty phó mgng song Ngài cho bgn và huyêt cùa Ngài dã do ra de chùi 

rÙ8 mpi tOi'lói cùa bgn day. « Hãy tin Đ ũ c Chúa Jêsus-Christ thi nguff i sè dup'C 

cúu^rôií (Sú-dô 16 : 51) . 
Ch. D 

(Croirc €Í seruir) 
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MÚN6 

Hăv\át bà] 
Bănq}nbõ'n> 

Hãy nũcri-ki 

VINU 

7 êm-dji 

cíanh Ap'dièu 

Chúa A Pbvisình 

Hoăn th\nb trqnb^fU)^^m 
Cáu vót\dnbhĂb 

Xóa (/dU'íVtrrrnat Cbúa banÁwguôn 
phu^C'nanh 

Dém nijt mù\hù^g <i$y^că^b ifnA-minA-
Vì men Jăi ndn^^ìhi 

fran-^tbt ngStng 

fíirăng dài khôc-^ì^iỳu 

Oi Ian mò cbfpcfíp^fh bir&e chãn 

CbSng biét ncri d 

')wòng nào dSt s ''-id difng dwng /d/n̂ ?ĩr \.'aiaa\ 

Cbăng ânb vao mai 
Vì may m& qiSng măc 
Ì)à§ di ^ào U9y^t-vQng, kbông hay ! 

fh djv 

Cbúa sang I9Ì rôi 

Tĩúng-diforng l^ng sdng 

xuôi gió lítng I& trôi ăp'/ínA khung trài muôn ^í sao sang 
'iff boan^ca trSm bong kbSp muôn ncri, 

ài kbácb hànb-trang, hSy hái-ngpri 
3^1 lung hô danh C&u-Cbi'ia dài dài 
i jCHRISTJÊSUS là nguôn sông mái 
à ìinb^năng biên-câi khSp nai ncri 
ũng biêiì sa-m^c ra dòng khe suôi 

bp mira mùa, cay căn-cõi xanb iwai 

%o muôn v$t twng-bù'ng ngày xu%n mái 

o long ngwài tín^ngiràng vw0 lên khai 

Hièn-vinb danh Dăng xà than cáu-dQ> 
Tà xa xtra cbuyèn-dQng măi muÕn dàh 

L^y Chúa 

Kiêp con ngwài là yeu duSi 

Là fám^ISi vô^tri 

Trwác m?í Ngàí là tto 6̂ ' c(5 ra gì 

Nhwng Chúa guy trvng, Chúa yêu-thwang 

Nên Ngàí da hy^sinhcì tbè 

Ngàidă chiênAbSng khai-hoàn dè cúru vát 
Buôn tăm-tw tiêu-lân giàa sa-trwàng 

Già day Ngài dang dfríchàdè tiêp rtrác 
Ngài là Đl/ÙNG DI dăn bwác 

dên vinh-quang I Trircrng-vàn-Thú-c 
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Ciăng 1? : 20-26 « Bài cúa Muc-sir L Ê * C H A U 

^II^RONG thc-gian có muôn ngàn chú'C-

nghiêp,. nhung không có chúc-vu nào 
cao-qui bang hau vice Chúa. Hau viêc đÔng 
nghia vói phuc-str. Giô-suê kc-vi Môi-se 
dãn dân Y-so-ra-ên vào Ca-na-an, nhu'ng 

thay dân-sir không có long sÕt-sang vói 

Chúa, Ông nóí : Dâu các ngiroi muÔn chgn 

ai mà minh muÔn phyc-str, nhtrng ta và 

nhà ta sè phyc-sy Đúc Giê-hô-va. ^ Phuc-

vî  Chúa là nhiêm-vu chung cùa môi tín-

dÔ, song chúc-vu Myc-str Truyen-đao 

pbái có dău-hi?u đ^c-bi^t. 

I - PHĂI ĐU-ffC S i r K Ê U ' G p l 

Martin Luther có n ó i : w Neu không dirge 
kêu-goi thi khá tránh 'chú-c-vv truyen-đao 
nhu- tránh lù-a đ i a - n g u c . N g à y xtra trong 
dân Y-sff-ra^ên có ba chú'C đu-gc xirc dau: 
Vua, Tíiăy Té- ĩê và Tíên-tri. Ngày nay 

ngU'ò'i hau viêc Chúa cũng phâi dirge kêu-

goi, xúc dau và sai di. Nóí den tam quan-

irong cùa chúc Muc-sir tôi xin thuât câu-

chuyên nay: Xiracó mgt giám-muc thuôc 

giáo-hpí Anh-quÓc den to vói Nír-hoàng 

Elisabeth I rang mình muon tù-chúc. N i í -

hoàng hôi t?i sao ? Òng nói ; "Chirc-vy tôi 

đã lâu, nay tuSí già, lai gap sir khó-khăn 
và có nhiêu sir bât-đÔng trong giáo-hôi. 
Nfr-hoàng nói : Thtra Giám-muCf chú'C-vu 
đó răl cao-quí mà giám-muc da dirge lira-
chon, neu có the tôi xin dSi chác Hoàng-
đ? và tihu-óng ĩuôn câ virang-mi?n cùa tôi 

cho gíám-myc. Nhirng không bao gièr dirge, 

vi chú'C-vu ăy dành ríêng cho ngirói dirge 
keu-ggi. „ Chúa phán vê Phao-Lô, ^ T a đã 

chon ngU'ò'i nay làm do diingcho ta.» Chinh 

Phao-Lô cũng cam biet vê chúc-vy minh 

du'gc kêu-goi. ông nói : Đú"c Chúa 

Trò'i là Đăngdã đè riêng tôi ra tù- trong 

long me, lay ân-dien goi tôi, vui long bày-tÔ 

Con Ngài ra cho tôi... thl lâp-tú-c tôi chang 

ban vó'i thit và huyet » V i Muc-sir da dirge 

kêu-goi ăè làm chu'C-vy cao-qui nay khá 
thân-trpng dê làm cho viên-măn, 

U - P H À I CÓ LONG YEU'THO-f fNG 

Khi Chúa muon tát-quyetvc chú'C-vu cùa 
Phi-e-ro thl Ngài phán cùng ông den ba 
lăn : ^íNgiroi yêu ta chãng Ông dáp : Xhúa 

biet rang tôi yêu Chúa. ii Ngài phán: 

ft Hãy chăn chiên ta. Yêu Chúa yêu ngirói 
là yêu-tò cùa chú'C-vu Muc-su' Truyen-d^o, 

David Livingstone là môt giáo-sl tien-phong 

o Phí-Châu, bao nam gian-kh5 vi chú'C-vy. 

Khi ông qua dói tai Phi-Châu, gia-dlnhông 

đính dem thi'hài ve chôn tai ntróc Anh, 

nhírng dân bSn-^xú xin chôn ông !f giũa 

ho, vi ông rat thirong-yêu hp, 

Gia-dinh nhat đình dem xác ông ve. Sau 

cùng ngiróí Phi-châu dông y, nhirng xin lay 

trái tim cua ông chôn giũ'a hp, vi trái tim 

ây chú-a day tĩnh yêu ngiròi Phi-châu. 

Muc-sir Philip Teng nói : w Trái tim cùa 
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ông Livingstone chú-a tình-thirang ngu-òt 

Phi-châu còn trái tim cùa Sa-lò-môn chira 

tlnh-yêu nhírng ngu'ò'i nfr." Giáo-sĩ H.Homer 

Dixon qua dòi nam 1942, irong bài diên-

^ van cùa M M C - S U C D . Gocler có câu : í<Bà H-

Homer Dixon có trái tim vàng dã dâng 

het cá vi kínli-mên Chúa và yêu-thueng 

ke dbng-loai fram-luân,*^ Thánh Phao-lô khi 

tù-giã các iruong-lão ò- Ê-phê-sô đã nói: 

«Tô i hau vice Chúa each khiêm-nhucrng, phài 

nhieu nwàc m i l giíra sir thu-thách mà 

rigiríri Giu-đa toan hai tôi, nhung tôi chang 

k% st/r song mlnh lám qui mìèn cbay cho 

xong cuQc đua là chúc-vy tôi lănh tù noi 
ĐÚ'C Chúa Jesus. " Phao-Lô vl ycu Chiia 
không nài lao-khS mien làm cho xongchúc-
vy Chúa giao-phó-

Tôi thuòng du-oc nhâc-nho lòi cùa môt 

nhà thăn-hpc no 1 I Môt Bác-Si không có 
long Ihuong-yeu b|nh-nhân cũng có the 

làm bác-sĩ đup-c, môt nhà chánh-trí không 

có long yêu'thuang cũng có the cai-tn dân 

du'p'C, mot trang-sir không yêu-thVong nguòi 

bí ì^i, cũng có ihè bào-húa cho ho each dac-

hrc ; nhirng neu môt Muc-su không có 

long yêu-thucng thi chúc-vu ay không ket-

quà, lai nhu r . Đong kêu Icn, châp-chòa 

vang tiêng " mà thôi. 

III - P H À I CÓ DÚ*C-T1N 

Mòi cá nhân lin-đÔ phai có dúc-tin, vi 

f nguòi công-bình song bói dúc-tin » nhung 

nguòi hau vi^c Chúa phâi có đirc-tin dăc-
biet. Hê-bo- ro iiiducrc gpi là môt thiên .-anh-
hung ca.'* Trong đoan ây có nói các thánh tb 
xua sa-di làm duoc công-vi^c ví-đai, ghi 

I 

"nhung ihành-iích lón-lao và làm gu-ong cho 

hâu-thê vì hpcó dúc-tin lón. George MuUer 

dup-c ggi là anh-hùng dúc-tin, boi da cây 

dúc-tin mà lap nhieu cô-nhi viên lón a nuóc 

Anh, nuôi han chin ngàn trè mÒ-côi. Môt 

ngày kia có ngiròi trong ban quàn-tri cùa 

viên dên trinh rang: « Thua ông^ ngày mai 

het do ănjcho trè̂ > ông nói: ^Sáng mai cho các 

em dièm-tâm đi rÔi Chúa sè lo-lieun. Sang hôm 

12 

sâu ngtròi ay lai đen màrãng: ^^Thua Giátri' 

doc, dã muòi g iò rôi mà van chua có do an 

trua" ông nói : » X i n atih hãy tír-chúc, vi 

công-vi?c làm ò day là bai dúc-tin mà 

anh không tin rang Chúa sè lo-liêu, nên anh 

không the làm viêc duoc ." Sau đámôt giò 

có biêt bao do an chò dén du'-dât và cú 

tiêp-t^ic, viên cùa ông van tÒn-iai và danh 

Chúa dup-c vinh-hiên. Có nguòi nói mSi 

khi viên hêt tíen và mò cupc lac-quyên thi 

nguòi dâng đau-tiên là ông giám-dôc Miller . 

Chang nhùng ông khuyen nguòi ta ve đùc-

tin, mà chính ông da thyc-hi?n, luôn luôn 

ông làm guo-ng vê su dâng tien. Khi ông 

qua dòi , nguòi ta coí nhât-kỳ cùa ông thay 

ông đă dâng cho Chúa mpt so tien lòn 

không the tiròng. That Kinh-thánh nói 

chúng ta buòc đi bòi dúc-tin chò chang 

phài bòi mat thay. Và l^ĩ, không có dúc-

tin Ihì không the nào ò cho đep long Đúc 

Chúa T r ò i . Vây có the nói nhu-cau cap-

bách cũa Hôi-Thánh hiên-dai là dúc-tin, 

nhat là nguòi dang lãnh-đao Hôi-Thánh. 

I V , — P H À I T R U N G ' T H À N H 

Phao-lô nói -̂ dieu nguòi ta dòÌ-hoi ngiroi 

quàn-gia là phài trung-thành " ( I Cor. 4: 2). 

Trong Kinh-thánh có nhieu-gircrng trung-

thành ; Môi-se vi trung-thành vòi nhà Chúa 

màbàng long chiu moi thú-thách, khó-khăn. 
Ba ban Hê-bo-ro vi trung-thành phai vào 
lò iúa hue. Đa-ni-ên vì trung-thành phài 

ném vào hang su-tú. Sú-kỳ Trung-Hoa 

cũng chép nhieu guong trung-lĩ^t nhu 

Quan-Vân-Truòng trung vòi nhà Hâu Hán, 

Nhac-Phi trung vòi Nam-TÔng màbí giet^ 

Bên canh do có ninh than Tan-Côi . Ljch 

trieu nuòc ta có T o Hien-Thành trung \ ò i 

Lỳ Anh-Tôn không tham vàng bac cũa Thai* 

Hâu mà làm vi?c phê-Iâp. Võ-Tánh và 

Ngô-Tùng-Châu phò Nguyên-Anh Gia-Long 

khi quân Tây-son vây thành Bình-Đinh, 

luc cùng ihé cô, biêt không the giú thành 

dup-c, Võ-Tánh lên hòa-đàn ty thiêu, còn 

Ngô-Tùng-Châu uông thuoc d$c ty-v^n, 
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èau vua Gia-Long thang đuac Tây-scn, 
thíng-nhăt son hà, có truy-di?u hai vi trung-
thìn ãy, trong văn-tê có câu : 

< Sua áo-măo lay vê Bâc-Khuyêt, nggn 
quang-minh un mat lá trung-can. 

Chĩ núi-sông the vói cô-thành, chén 

lân-khS nhâp ngon mùi chánh-khí. 

Ten lubi cùa nhírng ngtrói trung-nghĩa 

CÓ ghl trong sù sách dè làm guongmuôn 

dò'i. Còn chúng ta là kè theo Chúa và trung-

tin hău viêc Ngài sau nay Chúa phán « H o i 

tôy-tó ngay-lành trung-tín kìa, duoc lâm, 

hay den huòng su vui-mírng cùa Chúa 

ttgvai." Hi?n nay tinh-thê khó-khan và sê 

còn khó-khăn hon nũa, nhirng chúng ta 

nhin ve dì-vang hai ngàn nam qua Hôi-

Thánh dă gap bao can dâu-bê song van 
khăng-khăng môt da trung-thành nhà 
nirang noi lòi Chúa : Khá giír trung-tín 

cho đên chêt rÔi ta se bati cho ngirai mão 

tticu-thiên cùa sir song" (Khai. 2 : l o ) . 

v . - PHÀI CÓ T I N H - T H Ă N 

T R A C H - N H I $ N 

Chúc-vu có ngirói hău viêc Chúa cao-
quí biet bao nhiêu. Nhung v in có cau; 
íthanh-danh tat hũu trgng-trách nghĩa Ià 

danh vgng càng cao thi trách-nhiêm càng 

nSng. Thánh Phao-Lô nói vói giám-mMC t?i 

thành Mi-lê rang: .̂Anh em hãy giír mlnh và 

gifr cà băyniàĐúc Thánh-Linh đa l ip anh 
em làmkè coi-sóc đè chăn Hôi-Thánh cùa 
Đúc Chúa Trò i mà Ngài mua bang chính 

huyêt minh ^ (Sũ-đÔ 30 : 34)- Giír minh đã 

Ià khór M^nh-Kha nói : a Thù than vi dai * 

(Giir minh Ià vi?c trgng-đ^i) phirong chi dă 

giír minh mà lai giír ca bay. Bay chĩ toàn-

thè tín-db, là Hôi-Thánh cùa Đúc Chúa-

Tró í , đó là ĩrách-nhiem cùa Muc-sir. Theo 

phucrng diên tb-chiVc, chúng ta dirgrc Ban-

Tri-Sir Tông-Liên-Hôi vàDia-Hat bS-chúc 

le tãt-nhiên chúng ta phái trung-thành vói 

Hpi-Thánh Tin-Lành Viêt-Nam và vâng-

phyc đièu-le. Nhung sir that chúng ta đă 
lãnh mang-linh tùna i Chúa và trách-nhiêm 

Chúa giao-phó. Vây chúng ta phài làm sao 

đèkhÔi th?n, trên đôi vói Chúa, duói đôi 

vó i nguói, Phài có tinh-than <(tiên-iru hau 

l?ic >} là tinh-thăn cùa Co-đôc-giáo. Chúa 
Jêsus nói '̂ Con nguòi đcn không phài dè 

ngirói ta hau vi?c mlnh nhung de mình 

hâu vi?c nguói ta và phó su song làm ^á 

chugc cho nhieu ngirói (Mat, 10 : 45) . Đó 

thuc là môt guong bi-sinh tuyêt-đôi. 

Kêt-Iuân bài nay, tôi xin lay lòi cùa 

thánh Phi-e-ro khuyên các truóng-lão lúc 

bay giò đè giúp cho chúc-Vy chúng 

ta. Ông nói : Hãy chăn bay cùa Đúc Chúa 
Trò i đă giao-phó cho anh em, làm vi^c đó 
chang phàibát-buQC bèn là bòi vui long, 

chang phai vi IQ-Ì do-ban bèn là hêt long 

mà làm, chang phài quàn-tri phăn trách-
nhiêm đã chia cho anh em, song đè làm 

guong lot cho cà bay. Khí nào Đãng làm 

dau các kè chan chiên hiên ra, anh em se 

đugc mão triêu-thiên vinh-hièn chang he 

tàn héo» ( I Phie. g ; 

GlÂng t rong dip lê tán-phong Muc-su* 

Nguyên -vàn -Sỳ tai Nhà thò- Bà^năng 
ngày 1 8 - 9 - 6 6 . 
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Huyen-dìêuthay 

SIT PHUC-SANH 

C H O A - N H I T T Phyc-sinh là ngày 

tôt-đfp nhãl trong nam cùa chiing 

ta. Đ ó là ngày ngircri ta cù--hành C U Q C lê 

trong sir hÒi-tiróng str chet và sir song 

lai cùa Chúa chúng u . 

Trai qua các thê-kỳ, ngày l | Phyc-

sinh dă thay đfei nhieu lăn. Vào khoang 
thê-kỳ thir muò-í sáu, nguói ta cu^hành 

lê này vào Chúa-nhirt trăng tròn sau 

Xuân-Phăn. 

S y song lai cùa Đãng Cú-u-thê dă 
qui-tv biet bao hìah-ănh huy-hoàng cùa 
lê Phyc-sinh ; nào màu sac rirc-ro cùa 
hoa thũy-tiên^ nào cô xanh non man-mÃn 

ngoài dông viron minh lên ttr bong chêt 

cùa tiêt dông. Tuy-nhiên, phép la cùa sir 

Phuc-sinh á\i<?c nhân thãy nhiêu nhãt trong 

nièm hy-vgng ló-n-lao đă làm rung đgng 
con tim cua tãt ca tín-đô, khien hp hát 

vang iên câu ca chíên-thang : " Christ, 

Dăng Chúa-tè, horn nay éă phuc-sinh* * 
K h i nguói ta thl-tham trên các đuòng-

phá Jerusalem ve ngôi mô trông không và 

Christ song lai thi sir that hiên-nhiên nay 

lan-truyên nhanh chóng đên các chgr ò 

m T&n-sì B I L L Y G R A H A M 

Âi-Khanh ph&ng dich 

Corinthe và Antioche làm thành mgt chãn-

dgng-

Trcn khap mgi noi, nhirng kè đao-

hanh hieu rang Jêsus chính là Đaag Cúu-

thê, Đãng Chù-tc cú-u-chuôc thê-gían. 

Ngay tù dau, sir song I^i đa trò* 

thành đê-myc chính-yêu trong vi?c giâng 

đao cũa các môn-đô : Nam muoi ngày 

sau cái chêt cùa Chúa Jêsus — khi mà su-

ki?n ãy găn nhtr bi xóa-nhòa — thành-phô 

Jerusalem bông-nhiên vang nhùng tiêng 

reo vui cua môt so nguói , bang mgt sir 

daiO-dì phi-thiròng rang Chúa đă song lai 
tír kè chêt và chính hg Ià chú-ng-nhân. 
Hang tram ngu'ò'i xác-nhan ring chính 

minh đa trông thãy Ngài song lai. Nhirng 

kè nhát gan, yêu-đuÔí nhút đă tvèf nên 
nhùng chú-ng-nhân can-dam- Các ngir-phù 
a Galilee quê-mùa và dot-nát tro thành 
nhirng sú-giă cùa Vua T r ò i . 

Tãt cá nhũ-ng ai thãy và nghe hg đêu 

bat-bugc phái ăn-năn nhírng vi?c mlnh dă 

làm và thay dSi han cugc song ! 

T H Á N H - K I N H lUo 



Sir-diêp cùa các môn-dò 

Phí-e-ro- đ l căn-cú- vào sy sêng lai 
cua Đãng Christ mà giâag mpt bài đcm ba 

ngàn ngU'ò'i tín-nhân Chúa.' Sy song l^i, 

cia Đâng Christ cung là đe-tài chính cùa 

lài giăng cùa Phao-lô. Các môn-đ6 di den 
đãu cùng deu nói : Đúc Chúa Trài dă 
làm song lai Cúu-Chúa chúng ta và chúng 
ta'cũngsê song lai bô-i quyên-phép ãy. o 

Đó là duyên-có mình-bach nhãt dã 

lac-truyen den tan day long cùa con-cái 

Chúa và là căn-băn cŨa Hgĩ^thánh dâu-

tíSn. 

Ho'n the níra, sy th^t vê le Phíjc-

sình còn là m§t sy-kíên lich-sù*. No 

truyen-đat cho chúng ta m$t quyen-năng 
kỳ-di?u. No có the bien-đSí cupc song 

chúng ta và hanh-d^ng trên că xă-hpí 
chúng ta. Hang nam có biet bao nhiêu 
ngU'ò'i den nghe bài giang ve sir song I9Ì 

trong ngày le Phyc sinh, nhu'ng thù hôi 

có bao nhieu ngU'ò'i that long tin Đíng 

Christ là Đáng hang s6ng. Thc-giói bom 

nay sê không lâm vào tinh-trang bi-dát 

neu nhan-loai biet rõ vS Đãng Christ dã 

sSng lai. 

That rãt khó sù-a dSi net an thói ô 

cùa thê-gian, nhu-ng nêu ta híêu rõ ỳ-

nghĩa kỳ-dí?u dă bày-tò trong Kinh-thánh 

ve Chúa Jêsus là Đang hang sÔng thl 

nhùng nôi lao-tâm nhoc tri cùa chúng ta 

SÊ biên mat, chúng ta sé có mpt sue mói 

áì hoin-tãt bSn-phãn each sáng-sũa la-

lùng ho'n. 

Chúa-nh|t Phuc-sinh dău-ticn, quanh 
ngôi mô trong, thiên-sú- rao-truyen mpt 
sú-diêp trpng-hê nhat cho nhân-loai : 
a Ngèi không còn â day ni^a, Ngài Jă 
song l^i. t Quyên-lirc cùa nhírng tieng 
nSy đã thay đSi dòng lich-sù-, dà giáng 

m$t nguÔn hy-vong cho nhân-loai và ban 

cho tIn-dS mpt mvc-dlch và mpt lyc-

lu-png chira ttrng có. 

Chúng ta dang sÔng trong mpt thóĩ-

kỳ mà ngU'ò'i ta đua nhau tim kiêm sue 

manh : nhírng khoa-hpc gia thai-nghén 

các máy-móe siêu-thanh và phát minh 

nhírng phi-thuyen, thoát khôi vòng kêm-

tòa cùa qua dat, Ngirài ta quăn-tri du'gc 
sue manh siêu-nhìên cùa víi-try và dung 

no đê chê-tao víl-khí vo-djch ve phtrong-

dí^n hũy*dí?t và gíet^chóc... Nhu-ng mpt 

sú-c m$nh nhu- v$y dã không làm cho nhân-

lo?i tÔt-d?p hon. No đă không cháng I*i 
đu'gc tpi-l5i cùa nhân-loíi- N o dâ khÔng 
giâi-quyêt đtrgc các vín-đS đaog hăm-dpa 
sg an-toàn cho các dân-tôe trén the-gtóí. 

Nbon-lo^i có đSy^dly sure m^nh ca-
khí nhung thieu quycn-lyc thupc-lĩnh, VI 

vây trong ngày l l Phyc-sình, ehíing ta 

phai thu-hÔi ì^i sú'c m?nh cùa sy phgc* 

sinh cùa Đãng Christ, bò'i sy v3n-minh 

cùa chúng ta hien đang ô bên bà vyc-

tham. 

PhMC-sinh giái-phóng con ngirò-ì 

Làm sao sy Phyc-sinh cùa Đãng Christ 

có the giái-quyét sy bãt - an cua nhân-

logii ? Đó chính là lôi thoát cua vãn-dc 

chúng ta ngày nay, Christ là Đãng vinh-

sinh nên Ngài có the làm đu-gc mpi sy 

cho nhírng ai tín-nhân Ngài. 

Chúa Jêsus phán : 

^ Qua th$t, ta nói 

cùng các ngxfor'i, gidr 

đên và dă dên rÔi, 
kbí nhírng kè chêt 
ngbe tiSng cùa con 
Dác Cbúa Trài, vă 
nhu'ng kè ngbe sè 

direrc song, > Có 
hang trSm hang nghĩa 



thanh-niên thicu-nO' sang ohir m§t thí-

hài biét thír C U Q C sông cùa ho là mpt 

\ò bi-kich, mat het y-nghĩa, không còn 

muc-dích và lí-tri con ngiròi. Lap ngiròi 

trè ãy kéo Ic cuôc dòi mlnh trong khÔn-

n ^ , trong nôi-nicm cô-don. Qua hg da 

m?t-môi và chán-ngán tat ca, cái chct dÕi 

vó'i hg là mgt giâi-pháp tãt-yêu. 

Trong khi ay, dáng vuí-mírng thay, 

mgt s6 da quỳ du-ói chân Đang hang sÔng 

bang mgt đúc-tín giân-dj và thành-th|t 

Ncri day, hg da dăt dôi tay run rSy vào 
cánh tay quyen-năng cùa Chúa. Hí^n giò, 

trong vinh-quang Đíng Christ, hg dă thoát 
khôi nap áo quan, chõn vùi nhírng hi-

vgng tan-va, nhùng giãc mgng khõng 

thành, đè trò nên nhírng con ngiròi có 

phu'ó'c-hanh, hũ-u-dyng, day-dly sue móí 

trong xã-h0i, Chúa Jesus sê h&i-sính nhũ'ng 

ai tin-nhân Ngài và giài-thoát hg khõi 

can hôn-mê cùa cugc song nhiêu-khê. 

Ai trong chúng ta tin no*! quycn-phép 

lán-lao cua Chúa Jesus, có dám m?nh' 

to bay SLT linh-nghi?m cùa quyen-

phép ãy hay không ? Các b^n là nhũ-ng 

kc chet vì tôi-l5i ú ? Hãy giao-phó cugc 

dòĩ mlnh cho Đãng Christ. Các ban dang 

th6i-chí, sa-ngă, m|t-moí trong cugc sfing ? 
Các b^n dang bi cám-dô bô-i tôi-lôi ? Bj 
hăm-dga bíri sir so-hãi và bât-an ? Các 

b^n dang mac phài nhũ'ng nan-de tâm-

iinh ? Các b?n có muân t?o-lâp cugc dòi 

mó-i trong Đãng Christ hay không ? HcH 

các ban, bòi linh-quyen cùa Kinh-thánh, 

xin các ban hay tin-nhân rang Đang Christ 

hang sông có the bien-dSi tat ca các ban, 

dem các b^n tìr tríing str chet đen s\f 

sông Phtic-sinh.., 

Hõ-i các b̂ ui dang khom lung du-ái 

gánh n$ng cùa dòi song ! Các b?n hay vuí-

mùng lên vl sau khi sÔng lai, Chúa Jêsus 

húa rang Ngài sè thâu-phyc các b ^ Ngài 

phán : • NSy ta thtrăng à cùng các 
ngiral cho àên t$n thê.^ Vi vây, chính 
Ngài sè gigc-giã nhírng ke ngă long, đ$t 
them nièm hi-vgng cho nhírng ngtrò'i'thít-

chí, nâng-dõ- nhírng ai ba-va. Khi các 

b ^ nhân Chúa Jêsus là Cúu-Chúa, Đúc 

Thánh-Linh ngir vào long các b ^ , ban 

cho các b?n mgt quycn-lirc siêu-nhiên, đăt 
các ban trong sir chiên-thang dyc-vgng, 
các ban se cu'ò'i vui qua nu-^c mSt, các 

ban sê có mgt tãm long phoi-phó-i gi&a 

bao thách-thúc cùa cugc dòi. 

Neu hai vai ban gánh qua nSng, neu 

b^n không giài-quyet nSi nhú-ng bài tình 

cùa đòi ban và cú bi ám-ánh bai nhirng 

âu-Io, ăy là vì bin không chju mô̂  dra 

long ticp-uh$n Đãng Cúu-thc cùa ngày 

Phyc-sinh. Ngày hôm nay Đúc Chúa Tròi 

muôn ban cũng đuoc hiràng quyen-lirc 

cua sif Phvc-sinh. Ngài đang nhi^t-thành 

mong-tròc ban cho ban đieu do. Hay tin-

tirò-ng và mo-^cua long cua ban ra đi 1 

Quyèn-phép cùa SIR song I9Ì phát-
sinh^lòng trông-c^y. 

May nam tru'ó'c có mgt ticm-thùy 

dĩnh chìm sau dirói day bicn Province 

Town, tièu - bang Massachusett. Nhírng 

ngiròi nhái l^n xuÔng xung quanh con tàu 

bãt-đgng ãy đè tìm kè sÔng-sót. Có mgt 

nguòi nhái trong s6 ãy nghc thăy tieng 

(Xem tiêp trdng 55) 
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BÁP ' TÊIVI 

Off̂ IlONG SIT S5NG hSng nj^ày, chúng ta 

nhir vào răl nhièu bieu-hi^u, Moi 
ngày, (li ra ph6» chúng ta thíy ]á qucSc-ky, 
Bó là bicu-hiêu cũa qu6c-gia. Khi hpc 

hóa-hpc, các sinh-víèn phài thu^c long 

cíc k^'-hiêu nguyên-tíí. Khi muít s^m niùn 

g), chúng ta thirà-ng xàl tii'̂ n giãy. Bó là 

mOl thú tín-phieu, ngàn-hàng qu6c-gia íla 

bao-íliun có mot giá-lrì nhăt-đjnh do s5 
vàng l)ac, mà theo le, trong quõc-kh6 

phăi cú đê băo-chúng cho so giây l)ac in 
ra. Khi dàn nint con lem vào bao tho-, 
no l)iêu-hicu rung hè-thííng l)irti-diên bao-
dani đua búc tho- ìíy đ ín dja-chi n g y ò i 

,nh§n tho-. Môt so t h a k y lay tôc-ky, ho 

dung nhfrng dan và chfr đăc-biêt đS ghi 
i'M nhTrny lo î ho nghe, sau đú ho đgc lai 
các bieu-hièu ăy (\t đánh may chfr thành 
môt búc tho, Tron^ gió'i thiên-văn-hpc, 
c:ic nhà chuj'èn-iiiôn dung nhírng l)iêu-
hífu do gpi các njíôi sao, nào là chòni 

sao Bai'hùiig, nko là chòiu sao Thiên-

long v.v khi ăên các ngă ba, ngã tir 

cluòng chúng ta thay đí^n xanh» đùn đ ( \ 

Myc-Bir R, H. Taylor 

no BI5U-hÌLU đieu gl 7 Glfri' quang-cáo 

hay dung nhfrng nh3n-hièu hSp-dan đ í 

ngirM ta chú-ỳ Đ6N món đô hp mu6n 

hán.., Nhu the, chúng ta phâi nh<^n rang 

ngày nào chúng ta cùng thay và dung r í t 

nhiêu biêu-hièu, nhirng chúng ta it khi 

suy-nghĩ đên. Trong gíái ton-giáo cŨng 

v;)y- Thâp-tir giá Ijìeu-hièu cóí gl ? Chìéc 

ni6ng (cău vông) bíeu-hieu cái gì ? Mô-mà 

trííng biêu-hiêu cái gi ? Chira bô-càu hiên-

hiOu cái gì ? Con chiên bieu-hiêu cái gi ? That, có nhièu liífu-hiêu tupog-trirng 

cho nhírng le-th^t Ihuôc^linh. Ô' day, 

chúng ta thir xcui vfe lè háp-têm, nú biSu-

hi^ni đièu gl ? 

L— M t̂ qu&n-nî m sai-l̂ m 
Trong 5 đoan dãu cùa sách Rô-ma^ 

Phao-lô nói đén tpì-lSi cũa că nhan-Ioa 
và the nào chúng ta đirgrc ctru-rõi linh-

hftn do huyêt báu cùa Chúa Jêsus và đu-g^c 

xirng công-blnh bcri đúc-lin- Ông cung nói 

vè dân Y-so'-ra-ên đã tùng đirpc hucrng 

càc đac-ân each vô-ích, Nhung đên đoan 



6 nSy, dii&nR nhir Phan-lò lỳ-luân vói 

mOt đich-thu tir&ng-timn^ nào đó, Chúng 

la nh^n thay SIX Iranh-biOn í y do nhírng 

líri rat quan-he trong càu 20, đoan 5 : 

a N o i nào tôi-lôi rtã gia-thêm, thi ân-đìên 

laí càng di r -dàt hon nĩra. » Vt <iao-lỳ 

vinh-hiên, cliúng ta phăi làm gl ? Dĩ-

nhiên, có nhu-ng ngiròí phãn-đò'i hay 

chÔng lai ỳ mu6n cua Chúa. Và làri phăn-
đ5i thflng-lhxróng nhăt, duò-ng nhir hyp-

lỳ nhSl, nhirng đòng-thô-í tai vô căn-cir 
nhSt vè sg- xirng cônjí-binh bõi dúc-lin Ià 

theo giáo-ly ăy chùng ta c6 t l i í cir pham 
t^i hĩìu cho àn-ílicn đtrcrc du-dal ! Thgt 

nhir v§y không ? 

S\f tranh-lu§n có the nhu Ih í niĩy : «Có 

phai ông \ T ra nói &n-điên ciìa Đirc Chúa 

Trfri Ià đũ lón đê Iha-thir mpi l<>í-Ioi, và 

Chúa tha-thú nhieu qhùng nào thi Ngàí 

sê đirac sang danh và àn-di5n dirtrc du-

dât nhièu chirng ăy chfmg ? 

Phao-lô sê tră hVi ; ĩ5úng nhir thi. 

Ngxríri phân-đ6i se nói tííp : Náu thai nhu 

v§y, Ihl chúng ta cir pham tôi dí, đê an-

điên dirfrc đir-dàt thr-m. Tôi-l5i không 

may quan-hê, vl the nào Birc Chúa T r ó i 

nhân-lành cũnfj se tha-thú het Ida mà ! 

Hon nfra, ta còn eó the nói tôí-toi là dieu 

t6t vi nhòr t$í-l5i, àn-điên cùa Đúc Chúa 

T r ò i mfri có ccr-hôi tat dê Ihirc-híên và 

lâm sang danh Ngãì, 

Theo làp-luân đó, ngiròí tín-đò hãy ci'r 

pham tOi nhiêu chùng nào tôt chirng 

ăy, vl nliír đó Chúa sê diroc sang danh 
nhieu han. Sir that có phăi đúng nhir 
thá chang ? 

« II .— Phao-lô trà lài cho 
quan-diem aai-lam ãy 

Trong đoan nay, I*Iiao-lô nêu ra su vó-

lỳ cũa ly-luan áy, vò i nhírng kíêm-chúng 

hiln-nhiên, Đaí-j'' ông núi rang con-cáì 

Chúa đa hiêp m^t vòí Bang Christ cho 

nên ngifòí ăy không the nào cir 56ng 

trong tôi-loi nfra. Cái ăo-ănh song trong 
tOi-lÔi níra chang nhung là không thích-

đáng mà còn là mâu-thnan, Nhu môt xác 

chat không có the hành-dgng gl đuoc thi 

chúng ta cũng không th^ nào hmrng hay 

dir-phan trong nhírny ân-lme cua sir chét 

cua Chúa Jêsus, tnr ra chính minh nên 

gi3ng nhu- Ngàí trong each an nit a cua 

minh, Tô i xin nói ríí : Có khi con-cài cùa 

Chúa đa pham tgi, vl mac dău lính-hòn hg 

da điTcrc ci'ru-roi nhu-ng l ính-hon ăy còn 

phai sung trong m^t Ihàn-thê chira dir^c 

bián-hóa, Chĩ có dieu này là hg không cu-

ỳ pham tôi, không có khuynh-huòng muân 

pham tôi nlur triróc nũa (xinxera lai câu 

lìô-ma G : l ,câu này có nghTa là khàng-

khang pham I0i h a y bãm lay tgí-Ioí) , Khi 

chúng ta ăn-năn tgi-lcM và qiiyít-dinh tin 
theo Chúa, chiu chét vi; lô i - lõ i lhi IC nào 
còn stíng trong tòt - lo i níra. Có sir khác-

hiêl giíra ngiròi ngoai và con-cái Chúa dííì 

vò i v ă n - đ e tôì-loí. Nguòi "ngoai chet 

trong t̂ ÍP còn con-cái Chúa phăi chét vè 
l^lí, túc là tù-bô NOP lánh xa no, 
và huòng vè Chúa Jêsus, đê chi song 

làm dep long Ngài. 

HI-— Le báp-têm bièu-hi^u 

cho cu^c dài thay doi 

Phao-lô dung thí-dii vè I? Báp-têm đê 

tră lòi đich-thú tiròng-tirg'ng đó. Nguoi 

chang khí nào nghĩ tlen s i /g l xăy ra khí 
minh chiu báp-t^iii sao ? Trong Hôi-tliánh 
đau-tiên, le báp-têEu đ ã u lien l i tn-hê m a t -

thiot vò i sir ăn-nãn tOí và su tiíp-nhân 

Chúa Jêsus làm Gúu-Chùa. HÔi do cũng 

nhu* BAY g i ò , nguòi ta không the nhap 

vào [I0í'thánh t ruòc khi chin le báp-têm, 

VSy Ir háp-têm là đuòng phan-giòi giíra 

đòi sSng cu và đòi song mòi, Ngày xua 

khi quyét-đính tin theo Chúa, nguòi ta 

phăi tránh ahung điròng lôj và thôi quen 

cũ, nguòi ta phăi dòi nhà hay đoí oghèp 

iliròng nhu hilt dãu Irii dò i s6ng cùa minh 

{Xem tiep (rang 38) 

T H A N H - K I N H BÁO 



Đ O C L A I C A U C H U Y E N 

NGxrcri t r è tuoi 

I B *A N đã thirò-ng đpc câu chuy$n Chúa 

Jêsus phyc-sanh, trong môi sách Tin-lành, 

chic b?n cung có nhírng câu hôi và nhiêu 

khi khó xep đat các sy-kiln đt có m$tcâu 

chuyin that đù các chi-tiêt. Múa phyc-sanh 

nam nay chúng ta hãy cùng đpc ca 4 sách 

Tin-lành rÔi thtp ghí lai các sy^kiln, u-óc 

đoán xep thú tir và- so-sánh vói ban ghi-

chù sau đây cua Muc-su- E, F, Kevan. 

Chúng ta sè thay nhieu điêu mói 1? và 

nhõtig câu hòi câa chúng 

ta sê đtrgc giài-đáp. 

Theo Myc-su" E. F, Kevan, 

sy lui tói phan mg cũa 

Chúa Jêsus trong bu^i sang 

Chù-nhât dau^tiên, ngày 

Chúa Phyc-sanh có the theo 

thir-ty nhu- sau : 

1 Ma-ri Ma-đc-len, Ma-

ri m? Gia-co và Sa-lô-mê 

cùng đcn phan mô vói myc-

dích tìm thuâc thorn cho 

xác Chúa (Math. 38 : 4 ; Mac 16 ĩ I ) , 

Đang b6i-rcíi khÔng biít làm thí nào 

vào ch5 Chúa nam, ho lai càng ng*c-

nbiên khi th&y hòn đá c^a m$ đZ đu'gc dèri 

qua mpt bên tù* bao giàr khÔng biet (Ma-

thi-o 38 : a-4 ; Mac 16 ; 3-4). 

2 
* Ma-ri Ma-đo-len, là ngtrò'i đS đtrpo 

Chúa đuSi bay qoỳ, thíy Vây, rít hSi-

hung, v$i-vàng bô hai bà cy đĩ cùng, chay 

tra vào trong thành ghé vào nhà Phi-e-ro và 

Giăng hSt-hoâng báo tin rang: Hp da đem 
Chúa ra khÔi m§, đ§t Ngài 
à đâu chúng tôi không bi2t 
QÍĩ'a. » (Giáng 20 : i^a). 

5 ' Hai ngtrò'i đàtt bà kia 

it bi xúc-đpng ho'n, tien 

gan hon vào phSn m$ và 

thăy mpt thiên-sú-. Vi này 
bào hp đfrng sg và báo 
rang Chúa đang s6ng nhtr 
Ngài da nói tiên-tri (Ma-
thi-o 28 : 5-6 ; Mac 16: 5-6), 
Igii truyen cho hp di và báo 
tin-lành cho các môn-đã 



(Math. 28 4 Hai 
m$ ch^y 

Sĩ8 :8 ; Mac 

vào 

5. Trong lúc ây Phi-c-ro, Giăng và Ma-ri 
Ma-đo-len l^i cùng nhau đ^n mô không 
g^p haí bà cv kia & dgc đtròmg. Hai ông 
thíy mg tr6ng, nhirng không có thien-su-. 
Sau khi Ỳ vi-trl đông vaí li^m đtrg-c 
xcp d%u Phi-c-ro và Giăng trô' vê nhà-
(Giáng 30 : 3 -10 ; Lu-ca 24 : 1 3 ) . 

Bà Ma-ri Ma-đo-lcn có* quanh^quSn 
cf phan mg chò̂  đp-í buSn-birc. Bong chÔc 
bà cúì xuãng nhĩn vào phan m$ và hh sue 
ngõ-ngàng khi thíy hai thiên-EÚ măc áo 
trâng m§t vi ngoi đàng" dau, m§t vi ngbi 
dàng chân ch5 Chúa Jêsus nim (GiSng 
30 : I I - Ĩ 3 Ì khi thien-su* hôi t?i sao khóc, 
bà trà líri: <̂  Ngu'W ta đă díri Chúa tÔÌ đi 
đâu không bĩet^ (Giăng. 20: 13)- Môt lát 
sau bà giâp mat Chúa, tho^t đâu tirô-ng 
Ngài là ngu'M làm virò^, satx cúi xuong thí/-
lay Ngài (Giãng 20:14-17 ; Mac 16 : 9); 

w 

7 # Lúc iy bà Ma-ri Ma-đo-len I9Ĩ di bâo 

die các môn-đb nhu-ng diêu l?-kỳ hon khi 

tru'ó'c (Giãng 20 : 18 so-sánh vói 2 0 : 3 ; 
Mac 16 : l o - ĩ i ) * 

8 * Bà Sa-lô-mê và bà Ma-ri kia & tai mO 

mOt lúc rÒi vê. Có lê hg là hai bà cy già nên 

đi ch§m. Cũng có le hai bà cv đa đi con 

SO 

DÍT&ng vòng dinh vào thành bang cSng 

chú' không phai blng m^t Itíi đi taL D I U 
giai-thích bang each nào đi chăng nĐ-â  ta 
cũng thăy ring sau khi hi?n ra cho Ma-ri 
Ma-đo-ĩen, Chúa đa di g|p hai bà này» 

Ngài chào hai bà cy, hp quỳ xu6ng chân 

Ngài và ther-lgiy r55i tĩep-tyc ctigc hành-trlnh 

vào thành (Math* 38 : 9-10)* 

Q 
• Chúng ta vù'a Itrg'c fcĩ nhung đieu mà 

ba bà mõn-đÒ myc-kích, them vào đò, 
chúng ta lai thăy có mgt nhóm các bà môn-
đÔ khác tù- Ga-lí-lê đen mà bà Gian-no 
(Joanna) đtrĝ c biêt nhíêti han ca. (So-sánh 
Lií-ca 3 3 : 49, 35-56 và 24 : 10) câu lõ 
trong Lu-ca đo^n 34 diròng nhu* là m$t câu 
tóm-ltr<?c tăt ca các sy vi|c đă xày ra- Có 
nói chúng c& cùa Ma-ri Ma-đa-Icn, bSng-
có̂  do Ma-ri m? Gia-co và cùa Gian-no^ 
cùng nhóm cùa bà. Nhóm các bà Ga-li-lê 
đã thúc d^y só-m và cũng dinh đên phan 
mô cùa Chúa vfri cùng mOt myc-đích là xiic 
dau tham cho xác Ngài. Các bà ây đen mO, 
tháy trông không và cũng không hay các 
ngu'iri khác đã đen tù- tnrórc và biêt các 
viêc xay ra. * 

Khi các bà đang btíi-rõí thl hai thiên-sú-

hi^n ra sang ryc-rô' bên c^nh hg và fcáo 

cho biêt sy Phyc-sanh dac-thSng cùa Chúa 

(Lti-ca 34 : 4-8). Các bà này ì%p tire trôr 

vê thành và thtiât l?i câu chuyln cho mu-M 

mgt sfr - đÔ và các ngu'ái khác (Lu-ca 
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34 : g ) Các bá khõng be ĝp Chúa nhtr 
các bà kia* 
lOpãt có thl nh$n dirge tin them tír 

Mari Ma-dc-len và các ngirói dàn bà, Phi-c-

ta ch$y đen m$ mgt lãn níra vào khoãng gan 

tnra. Lúc ãy Chúa hi^n ra vói ông (Lu-ca 

34 : 34 và so-sánh vói I Côr. 15: 5), 

RIÊNG VE CÁC LÀN CHÚA JÉSUS HI^N RA SAU KHI NGÀI PHGC-SANH 

CÓ THE LIRGC KÊ Ihírtiy NHU- AAU : 

1 . Hi?n ra cho Ma-ri Ma-đa-len (Mac 

16 : 9-11; Giáng 30: 11-18). 

3< Hi |nra-cho hai bà Ma-r im? Gia-co 

và Sa-lô-mê (Math, 28 : 9-10). 

3. Hi?n ra cho Phi-e-ra (Lu-ca 24 t 34) 

4. Hi?n ra cho hai môn-đô trên điràng 

vê Em-ma-út (Lu-ca 34 : 15-35 ĩ 

1 6 : 13-13) 

5. Hi |n ra cho các môn-đÔ trong mpt 

buSi hgp vâng mat ThÔ-ma (Lu-ca 

34 : 33-49 ; Giăflg 30 : 19-23) 

6. Hi^n ra cho các môn-đÔ trong môt 

bu^i h9p khác m$t tuan sau, có m^t 

Thô-ma (Mac 16: 14 ; Giáng 30: 36-29) 

7 . Hi?n ra cho bay môn-dô ô biln T i -
bê-ri-át (Giang 31 : 1-23) 

8. Hi |n ra cho mir^i môt sú'-dô và các 
ngu'ài khác trên núi Ga-li-lê (Math. 
38 : ĩ6-i8). Nhiêu ngu-ài cho rang 

đáy là Ùn Chúa hi$n ra mà thánh 

Phao-lô dê-câp đcn trong I Côr. 15: 6, 

Ông chép : Ngài dă hi?n ra cho 500 
anh em xem thãy. • 

9. Hi?n ra cho Gia-co ( I Côr. 15 : 7) 

10. Hi^n ra cho i i sú-'đô (Mac 16: ig ; 

Lu-ca 24: 50-52)* • 

Sau khi đã chap nÔi I9Ĩ các str-kiln, 

chúng ta có the nêu các câu hôi nói ve sv 

mâu-thuãn giũ'a các ban ghí câu chuyen 

phyc-sanh, Chúng ta có the qim-quyet ring 

không làm gl có su* mâu-thuăn, chi có 
nhirng phan cùa câu chuyen khi đem n6i I9Ì, 

chúng ta sê có mgt thú'-ty nhur đã ghi 

I9Ì a trên-

Ban có nhíí-ng nan-đe nào khác liên-

quan đên 4 ban ghi chép dòi sfíng cúa 

Chúa chăng ? B^n có the theo phu-ong-pháp 
hpc Kinh-thánh cúa Myc-sir Kevan : xep 
đat các sir^kiên theo thú' ttr hgp lỳ rSi đpc 

lai, câu chuyên nào cũng sê day-đú và lòi 

Chúa se h ^ s6ng trong chúng ta* 

HI 
LÃ^I THĂCH-THÍRC CÚA GARIBALDI 

OT N G À Y K I A , Garibaldi, nhà cáí-chánh nSi danh cúa nu-ó'C Ỳ giâng 
cho hang ngàn thanh-niên Ỳ. õng ta kSa-gpi hp chien-đău cho tir do xiĩ* so'. M^t thanh-
niên rflt-rè tiên lai h6i : 1 Thira ông, nêu tôi chíên-đău thì sê đirgc thirang gj không ? » 
Nhanh nhir chó-p, ông dáp ; « Thiro-ng-tích, tì vet và có lè chêt-chóc nira. Nhu-ng hãy 
nhá" rang nhĩr nhírng vêt 8§o cúa b^n, mrd-c Ỳ sè đu'gc tif-do ! i» Thanh-niên báo : 
t Vâng, the thì tôi sè ohiên-đău đên cung I n 

Chúng ta có bSng long theo Chúa Jêsus đen chêt khSng ? Bv't bao ngiròĩ đã 
tír bô t i t câ cho đăt mc&c hp, Nhieu ngo-ìri đà chêt vì to-quêc. Dieu đáng buon ay là 
hSng bao ngu-òí không bSng long tù- bô mpi sir đê trgn-v?n theo choTi Bang Christ, vua 
vinh-híên, th^t buôn-bã bíêt bao nêu chúng ta không bang long chêt cho Ngài khi 
GÒ CÌIL 
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HA - LÊ - LU - GIA ! 

H a * I « - » i a I 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Ha - I t ^ lu - ' H i 

I 

"1 ~ ĩ 

O i J í CTli'l vhitõc ,7a4>'àj, ^jvig í j i * r-Tai _ 
H* ' 16 - 111-* gM* 

H i 

ChTÌct.i3^ K - Ding <ií đíH 



JÊSUS P H g C - S A N H 

Cfaõa song bóm nayj Chúa song lu6n luõa : Ha lê - lu ^ gid ! 

Chúa song úài dò-i, Cú-u-Chúa ngiròi jjgu-frĩ. Ha 

7A^ 

Hay bái vang Icũ. Hay hát vans lên : Ha lè * lu - gj'a 

^ ^ ^ ^ 

Chúc lán ]c - sus Chúc tán Jc - sus • Hi 

mi 

I 
Ha - Lc 

Ha - Ic - lu - gia 

- gia : 

' Ha - lê - lu - gia ! 

1 
Fine. 

Lu - gia 
Ha - U - lu - gia Ha - lé - ^lu - g^a ! 



T ÍN-BO 
dôi vm 

NGÀY CHÚA 
% THAH-TUAN 

0 lEU-răn thó- 3 chép; <X Hãy nhis 

ngày Sa-bát đ^lng làm nên ngày 

thánh. ì> Nêu hôi « ngày Sa-bát » là 

gi nhĩEu ngtrdi sS đáp I A B Ó là ngày 

Ihir bay trong tuãn» hay vân-tât 

ÍC ngày thií bay. » Sa-bát do tiêng 

Hê-ba-ra nghja là « nghĩ - ngoi- » 

T h e thi điêu-răn này đurgrc liiêu là 
«NhcK giír ngày nghĩ làm nên ngày 

thánh.» Vào thíri Cu-u-lTòc thì ngày 

nghĩ chfnh là ngày thir bay. Bai đâu 

hôm nay chúng ta lai chpn ngày 

thú- nhăt trong tuàn (Chúa-nhàt) 
làm ngày nghĩ ? MOt vài gìáo-phái 

cho viêc áà\ ngày nghì tù- thú- bay 

sang Chúa-nh^lt là sai-lâm và pham 

tOi. HQ cho rang chính Giáo-hoàng 

đã thay đSi ngày này. L M áy không 

đúng. Giáo-hoàng không đóng vai 

trò gì trong sir chgn ngày Chua-

nh$t câ. 

Trong Cô-lô-se 2:16 Phao-lô v i ê t : 

« Vây chór đê ai xét-đoán anh em 

vè đô an, thú-c uông, ngày iS.ngày 

trăng móri ho$c ngày Sa-bát.» Câu 

2 4 

« Chó' đè ai xét-đoán anh em » có 
nghĩa là chiing ta có the tu--do lu-a-
chpn tùy ỳ chúng la muÔn. Theo 
Phao-lô đô an, thii-c uíSng hay nhírng 

ngày thánh mà lu^t-pháp Ciru-lTàc 

đòi hôi chi là bong chi vg Đăng 
Christ, nên khi hình đã đên thi 'bóng 

không còn cân-thigt níĩa. Mu5n 

than triêt văn-đè chúng ta thà nguírc 

dòng lich-sur mOt tí : 

Hôi-tiiánh đâu-tiên phát-xuât tùr 

thành Giê-ru-sa-lem. So 3 ngàn 

ngirài tin đao vào l5 Ngũ-'uăn ph^n 
lôn là ngiròi Giu-đa. Hp van theo 

luât-pháp day, lay ngày Sa-bát làm 

ngày nghĩ. Nhirng khi Tlri-lành 

truyên đên xúSy-r i , Ân-ti-õt, Hi-lap, 

Âu-châu...thi môt s6 đôngdân ngoai 

cũng tin đao. N h ó m dân năy không 

he biêt gì VÊ lê-nghi Giu-đa cũng 

nhu- v iêc giír ngày Sa-bát. Nên môi 

khi nhóm nhau lai hp thiròfng lay 

ngày đSu trong tuãn. Nguyén cá 

chính là có nhiêu sy-kiên dáng ghi-

nhò xây ra vào ngày này. T r u ô c hSt 
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đó là ngày Chúa chúng ta tCr kê 
chêt song laí. Bern Chua-nh^t Phiic-
sình Xgàí đã hiôn ra cùng môn-dô 
đang nhóm-hpp. Bung môt tnăn sau 
Ngài lai hiên ra vói ho môt lìĩn nũa, 
iSn này có câ Thò-ma. Rôi tĩín ngày 
\l Xgu-tuan tú-c 50 ngày sau ngày 
Phvic-sinh, Đú'C Thánh-Linh giáng 
trên các mòn-đô. Và cái ngày có 
m t̂ không hai đó trong lich-sù- Hòi-
thánh lai là ngày Ihi'r nhăt trong 
tuSn. Cho nôn vì rang Chúa chúng 
ta trong ngày thú* niiíít trong tuììn, 
châc hân Ngài muôn day chúng ta 
đièu gì. Han nira cr (Urói Tân-U"óc, 
khõng còn hi ràng-l)uóc l)ô-i nhírng 
luêt-l^ và lê-nghi ( > u - Cí'óc nên 
chúng ta có thi chon hát cú* ngày 
nào trong tuăn làm ngày nghĩ và 
thír-phu-ofng. Và theo gu-crng các tin-
đô han đàu, chúng ta chon ngày 
Chúa-nhât. Thg thì phài sir-dyng 
ngày Sa-bát mói cũa chúng ta nhu* 
thi nào ? Đành rang là ngày nghĩ 
nhirng cíing là ngày thó-phirgmg. 
Tha Hè-ba-ra cânh-cáo : « Chó bô 
SIT nhóm lai nhu* may ke quen làm. » 
ThÊ thì Chúa-nhât là ngày chúng 
ta nhóm nhau laí du thó-phirgng 
Birc Chúa Trói. Nhu-ng thành-th^t 
mà hôi, ai trong chúng ta có the tir-

'hào rSngnêu không duyên-có chính 
đáng, tôi không l)ao gió vang mat 
trong gió thó-phirgng chung ngày 
Chúa-nhàt ? Vàdù cho có liiên-diên 
tai nhà thócó qua thirc rang chúng 
ta thó-phu-ang không ? Bao nhiêu 
tàn chúng ta ngũ gât hay ma nghĩ 
đSn chuyên khác trong gió nhóm ? 

Bao nhiêu lăn chúng ta bô vè sóm 
khi buoi Ihó-pliu-t/ng chua kêt-thúc 
đEn nôi sau môi lăn cău - nguyên 
kit-hiân bài giâng các hang ghê đ ît-
nhiên trông hân di han phân nííra 
nhu có phêp tàng-hình nào ? Nêu 
can vc sóm sao không đú-ng day ra 
ve lúc nào cũng đuac? Hay là chúng 
tasa m a t phép lich~sir ? Vói ngu-ói 
hay vói Chúa ? Bai the òó nguói lỳ-
lu^n rìíng nêu dĩín nhà tluV vói thái-

và tâm-thăn ãy thì nên a nhà 
nghe phát-lhauh các hài giâng qua 
radio còncó pliu-óc ban. Có tht^làm 
nhu- the nhu-ng nêu không bifóc 
chân dên nhà thà chúng ta se Ihiêu-
thôn môt cái gì. Th^t ra gió thó-
phuQ-ng chung tai nhà thó là lúc 
cliúng ta nhàn đu-gc sue mói, chia 
xê nhírng tírng - trâi, an-phuóc, 
giuc-giă và thông-công vói nhau 
cũng nhu" chúng-tò rang đên thó 
Chúa không phâi đu-grc lap nên cho 
các ghê trông. 

M o t văn-đê nan-giai khác : Ban 
se nói t Bâng-ỳ, tôi nên đi nhà thó 
sang Chúa-nhât, the còn l)u6i chiêu 
và tôi thì tôi phăi làm gì ? » V S 
dilm này, da so lin-đô ciíng không 
đông-ỳ nhau. Biêu gì nên làm và 
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không nén làm trong ngày Chi5a-

nh$t ? Kình-Thánh không' đè-câp 

đín m^t s6 quĩ-luât nào riêng cho 

ngày Chúa-nhât mà không áp-dyng 

cho nhfrng ngày khác trong tuân. 

Chúa chi nhac chúng ta không nên 

bô qua su* nhóm lai. The thôi. Ngay 

Tân-ir6c cũng không thay ch6 nào 

day phâi nghĩ-ngo'i ngày Chúa-nhât 

câ. Cuu-Uòc thì có chép vê viêc 

nghĩ-ngci ngày Sa-bát và làm nên 

ngày thánh... Nliirthè' Tân-U-óc day 

gl ? Có ugu-M khuyên nôn nghí tãt 

câ mpi viêc và cliĩ làm nhírng gì 

that càn-thigt thôi. Nglròi khác 

nói rang nên làm điêu này mà không 

nên làm đièu np trong ngày Chúa-

nhât. Ta thù- tro ĩai vói Cu*u-U*óc 

đê tìm hiêu them. Tai sao Due 
Chúa Trò'i thiêt-làp ngày Sa-bát và 

ban phuóc cho ngày đó ? — Ngài 

mu6n nhac chúng ta vècòng-trình 

sáng-tao cua tay Ngài trong 6 ngày 

và vê lac-viên Ê-đen. Ngài mu6n 

chúng ta huô-ng ngày ăy nhir môt 
manh thiên - đàng trên đăt. Lê ra 
chúng ta phâi thua rang « Cam an 
Chúa, hôm nay là Chúa-nhékt, tôi 
đupc huang mòt manh lhiên-đàng 

trên đát. » Ngày Chúa-nhât chúng 

ta thú'c day it vôi-vã han, thoâi-mái 
ho'n thuffng lê. 

Tóm lai chúng ta thãy có 2 viêc 

phâi làm ngày Chúa-nhèt là nghĩ-

ngffi và thó-phu-png. Chúng ta 

bô mat ỳ - ngliĩa ngày Chúa-nhât 

khi khòng còn giũ- đuvc lâm - than 

yên-tĩnh và Ihoái-mái. Và Ihòr-

phugng cfing không phâi là nhóm 

hpp liên-miên tù* 6 giò sang đ^n 6 

giò t6i. Nhu thg không còn gì là 

nghĩ-ngoi nũ-a. Song nghĩ-ngoi thS 

nào ? Có phâi đi nhà Ihò vê, a n 
xong bũa cam, đánh m^t giíĩc Uiât 

dài cho đên chiêu t6i không ? Bó có 

the là loi nghĩ-ngo-i cua ban vì ban 

met - môi, song không hân là 

I5i nghĩ - ngo-i cùa nguói khác, 

Đôi vói h p , nghĩ-ngai có the là đi dao 

mien đông que, tân-bô trên suòn 

đôi, đpc sách hay viêng các công-

viên... Các em nhi-đông thĩnh-thoâng 

thâc-mâc « Chiêu Chúa-nhât đi xem 

Thâo-câm viên có gì sai-Iâm hay 

pham tôi không ? » T r â lòi thg nào ? 

Nêu có, tai sao ? Tai sao viêng thâo 

cam viên vào các ngày khác thì 

đirgfc mà ngày Chúa-nhu't thì khòng? 

Nhir the van đe không phâi là nghĩ-

ngai hay không nghĩ-ngoi ngày 
Chúa-nhât mà là anh - huô-ng cùa 

hành-đông đõi vói kê khác. Là con-

cái Chúa, chúng ta đupc tu-do làm 

mpi viêc song phâi luôn luòn tu 

hôi «Điêu lòi làm ânh-huô-ng the 
nào đ6i vòi nguói khác? » Phao-lô 

n ó i « Nêu an thit làm có vãp-pham 

cho anh em tôi thì tôi se châng h e 



an lliit » Cá vĩĩp-phnm là gì ? TiVc 

là làm cá cho ngirái yen ho'n mình 

sa-ngavàmãt đirc-tin. Đièii sai-lam 

không phâi là an thit nià là 

làm mat đi>c - lin ngu'ài khác. 

Tôi khòng di xem túc-cíìu vào 

chien Chúa - nhàt khòng phâi 

vì Tõi thãy đieu đó là sai, nhirng vi 

tôi ỳ'thtrc rang cía-sâ tin-đò cho do 

là $ai và nêu băt-chap, hành-dông 
cua tôi có the đu"a đen viêc sa-ngă 
cho các tin-đô và làm hai đái thuôc-

• 

linh cùa ho, Nêu nhir tjiê Ihi chúng 
ta í< khòng còn cir-xíV theo đirc yt>u-

thiwng nfra)) và khi làm thirang-

tSn dúc-tin ke yên-duõi han mình 

thi có ai dám bâo raniĩ « vì sir v inh-

hien ĩìiVc Chúa T r ò i mà làm » khôngV 

Tai sao chúng ta khòng hút thu5c, 

khiéu-vu, ufíng ruvu . Có phâi vì 

sg" pham tói, vì cá chúng ta, vì s<y 

di-nghi, vì cá danh Chúa hay vì dirc-

tin cùa nhfrnií ke vêu-đuoì hern 

minli ? (!húng ta khòng làm nhH'ng 

diên do là noi gu-cmg Chua vì « Đĩíng 

Clu'ìst cung khòng làm cho đep 

long mình. >> 

Đoi vái nguòi phâi làm v iêc ngày 

Chúa-nhàt hay 7 ngàv môt tuan thi 

the nàoV Khòng hf ínìà hokhinh-de 

lái Đúc Chúa T r ò i hay không ma6n 

nghe hVi Xgài , 0" vào hoàn-cunh đó 

rõ là đancf lâm vào mòt bâv do nguv-

hicni vì khi có dip-liên hay ca-hôi 

t̂ro" lai nhu truác ho se khòng còn 

tim du-f^c sir ham thích đi nhà thò" 

níl̂ a vl đã quen v á i nêp s6ng má i . 

M6i nguy là u' chô d o . 

Truác lái cùa Chũa chũng ta 

nên đun^đo, đuyê't xét lai IháUđò 

cũa minh đoí v á i ngày Chúa-nhàt 

và tir chon-hra lay cho mình mòt 

thãì-đô thích-hQ'p. 

T/rn mirùi phìvang hõnì nay cao ngon đS 

\ Tiíng horn gam chuyen nùi vù Ihinh-khòng 

Tr&i írình-bach da han lên vet 

Ôĩloài ngiv&i chira ngán chuyen đao cung. 

Van lap l&p đna nhau vào tí-lo 

man hòa song mr&c b^n hir-vong 

XiTfyng riii rung sâu, xir</ng phai nôi cô 

Bao nhiêu nam can di?n kĩch tranh hung ? 

Lira van chây, điêu-tàn và lang-tóc 

Ban tay nào van khuay đông đau-thirang 

Bom dan nS bat xa nghin licng khóc 

Cánh chim tr&i ôi da liiyêl dir&ng 1 

ThaO'thàc mai^ đêm dem l&i khan-ngiu](.n 

Buon-thăm nhiêu dè nang và tđm-ttr 
Not dau dàn núi song dài loan-bien 
Nicm tin can nam vĩrng đ^n bao gi& ? 

ì 
ì 
S 

ì 

ì 

Tri dâm-chiên, tôi dung bên b& nam tháng 

van vpng ve mót Cini-Chna Phac-sanh 

Bong dem (jua, se den gi& rang sang 

Dàn Viêt-Nam tai thãy canh lhanh-bình, 

Hĩ/i Dang toàn thâng Ma-quyen, Bao-liic 

Phát thiêng-liêng đà mò v<f lăn r ô / , 
Đã bi' gay gang cum đia-nguc, 

Mang cho đò'i nguÒn song vui ttrai. 

Trien giâi-phóng xin Ngài khai noi day 

Khap trân-gian ke câ nu&c non nay. ' 

Ngày cua Chùa, ô ngày oinh-quing, vì-đqĩ 

Sap đen gan trong bao-to bao vây. 

LINH - CirCTNG 
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THAiVfhKiNH 

'.C^:rTr^ Muc-str QUOC FOC WO hiên dich 

xxxvii— Đ / k i x i r a N G S A C H A - G H E 

Câu chìê-khóa : * Là\ cùa Đú-c Giê'hô-va » 

Yêu-cbì: Trên sinh-ho^t và công-tác phài kè Đírc Chúa Trò'i là dSu nhãt 

TRir -GlÀ CÙA SÁCH NÀY 
V 

E tiín-lri A-ghê, chúng ta 

chĩ biet ngiròi la đông-thò-i 
vái tièn-tri Xa-cha-ri, còn 

nS-a Ihl không tirò-ng. Có le 

ngiròi sanli trong thò-i-

kỲMfm Y'SO-ra-ên hi Iiru-đàv 

tai Ba-hy-Iôn, I)anh-tir cua ngtfò-i có nghĩa 

là « YEn-tiêc cua ta » Bó cú le là vi di/-

chùc sir vni-nnrngvè hoi-quoc mà dat ra 

cũng nOn. Ong nay nói di^-ngôn truác 

hern ông Xa-cha-rí hai tháng ; song ông 

Xa-cha-ri nói đên ba nam trfri, còn ông 

thì cbĩ núi có ba tháng vói 24 ngày thòi 

V Í thòi-gían là vào nam thir bai dò'i vua 

Ba-ri-út, ti'rc 520 T. G. Lúc nìĩy cùng là 

lúc nhã triél-]ỳ Kliông-ifr đu-ang boat-

a^jng lai Trung-quăc. 

B Õ I - C À N H C Ù A S Á C H N X Y 

Ngiríri Y-sa-ra-ên tir Ba-by-lôn tra vè 

đir^c iniràri sáu nam, Theo doan thir ba 

sách K-xo"-ra thì tâm-níôm íiău nhSt cua 
dàn-sir lúc dú là viêc truilg-tu đèn-thò- và 

lap lai ban Ihò- ; song str khú-kban đa xày 

ra, Triróc hét, c6 am-miru chính-lri ngan-

ira công-tác, nên long s5t-săng dàn-sii 
bi đă-kich ; công-lác chím-chap, kbiên 
lung sõt-sâng nguOi lanh. Tuy phong-ba 

as tir tiêu-tán, nhitn^í công-nbân van chira 

phuc-công. Kê íĩó, nhíí-ng chãng may 

lai xày ra, ãy là có co-n han-hán, mùa. 

màng hao-kém, dăn-sir nan long (l;6;9- ' l l) 
Trong khi ăy, tiên-tri A-ghê* chiu saí ăén 
giang-giài cho ho biêt duyên-do cùa tai-
va, và khuyén-băo hn phài cĩít bò six 

chênh-mãng và nan long. Kct-quà dăn-sir 
chiu nghe ; Irong 24 ngày ho đã phuc-

công. Tiêp theo, có tin-tijc an-ùí và vuí-

mù-ng. 

T H È - T À I S Á C H N À Y 

Mòi sách trong Kíiih-thánh đeu có thÒ-

tài riêng. Loi van cùa sách A-ghê đan-sa 

rò-ràng nhu van-kiên trên thuang-truáng 

vây. l,ai bay đat cáu hôi (nhir 1 : 4 ; 2 : 3, 

12, 13.) đê kbién ngirò-i ta chú-y. Trong 

sách ira dCing nhírng tbành-ngfr quen 

thuôc nhu : a Búc Giê-hô-va phán » và 

« Due Giê-hô-va van quân » đS xiiãt-hicn 

12 lăn. ft Khá xem-xét » xuat-hiên 4 Ian. 
<s Lòi cùa Búc Giê-hô-va » xuăt-liiên 



iSn, Bern cã sách chia ra tírng khúc; 

cô nam hang tin-tirc xuãt-phát lír các 

Ini&ng-ho'p kliãc nhau nhu- sau : 

I. Tln-tirc thú* nhfít (ngày i tháng 9> 

Tin-túc nghiêin-Ie — Trách-cir, 1 : l - l l 

1. Tinh-than /làn-sir nao-núng, chán-nân 

công-viêc, imicrn có- rang thò-i-co- chu-a 

đéii đê tií iuffng-thú mình (càu 2) 

2. Kè rõ đuyên do tai-Víi (câu 6-11) 

3. Khuyén dàn hSy khài-công làm viêc 
(cftu 8). 

II. Tln-tii-e thú- nhl <Ngày 24 tháng 8> 

Tin-lirc an-ùi _ Khcn-ngcri, 1 : 12-15. 

1. Su Irách-cir qua có hiêu (câu 2) 

2. A-ghê lâp-tú-c nhíìnđu-crctin-tirc ngSn 

an-ui mà truyèn cho dân-sir (câu 13) 

3. Sif cS-v5 cùa tin-túc nay h&u-hiêu 
ngay (câu 14). 

III. TIn-t i rcthirba (ng&Y 21 tháng 10) 

Tin-túc vui-mírug — Khích-lc, 2 : 1-9. 

1. Dàn-siT Uiy cfí-gâng công-tác, songvi 

cfr đieu-klên vât-chãt không-đù, đên thfr 

nìy kém phãn trang-hoàng htrn đèn thó-

Sa-Iô-môn nhièu, nên díin chiing nan long. 

2. Tiên-tri A-ghê khích-lè ho rang vĩnh-

quang cũa đèn thò' này se ho-n vinh-quang 

cũa đín thò- trirtrc, vi có Linh cũa Birc 

Chúa Trà i ngir trong đó (câu 6-9). 

IV. Tln-tú-c thCr tir <ngàY 24 tháng Ì 2 ) 

Tin-túrc ban phtfó-c — Bâo-chirng, 

2 : 10-19. 

1. A-ghê dung kihi vãn-đáp đê cmi-xét 

sii ò-ìxê cũa dân-si;. 

2. Song sir ô-uê se đirorc dep sach, và 

sif ban phuò-c Chúa sê đên, 

V . Tin- t i rc thú- nam (ngày 24 tháng 12) 

Tin-túc an-toàn — trân-đmh 2 : 20-23. 

1. L ò i giăng trong 2 : 6,7 han dã khién 

dàn-su não long. 

2. Sang Chúa se gin-giũ ho dirac an-

toàn trong nhírng ngày da-nan. 

3. Và lay « ă n - t i n » làm thí-dy vê Chúa 
se qui yêu ho the nào. 

G I Â O - H U X N T R O N G S Â C H 

1. Trong su sinh - heat (nêp sang) và 
cuOc công-tác phâi lay « Chân Thanlàm 
đàu nhât)), ăylà giáo-huân trong sách này. 
Bay cũng là mòt lê t6t vè sir lay lò'i C^u-

uó-c mà cat nghĩa cho I Cô, 15 : 58, 

2. Tiên-tri A-ghê là môt công-nhân kieu-

mâu cùa Đúc Chúa Trò-i, đáng cho chúng 

ta bãt-chuác : 

1) Ngu-ò-i mat-sát tlJr-kỳ, nâng cao B a n g 

Christ. 

2) Ngirò-i bao g i * cũng phát-ngôn bcrì 

« B ú c Giê-hô-va phán nhir' v a y » , ngirò-i 

chĩ nhu- kè thugt lai thôi. 

3) Ngiròi châng nhũng trách-cú, cũng 

cĩ^-lê ngirò-i ta ; chang nhũ-ng phê-bình 

cũng khcn-ngffi ogirò-i ta. 

4) Mgiròi châng nhũ-ng truyín-dao lai 

cũng hành-đao nũa ; nguò-i đã tCrog ra 

tay giúp viêc (E-xff-ra 5 ; 1.2), * » « 
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A = " T I R AC 

cùa 

(Các Quan-xét 4 -5 ) 

• BA THANH-HÀ 

T 7 Ê-ClPU|Kinh-thánh chúng ta thSy trong 

các sách lich*sír ghi lai tièn-sfr cua các 

nhân-vât quan-trgng câ nam lìu nũ-. Có vi 

đu-o-c mô-tă rKt tĩ-mĩ tìrng líri nói, tírng 

hành-đông, có vi chi chép so' qua thôi, 

Trong nhimg bâc phu-nũ- quan-he, có 

nhirng công-tác ló-n-Iao điro'C liet vào Kinh-

điên CirU'U'ó'c, chúng ta phâi ke Bê-bô-ra 

và Ê-xo'-tê. 

Hai bà nãy song trong hai thíri-kỳ khác bi?t 

khoâng each do gân 1,000 nam. Đê-bô-ra 

xuát-hiên trong thìri tién-sù" cùa dân Do-

thái, do 1.400 nam tru-ó-c Chúa. Và Ê-xo^-te 

điro'C tuyen-chpn trong lúc dân Do-thái hi 

lu-u-vong tai nuó'c Ba-tir, dp 478 nam triró-c 

Chúa, 

Hai đia-ví, hai thEri-kỳ khác nhau nhu-ng 

hai công-tác that ttro-ng-đong, vi că hai đeu 
hi-sinh ciru dân cú-u nu'd'c thoát ách kè bao. 
tàn. Các sách lich-sir ghi chép rõ.ràng vè 

hai b^c phii-ĩifr lirng danh này qua công-tác 

cùa h9, nhfy đó chúng ta nhân tháy Đê-bô-

ra trong sách thú* nhì, còn Ê-xff-tê trong 

sách cuoí-cùng cùa các sách Ijch-sir trong 

Kinh-thánh. 

Bê'bô-ra thi-hành công-tác gifra lúc nen 

đao-đirc cùa dân Do-Thái răt suy-đoi, Trong 

dân-sir lúc ăy t ai năy deu làm theo ỳ mình 

và cho là phâi, » Hp pham tgi thò'hĩnh-ttro'ng 

nên Dú-c Chúa Trcri phó hp cho dân Ma-đi-an 
áp-birc, 

Ê-xo'-tê điro'C sách-lâp kip thM dê giâi-ciru 

dân DO'thái khôi bi tĩêu-diêt bM kè bao-

tàn, kiêu-ngao, hóng-hách, tông-quyèn là 

Ha-man. 

Hai vi mr anh-hùng nãy đã hoàn-thành 

công-tác rat vè-vang vinh-bien danh Chúa 

lu'u cho hau-the nhu-ng trang sir đep-đè và 

oai-hùng. Nhirng day không phâi là c thìri-

thê tao anh-hùng B nhir ngircri đcri thirErng 

nói. That ra hai vi nír anh-hùng này là do 

chính Dú'C Chúa Tríri dir-bi và dào-tao hp. 

Trong pham-vi cùa bài nãy chúng ta hgc-

hũí nhũng diem iru-viêt cùa Bê-bô-ra qua 

công-tác cùa bà nhir sau day : 

Sau khi Sam-ga, vj quan-xét thir ba cùa dân 

Y-so'-ra-éu qua díri, dân Y-sc-ra-én lai thĩr 

hình-tircrng nên Chúa phó ho cho quân thù-

nghích hiep-dáp. Lúc ay trong vòng dân-str 

khó tìm ra mgt vi quan-xét khâ-dĩ có tàí^ 
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có dú-c, có long thánh-khíet kính Chúa yêu 

ngu-íri nèn Bjíc Chúa Tiò-í huge phăi dung 
phu-nír; môt phu-REIV môc-mac quê-mùa, 
ĐOTI-so" và cu'crngnghi là Oê-bô-ra. 

Kính-thánh không chép Đê-bô-ra đã tÔt-

iighièpncrí Lru'ò'ng THÀN -đao nào, nhu-ng bà dã 

FLÁP-dung quyèn-phépw cua thân-đao trong đírí 

songhà, vàđuo-c c h ú c -V ILÀ cNÍT TIÊN^TRI, » 

Bà chu"a h'ê vào vien quoc-gìa hành-chánh 

nhú'ng đá hoc P H I R O - n g - P H Á P lãnh-đao quãn-

chúng noi vi Go-ván tSi-cao là Đúc Chúa 

Trĩri. b&i the bà đuo^c xung là a Nir QUAN-

XÉT .> Bà cũng khôug đăt C H O T I den mpt 
trucnig Vò-bi nào de dirp-c huán-Iuyen v'ê 

cán-bàn quân-su nhu- phu-nù Do-Thái và 

phu-nú the-gitri hiên nay, song bà đa thu-

huãnno-íTHĂN ĐÚ'C CHÚATRCTI và biét each 
chíêu hiên đài-sì tao nên mgt dao bung binh, 

vó'i mucrí ngàn chien-SÌ, bai đó Ba-rác yêu-

càu bà làm a NÍT TITCTNG-LÂNH o đê diêu 

binh khíèn-tuáng, Bà cùng không có câp-

bâng cù-nho'n văn-chuo'ng noi môt vi^n-
Dai-hpc văn-khoa nào că, the mà bà đáng 
đu-Q'C sap vào hang u NŨ* THI-SĨ » vi SAU khi 

toàn-thâng quân thù B À Đ À ^ S Á N G - T Á C khúc 

khâi-hoàn CA tuyêt-mỳ (Quan-xét 5 : ) ngpì-

khen-quyèn-năng siêu-viêt cùa Đúc Chtìa Trírí 

đà giúp BÀ thành-công nuc-rõ'. 

Đó là N H Í R N G tird-c-vi cùa Đè-bo-ra, N H Í R N G 

tu'ó'c-ví thièt-thiirc và phâi lè, 

V(H chirc-vi «Tiên-tr i » bà là môt tiên. 

tri that vi đà nói ra líri Chúa each trung-

thành cho dân-sir khien hp kính-nê bà ciing 

thira-nhân bà that là rapt vi nir Tiên-tri, rihir 

đd hp quay dãu thò'-phup'ng Chúa là Đúc 

Chúa Trcri. 
I 

Vó'i chúc-vi « Quan-xét » bà đá xu-

đoán công-binh, cap theo long yêu-thu'o'ng 

cao-câ, đúc-đp bao-dung nhung ^ không 

thiên-vi, khièn dân-au vô cùng men-phuc. 

V(H vai-trò a Nù tuáng-lành » bà to ra 

chi-khi cùa bâc anh-hùng cau-đăm đúng L Ê N 

chiêu-mô nho-n-tài chông bao-quyen ciru-
dàn Y-sc-ra-ên khôi xìeng nô-Ie. Bà không bao 

g i ^ ỳ the hiêp cô, nhung luôn to ra mpt 

con ngu^i quãn-tu, lEri nói đanh-thép và 

cuo*ng-nghĩ cap theo sif chánh-truc hoàn-

toàn nên đã thu-hút mpt van nguíri vui long 

hy-sinh vi dân cúu nu'd'C. 

Vó'i văn-tàí tièm-ãn cùa « Nù this ì » bà 

không Ijm dung co'-hpì đê lên m$t khoe-

khoang, trái lai bà tâ tháiđô kbíêm-nbuìrng 

chĩ muon t^ onx Đăng Toàn-náng đà vùa-giúp 
bà trong co-n nguy-bién. 

Đê-bô-ra quăth^t mgt phu-nu xuăt chúng. 
Dán h\ đăt vào hoàn-cánh nào cùng kbông 
he nao-núng, bà luÔn tiép-nh|n mpi hoàn-
cănh khien no trò* nên Ipã-ich, chĩ vì bà 

hoàn-toàn đàu-phuc Cbúa, đúng nhu Phao-

lô đã tnyên-bti: e. Mpi su hipp lai làm ĩch cho 

kè yêu-mên Búc Chúa Trìrí, túc nhfrng kè 

đuac gpí theo y-muãn Ngài đã đ)nh. » 

(RÕ-ma 8:28) 

Chúng ta không hièu rõ Đê-bôra có con-cáj 

chi không, chSng bàí̂ là Láp-bi Dot có chúc-

nghi^p chi, vì đanh-tánh ông- ăy chĩ du'p'c 

dê-câp đén mpt íân thôi. Không rõ chông bà 

có hi quân Mađian ha-sát nhu chòng bà 

Trung-Trâc nuúc ta không mà bà lai dám 

mon-men buó'C chân vào trucrng chánb-tri 

đe trá thù châng và giâi-ciru dân Y-so'-ra-

ên 7 Không ai hiên dup'C diêu áy ! , 

Có lè đã có nguíri phê-bình vè Đê-bô-ra rSng: 

<s. Đêbôra là m§t phu-nfr dot-nát xrcn-hèn, 

không lo Han-phân thù-thu"ò"ng,» lai dám câ 

gan đâm-nh^n môttrách-nhièm cùa nam-gió'i 

làm cái công-vi^c « mò trang day nuác » 

rat không ho-p tình bp-p lỳ chút nào ! ÍT, có 

lè lòi phê-bình ày i:íĩng phâi day, mpt phui-

nú mà có nam-Unh sè là mpt sir hò-then 

cho hang nú-giái đuang thcri, lai cũnglà mpt 

cái đích cho nam-nhi mai-mĩa ! [ !. 



Đê-bô-ra hj ket vào giíra bai bôn-tính <<nani» 

và •nũ'.. Vcrí nam tính ; qua that bà là mpt 

conngu-cri bân-lành cao cu-crng ĩtcó nam-nhi 

nào trong thcri bà sánh kip. Bà không so-the^ 

Itrc, uy.quyen cùa nhu-ng kè <dià hiep Y^sc-ra-

ên each hung.bao» dău nhírng kè áy dang thcri 
hung-thanh. Nhu-ng y&i í<nirtính » bà rat e-
ngai cho chirc-vn minh sè phâi mai-mpt 
Chang ? Nên chi bà co-gâng khuyèn-khích 
Ba^rác, mot cpng-sir viên cùa bà hây đúng 
lên, tranh.đău đè cu-u dân cihi nuó-c. Bà 
giao tráoh-nhi?m hành-quân cho Ba-rác, đè 
Ba-rác thí-hành theo chu-o'ng-trình và kê-

hoach cùa bà. Bà to ra có tinh.thãn dũng-cám 

đèn nôi Ba-rác rat can có mat cũa bà 

trong co-n tcđaì-chiêm? de ùng-h$ ông, Bai 

the Ba-rác đà yêu-càu bà cùng xuăt trân thì 

ông mó-i dám xua quân. 

Ba-rác Ià vi tirtíng-lãnh «thieu can^đâm» 

nhung cho-n-thành. Ông rat str-hài khi nghe 

Đê-bô-ra truyen Ijnh cam bìuh ra tràn, ông đã 

không then mà Lhót ra mpt điêu-kièn ((Neu 

bàđ ívó ' i t ô í thi tôi sè di; nhung néu bà 

không đí y&i tôí, tôi sè không đi. » Vì điéu-

kien ăy nên trân-the đà xoay chiêu đoi 
hutrng khí két-thiic. Chien-công vì-đai này 

lai Igt vào tay yeu-đuoi cùa môt phii-nìr 

((ngoai'bang » là Gia-ên, vo- He-be ngu'ò'i 

Hê-tit ! ! ! 

Đáng lỳ ra chính Ba-rác phái than hành ra 

trân đè đircrc toàn-thâng vè-vang, vì mang-

lính mà Đê-bô-ra truyéii cho Ba-rác thi-hành 

không phái do ỳ riêng bà, bèn là : <íGìê-hô.-

va Bih Chúa Tríri cùa Y-sc-ra.ên đã truyen 

linh nLy : Háy chpn đem theo ngiro-ì mpt 

van ngu'cri,.^ Ta sè khien Sí-sê-ra là thÔng-

lânh đao binh vua Gia-bin đen cùng ngu'oà,,-

ta sè phó hSn vào tay ngu'oa, )) (Quan-xét 

4 : 6, 7 ) Qua that chién-côiig nãy là do 

chhih Đúc Chúa Tríri tranh-đău thay cho hp 
chó- không do sire manh cùa mot van hung 
binh kia. Ba-rác đă bò lÕ* co'-hôi (tngàn nam 

mpt thuo' » ăy, vì thiêu đúc-tin. Th?t là 

đáng tiêc ! \ ! 

Đirc Chúa Tríri thu-Erng đùng nhfrng t sy 

yéu đè làm ho-then nhírng sir manh, su dai 

đè làm ho-then sir khôn. Khi Chúa kêu-

gpi Ê-sai nhân chirc tiên-tri, ông kêu-la 

rang : íí KhÓn-nan cho tôi, v ì tô i là ngu'ìri có 

môi do'-dáy...>' Giê-rê-mi cũng the, Chúa gpi 

ông, ông cung nói rang : « Tôi chĩ là mpt 

con trê.» & đây Đê-bô-ra là mpl phu-nũ tâm 

thuò-ng nhu-ng cõ long đàu-phuc Chúa nên 

Ngài đai dung bà, vièc ăy không có chi là 
I9 că. 

Qua công-trang vĩ-đai cùa Đê-bô-ra, trfr ra 

E-xc-tê, không mgt phu-nír nào trong Ciru-

V&c có the so-sánh vó-i bà đirtrc. Gu-o-ng can-

đám,khí-phách anh-hùng cùa Đê-bô-ra, đă tj"eo 
môt giro'ng sang chói cho nír-giói. Chúng ta 
không đáng sánh v&i bà trong bat cú m§t 
khía-canh nào, nhirng chúng ta có the 
xét qua nhũng tuác-vj cùa bà mà làm mgt bài 

hpc qui cho đ&i song chúng ta. Chúng ta 

không the là mpt a Nú t iên-tr i» đè nói 

nhúng điêu gì vúa long minh, có lò'i cho 

minh, nhu-ng có the đera Tin-lành cúu-r5i 

cho đông-bào, báo cho hp biet vè nhúng vigc 

vj-lai, chĩ cho hp tránh con đucrng tpi-ác^ 

tuyên-bó en yêu-thu^o-ng cùa Đúc ChúaTriri, 

quyên-bính đcrí điri cùa Chúã Jêsus-Christ, 

Chúng ta không the làm " quan-xét ' cho 

bătcú ngucri nào, dău vây chúng ta có the 
atir đoán-xét lay mình)) đè không hi vu-ó-ng 

vào tgì-loí. Chúng ta phâi làm tìquan-xét* 

cho chính long minh, thâng-thân tây-trũ 

nhung hành-vi trái vúi Co'-đoc giáo, thanh-

trù-ng nhũng tpi-lôi đè ván-vircng đè quyèt-

đinh síing cuôc đcri gu^o-ng-mãu !! ! 

Chúng ta không mc-iró'c trô' nên 1 <(Nír 

lu'óaig-lãnh>í đè tranh-chăp quyên-hành v&i aí̂  
nhung chung ta có the c^y o-n Chúa ty- làm 
mpt íí Tu'ó'ng-lănh a đè cai-tri chính bân-ngà 
cùa mình, thang ho"n nhfrng tánh nóng-nây 

cuông-loan noi lên trong co'-thè khi gap 
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nhírng hoàn-cành nghich-tinrcrng. 0ù mgi 

thu-thách í( tram be thoat đen )> ta cùng cú-
không cho phép bon-ngă vùng lên đàn-áp 
«tâm-tinh cùa Bang Christ)* trong chúng ta, 

chúng ta cÓ vircn mình lên đe có môt đò'i 

song thanh-cao viro-t mirc. Kinh-thánh cho 

ta thay lè that rãt quan-trong này : a Ngirìri 

châm nóng giân thâng hon ngu-M dõng-sĩ ; 

và ai cai-tri long mình thâng ho-n kè chiém 

lay Ihành. » ( Châm-ngôn 16 : 32). 

V(H náng-khìêu toi-thieu chúng ta không 

the là nhírng bac « Nír si >* tài-hoa, nhirng 

chdng ta có the dung líri chcn-thành dâng cho 

Chúa l i r i « ngij'i-khen, khãn-nguy^n ta o'n và 

nài xin cho mpi ngirM» vìlòng chúng ta đăy 

bình-an, chúng ta có the troi lên nhírng khúc 

(íthàn-ca » tuyêt-mỳ trird'c mat Chúa. Long 

day sir song khien môi mieng phát ra nhirng 

lin hien-hòa êm-diu, an-ui nhfrng tâm-hòn 

đau-kho, đãng-cay, hàn-gân lai nhírng tám 

long taii-vã ! ! ! Vì «Lirõã Men lành giííng 

nhir mpt cây sir song... » và « Lòi lành gíòng 

nhir tàng ong, ngon ngot cho tâm-hÕn, và 

khoe manh cho xiro-ng còt„ .» (Châm-ngôn 

!5 : 4 và 16 : 24 ) . 

Neu chúng ta ai nay đêu noi giro^ng sáng-

lang cua Đêbôra, chac han chúng ta phâi 

thù-a-nhân rang trên đò-í nay chúng ta là 

it kè có phiró-c vì đà » song trong sir hièn-

đi?E cùa Đúx Chúa Trìri, dáu rang chúng ta 

có the hi ngiròi ta khinh-rè thi dù'ng so--

hăi vì '<loài ngirò'i chĩ xem he ngoài. » 

Khirng chúng ta manh dan đúnig lên ban 

viêc Chúa tiiy theo khâ-náng mình có, hcri 

(tDú-c Giê-hô-va nhìn thăy trong lòng» chúng 

ta há lai so- búa riu cùa dir-luân ho'n mang-

Ijnh cùa Bú-c Chúa Tròi hay sao 7 

^ ¥ H I - T I N • ^ 

P h a n Co H6-thi-Si-môn thuôc^ 

viên Hpi-thánh Phan-rí dă đep duyên cùng 
Thiêu-úy Nguyên-Vinh, truô'iig-ban thanh-
niên Hôi-thánh Nha-trang, Hôn- l l cír-hành 
ngày 8 -1-67 tai nhà thà Tin-lành Phan-rl, 

T a m - k ỳ - — Cô T?i-thi-Hoàng-Anh, tht>-

nír cùa ông bà Myc-str T a - K e đính-hôn 

cùng câu Nguyên-Nga, con ông Nguyln-

Chít ngày 3 1 - 1 2 - 6 6 , 

B g c ^ í ê u . — Cô Nhan-thi-Hà, thú^-nír 

cua ông bà chap-sir Nhan-thi-Lan thành fiôn 

cùng cau Di?p-văn-Đirac, thú'-nam cùa ông 
bà Diêp-văn-Đinh a Kien-Hòa. Hôn- l l ctr-

hành tai nhà thò- Bac-Liêu ngày 1 1 - 1 2 - 6 6 . 

An- lgc - tây -— Câu Trăn-hùng-Phu'orng, 

thú'-nam ông bà Trân-hùng-Hài thành hôn 

cùng cô Nguyln-ĩhi-Diêu, thú"-ni> cùa ông 

bà Nguyên-v3n-Út, tha-kỳ Hoi-thánh K ê -

sách. Hôn-l l cir- hành tai nhà thò- An- l?C' 

tây ngày 3 1 - 1 - 6 7 . 

D à - N â n g . — Co Võ-thr-Cúc-Hu-ong, 

con ông Võ-ngoc-Kỳ sánh duyên cùng câu 

Trãn-hũ-u-Thùy, con bà Tran-văn-Nam. 
Hôn-Iê cir-hành taí nhà thò- Hài-châu Đà-

Năng ngày 5 -3-^7. 

Đ ô n g - P h ú . — Truyên-dao Ta-Xù thành-
hôn cùng cô Ngtiyln-thi-Mỳ-Dicu, con ông 

nghi-viên Nguyêri-văn-Nhuân. Hôn-le cir-
hành tai nhà thà Dông-phù ngày 8-3-67-

Bon báo cau Chúa ban pbiràc dir^$t 

trên các gia-dình mái — T^K.B 

Bà T H A N H - H A . 

Xin gác bài : Bay kỳ-quan cùa sir 
cău-nguyen đén so sau, Cáo-lăi djch 
gìâ và đôc-giâ. 
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IHÁNH 
(cíĩa ThiênJhiénDan Kien-Phong) 

Xin giâi-díp và trirng-dân Kinh-thánh 

các câu hôi dìxài đây : 

I — ÍJ dâu chép Ta nói : Cireri là đíen : 

vui siró'ng mà làm chi ? 

2 . — (T đâu chép : Con đĩa có hai con 

gái nói rang: Hăy cho ! hay cho ! ? 

g.— (J đâu chép: Cha an trái nho chua, 
mà con ghê-rlng ? 

4 .— Con trai ai bi tât 3 chan ? và ngu-íri 
đó ten gi ? 

5 ( T đâu chép : Bai chirng su- tham tien 
b^c là cgi.rê m^i đieu-ác ? 

6 ^ Ông nào bí lút du-^i bùn ? 

7 . — Ai là cây phũ-vi?t ? 

Han chót nháu bài 30-4-67. 

Giài đáp câu đÕ 

(Dăng trong T . K B . so 335) 

I . Vua A-cha ( I I Các Vua 16 : 8 — 
I I Sù-ky 28 : a i ) 

i 

a. Vua Ac-ríp-ba (Sú-đô 36 : -28) 

3 . VuaPha-ra-ôn (Ê-xê-chUên 30 : 2o,zi) 

4. Vua Ò-xia ( I I Sir-kỳ 26 : 1 4 , 1 5 ) 
5, Vua A-si-ri (Na-hum 3 ; 18-19) 

^ á p dung 7 câu : Nguyên-khu-ang-

Ninh {An-l4c-tây) ; Pham-đinh-Nhung, 

Pbgm-thj-Kim-Hoa, Đinh-công*Minh (Biên-

hòa) ; Vu-ang-thi-Ánh (Bàn-cà) ; Bùi-thành-

Giang (Can-derc); Tran-hÔng-Nguyén (Can-

thcr); Lê-thi-Nhân (Gò-den) ; Nguyén-văn-
Đang (Giáo-đú-c) ; Hàrthanh-Kha ( K B C 
3524) Huỳnh van A-Rôn, Nguyln-thành-

Đu'ang, Nguyen Hùog, Mỳ-Hanh, Martha 

(Vinh-long). 

& á p dung 6 cftu : Nguyên-thj-Minh 

Nguyl t (Biên-hòa) ; Nguyén-thi-Đáng ( D i -

linh) ; Pham-thi-Sáu (gia-dinh) Nguyen-San 

(Hâi-châu) ; Lê-quỳ-Hũii ( K B C 3 1 7 7 ) ; 

Hang " Nga, Bùi-công-Mìch (Nguyêq^-tri-

Phirang) Pham-tbi-Chu' (Nha-trang) Nguyen 

văn-Â (Phan-thiêt) ; Thiên-Hu-Qng (Sa-
déc) Huỳuh-công-Re (Thoai-san); Du-ang-

thi-Cúc, Cao-lé-Hong, Nguyên-quôc-Trung 

(Vũng-tàu) ; Lê-lãn-Quán (Vính-phu-ó-c). 

B á p dung 5 câu ; Nguyên-hoàng-Blnh 

(Ba-xuyên) ; Nguyên-kim-Huê (Bàn-cà^) ; 

Trân-my-L?, Trirang-văn-Lu?n (Can-tha) 
Hoàng-Dung (Chy^lán); Đăng-vãnĐat (Cĩò-

công) ; Hoàng-ngoc-Lu-ang ( K B C . 3413) 

Nguyén-quattg-Tiên(Long-khánh) ; Nguyên-

thi-ng9C-B:ch (Saigon). 

B á p đúng 4 câu : Võ - thanh - Liêm 

(Đitih-tiràng). 

6. Vua Mên-chi-xê-déc (Hê-bo'-ro' 7 : 3) 

7. Đú-c Chúa Jêsus (Khâi-huyen 19 : 16 

I Ti-mô-thê 6 : 15) 

T H Á N H - K I N H BĂO 



I L I I Y Ê N - D I ^ O T H A Y 

S I T P H I I C - S A N H 

(Tiep theo trang 16) 

I 
ft 

I 

dOngphátra tù- hxiyn tàu. Chú ỳ íatig 

nghe, ông ta biet đó là nhírng tín-hi|u 

Horse nhtr sau : « Còn chút hi-vong s6ng 

jsót nào nũ-a không, » 

tCôn trông-mong gì nífa không^ 

Đó là tiêng kêu trien-miên cua nhân-

lo?i, Thtfa các ban, Phyc-sinh se trL.lù'i 

dio tieng kêu than đó,<* 

Trín phu-ang-diên 

flgiròi đa»^3 Lĩ 'ÌC^^-ÌMÙJ ̂ à̂o sir UatiL-cháp 

fhí giâi-quySt dufjx J?:4c, í i í^ĩ ' .g Jĩèu 

phi-Itiân, n^^íi-í^ ly d^rí^r^ rhit 'ju bAnh-

tó^đfp khôii'V ^^srf; ^ i ^ ^ L ^ o ; i ^ 'r.ig ^ 

tiong dău"<ìc von ng^j'ò"': FĂi lí f, c^iírf^ 

là nhírng naji-nhân^^Sàjj^^'^t riei. . tin íât 

không đúng cho. Cíiing .-̂  i,in->ií-^'i.^ flo; 

v5-khí toi-tâo. r : i . Í I ^ / S ^ ^ ^ I ^ . k-.-tài, 

noi muu-AtfCv. Ĉ îV*£, 1-a ti n-tòi ntũ-'ag 

aoi vui i * ^ ^ / / ^ 

m^nhi Oô-i i6n'4 tinlí-thă • 

lâti cũng d^t sir trông-cây bên kia thS-

gi6i vì quycn-năng cùa Chúa Jêstis sê 

phuc-sinh nhttng kè chêt. Ngài sê đánh 

thú'c giãc ngũ triên-miên cùa nhííttg ai tin-

nhân Ngài, N o ĩ nào có Chúa Jcstw, ttr* 

thãn không còn n&a, Môt cánh buÔm 

và môt dòng song dê vve<yt qua. M § t lúc 

nào đó, các b?n se giã-tír thê-gian nSy 

vào buSi t6i và trong phut chác các b?n 

sê nói tiêng chào mù-ng bufei sang b thiên-

đàng, là noi vinh-hiln, cũng có bìti trôrí, 

có nhà cua và nhãt là có Chúa Jêsus-

Christ. Còn v6i a^l 'ng ngu-ò î chtra tin 

Chúa, chúng ta phiii \ im gl cho hp ? H9 

phài chăp-nhln ÍTTÓT ur nan-chí cùng-cuc 

vl ngoài Đ ă n g C i í i s i th | t không có m0t 

tin nào kh;UJ.^ 

ĩ í t ? tĩiiír-mang iti íimeu ngĩr&ĩ, chĩ còn 

mOt vài tuíuòi o trò}ig đuôi phi-co- còn 

iiong-sót. Sang hôm^||dó, khi hành-khách 

i^n tisng may bay^ -:hâc-chân hg do-dif: 

phài q-ueo sauL;̂  trái hay sang phài? » 

õt r^^Utfi^TEtítìlil bên phâi và ngòi 

V L O tront (̂ '/jH^pIp- vl hp nhân rang 

pĩrân rjià/ ck p t í ó o là chS an-toàn. Còn 

nguòi ĩ:la, t ĩ » o d im dông qu?o sang 

^xt} ho đã tan xi'Jv 

!àm-khác 

Hutì nay m"ân-;.)§i d^t mình triró'c 

^ ^ĩ?:!ĩ^uc qu 'e i đinh i-Uai chon-Iya nhir nh&ng 

chu'ìí', ta .anp iî îifc .ro* cjut:-.vr.nfe _ \ (Mj'jp 
hi^^fl-nghèo -'1 g^t hi '^ù^ '^^m-'. Tr::»i 

qtffi môt bin, Và p^j đây; c^^ing ta da 

l^t-hái biet bao nhiêu kêt-quă bí-^đát... 

Tuy nhiên, vin còn mpt niem hi-vgng, đó 

li ngày lê Phyc-sinh. 

Nguòi già-cà dù không còn s^ng bao 

hành-khácL kia, quay sang bên 

nào ? G i ò day, Phoc-sinh vó i sú'-đifp 

cùa môt linh-quyen hing sSng, các b?n 

dang d6i m^t vói Đang Christ hing sang* 

Các ban hãy quyêt-đinh tiep-nh^n Ngài 

đê đtfQ'c song dòi đò'i. 



Câ chuyên 

BE MAI 

C Á C em nghĩ t h^nào khi mòt 

cm b e trai giir mãi qua táo, 

không chin an clio dén khi 

q u a táo hir rôi míri ran mà ăiĩ ? Em 

sê ng l i ĩ thS nào nSu có mOt em b e 

gái giũ' mãi (ìóa boa hông cho đè'n 

khi tàn hco, phai man tru'órc khi cm 

dinh cài lôn áo ? Khi nhírng cm trai 

và câ em gái không chiu dâng l o n g 

mi nil cho Đirc Chúa Jêsus mà cir 

chà-đgfi cho đén khi mìnli lorn tuoi, 

các cm sê ngh ĩ làm sao ? Đày là câu 

chuyên cua môt em b e gái đă làm 

chính đicu này. E m ngl i ĩ rSng em 

hãy c ò n b e và cho rang đây là thòi-

gian đep nhút cùa em t ruòc khi tra 

thành con-cái Chúa. 

T e n em là Mai . Nlià cm ô- ph6 L ê -

36 

L<7Ì, em có r?ít nhieu ban o đây và 

có nhieu cliÔ đê đi choi v á i các ban 
• 

cùa em nũ-a. 

M<Jf h ô m ng bà me yèu-qui ciìa 

em bi l>ênh nilng và nguôi ta đă 

phâi m ô i 3'-tá đên sãn-sóc bà. Co 

y-tá rĩSt xinli-đep và là môt ngu-òi 

tin Chúa tot. Co thuòng lui tòi chăm-

n o m me cua Mai , cô đê đên Mai 

và biêt rang Mai chu-a tù-ng đáng 

long em cho Chúa ngir-tri. C ô đinh 

môt ngày nào đò se nó i cho Mai bíêt 

rõ vê đièu ăy. 

Mòt thòi-gian sau, nic Mai gan 

lành bênh, m ô t ngiròi ban gòi cho 

bà bó hoa Hông-nl iung. Co y-tá nhân 

co-hòi năy nòì chuyên v ò i ngu-òi 

ban nhô cùa cô : 

— Mai này, tôi nghĩ là không nên 

đem lioa vào ngay clio mc em đáu. 

Hoa đang tu'oi, ngot-ngào, xinh-đcp 

qua. Chúng la hay gin- lai vài ngày 

rôi m ò i đem vào p h ò n g cho me em 

cũng điro'C. 

Mai mò' to mat ra nhìn cò y-tá, 

khòng hiêu tai sao cô lai nôi v ô - l ỳ 

nhu- vày . 

Cò y-tá thân-nhiên đi lay bình và 

niròc đè cam Ima v à o . Mai túc gìân 

la lên : 

— Cô không nèn làm nhu* v ^ y . 

Hoa tu-cri đep phâi đem v à o cho mc 

Mai ngay chi'r [ 

Cò y-tá khòng nói thôm lò i nào 

că, chĩ mĩra-cu-òi, vòng tay ô m l ay 

Mai và diu.dàng hâo em. 
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— Vâiig, M a i a » tòi cíjng ngliT rang 

bó hoa can đirgc dem vào phòi ig 

me cm khi no đang tiro! nhăt, đep 

nliííl, (bluing ta sí! dem hoa vào 

cho me cm ngay ! T h e em không 

nghĩ rang Bú'c Chúa T r ò i cuni^ phâi 

cóđòi song em khi đang tõt nhăt sao? 

Em đang giTr lay luôi tre và đcp cíia 

em mà không dáng cho Chúa. K m 

hen rang đen khi l ò n lên ròi m ò i 

dàng (lòi s6ng em cho Ngà i , khi mà 

luôi đó khòng còn phài là l6t nhăí 

C Ù H em nu-a.,. 

Và tòi cung khòng ngac-nhiên khi 

fhăy ^lai hiên ngay điêu cô y-tá 

nhâc-nhô' em. Chính h ò m ăy, Mai 

m a cánh círa tìr làu van đóng kin 

CLra long em ăh r i ròc Chúa vào làm 

chù đ ò i em. Chúng ta khòng hao g í ò 

là t ie qua, bò nhò q u a đê biêt yêu 

kính Chúa. Khi các em đă đù tri 

hiên đê biÊt yèn- thucng ha em, má 

em, anh chi em, thì hay hpc l ay long 

tôn4rong , yeu-thirang và vâng lò i 

Chúa càng nhiêu b a n , đàm-đà, châc 

chán han . 

Các cm yêu-dăti, bíín các em đã 

hièu rõ su- day-dò cùa bài hgc này A l - P H Ú G kè 

Đàlat.— Co Nguyên-thi-Lanaõ tuoi, vcr 
anh Vũ-văn-Dăn ngù yen trong Chúa ngày 
3-1-67 tai Dân-Y-viên ElaUt, đe lai 3 con 
gái và 1 con trai, 

Em Nguyên-quang-Circyng, con ông bà 
D^ii'úy Nguyên-quang-Can, đa ve nu'ó'c 
Chúa ngày 18 -1 -67 tai Đalat. 

Thành-thât phân-tru cùng các tang quyen. 

Myc-su HDỲNH-TIÊN 

I 

T a m - K ỳ . — Cu Taminh-Châu, thân-
sinh ông Myc-su T a - K ê là trái dau mùa 
cùa Hôi-Thái)h Quang-Ngãi Jánh cu t?i 
Tam-kỳ và ve nuéc Chúa ngày 8-12-66, 
hirèng-iho 77 tuoi. Lâ an-táng do cu MuC' 
sir Lê-tan-Đang hành lê vó i su hiên-diên 

cùa quí'Vi Muc -su, Truyen-đao cùng đai^ 

dî n các cap quân dân, chính* 

Kính phân-uu cùng tang quyen. 

Tho'-kỳ NGUYÊN-TĂN-MINH 

Ban-mè- thuot .— Em Nguyen-phuó'c-
Hòa, 1 2 tuòi là con chúng tôi đã ngu yen 
trong Chúa ngày 3 -2-6? , Chúng tôi chân-
thành cim-ta tat că các con-cái Chúa tai 
Hôi-thánh Ban-mê-thu$t đã tan tlnh chicu* 
CO trong viêc an-tángcon chiing tôi. 

Ông Bà Muc-su NGUYÊN-VÃN-THÌN, 
Ban-mC'tbugt. 

K h á n h ' h g r — Bà Tran-thi^Liên, 53 
tu5i, hiên n§i cua ông Nguyên-sỳ-Bàng, 
tho kỳ chi-hôi Khánh-hÔi, ve nuóc Chúa 
ngày 2-3-67. Kính phân uu cùng tang-
quyên. 

Mvc su NGUYEN - THIÊN - SỲ. 

BSn báo Nguyen Chúa an-ùi các tang-

quyên — T K B . 
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• L 

Tron(f' IS bÃp.têm, kĩu bTrôc xní̂ ng nttfrc 
là biSu-hiêu cho aa chit căa đôi sang cũ 
(xin đpc câu 3). Mue-đich cùa Tin-lành là 

, giSi-cúu chúng ta khôi t0i-l5ì» v$y nguiri 
alio tìieo Tìn-Iành cQng phSi theo mvc-
đich íy tú-c là nên ghét và tránh t î-lSi 
nhir Chúa chúng ta v§y. Tu-nhiên, môt 
DgirM chgt thi phai dir̂ rc chôn. Nêu 

. xác chit & ngoài trW m^rTEST 
'thi có gi xay ra ? Khi nh 

nuác là bi^-hìên cho six 
n^ta ĩà aàri s6ng c5 khõ 

.Mió phài đir̂ fc chôn cít 
theo. khi ra khSi nxràc, là í 
khôi md-mã và biró'c vào ?i 

. sSng cho Chúa. 
Vây lê báp-têm tir^hgjl 

chét căa đù-i sSng cũ là à^iri 

riêng, chíng-nghìch lai ỳ 
Chúa Trô-i. Ll báp-têm cũp 
cho Sìf s5ng mó-i nhfr q 

• Thánh-Linh mà sSng. Lg bí 
m$t ngirâd cfla th^-gian xupng diió-i nirac 

• và khi ra khôi nirác ngiròjt ãy trôr 
mftt ngirõd mófi trong Chúa Jêsus. 

Thiit không có gl nên rã siy nH bS ttiii 

sSng cũ, each cir-xù cũ, nhS'ng cãm-kĩch 
ca rõ-ràng ban hay manh han là siy chít, 

, síf cbòn, yh s$n^ lai nhu trong U 

báp-têm. •--•'-i . * . \ . 

^ - IV.— Them vài ỳ-nghi ' í " 

• r - - : v » l ê , b á p - t ê m V . - ^ : . : : ^ 

. LS báp-têm khÔDg phai là m t̂ phép-tSc 
thìn-bí« nhtrng no gĩSng nhir Qi$t lài 
tnyên-b6 công-khai, mOt Sìf xirng-nh^n 

loog-trpng đî c-tin cùa mĩnh trong 

Chúa Jêsus. TOI sin nói là chúng U 

chĩ 

th 

khôdg iftrgrc círfl-ti!^inhó' it nSy ; 'èìt&ng ' 

ta điro'C ciru là khi ãn-năn ì^i và quySt-
đfnh tin theo Ngài. Lê báp-têm là díu- • 
hìêu b% ngoài vê siy thay đSi đă xSy ra 
of he trong c&a chúng ta. Sijr thay đSt & ììè-..-
trong phâi xâyvía ímô* khi chúng Si'-. 
xuđng nirófc và nu-ó'c chĩ là dãu-hi§u . 

NóivSChtìa Jêsus, sau l Ã i N g M eXx^:-
chát trên cây g3, Nì-cô-đem và Giô-sép ' 
đem xác cũa Ngài xu6ng. HQ đùng thtiSc 
thorn go) xác Ng&ì lai r&i đem chôn trong 
mOt huyêt mdri. Mac dàu day là xác cũa 
Caiúa Jêsus, hp van không có ỳmê-tín giií 
xác lai mòt thàri-^an nào trong nhà-;' 

gurM cbêt, ngiiõ̂ ì còn Sfi$ng 

-n^hĩmà thôi : Ây là ho phãl 
xác bh£t khdng nghe th£y 

n; ra. V|iy có siy chia re dút-
ngiyò-i chêt và ngirô-i sing, " 

era, tnrífc kia Chúa Jêsui 
glan táp-n$p năy, nhmag . 
gurôfi ta muSu chôn Ngài 

nà m$t thS % trong kinh-
ôclinh chúng ta, phai có sif 
khiát nhir v§y gifra lioh-hàn"^ 
chiing ta đái vó'i đô-i sSog cũ. -\ 

đtQàjtin theo Chúa.đS đirfl-c tha. 
g hia ngot xS bùi vffi Cim^^ 

"Qhúa chjijìgía thi đôd sfing t$i-l5i phfe" 

ay chôn đi I Tai sao viy 
VI tít nay tròr đi, chúng ta chĩ là nhGng ', 
khách b$-hành trên thiên-I$, là ngicM & : 
trg trong thé-gian này, đang trông-chôf- ^ 
Chúa tái-lâm. ThÔt v|iy, đíSi vó-i con-cái ' 

thit c&a Chúa, có môt tuomg-lai vinh»hî tf -! 
+ 

triró-c mat chúng ta. Nhur ihè, chúng tài, 
chju báp-têm tú-c là nhĩn-nh^n rang mlxiĩlV 
đli riH kfaôi nhírng thói tfv^étí ctt, nh&tll̂ ': 
t^i-lSi đã tt̂ hg làm hudn Chúa Jêsn^. 
Theo can 2 trong Rô-ma đoan 6 nâyj! 

chúng ta đSchĩt vè tQÌ-lôí. Đ$ng-tî  dung 
fir đó thuOc thi quá-khú, có nghĩa lit 
chúng t» đS đoog £hllĩi T M Ghú». Y4y theà 
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y-nghĩa qiií-báu ay, nhò- lê báp-têm năjti 
thùng ta nh§p vào si; tuang-giao m^t-
thiát han vò i Chúa Jêsus, vi chúng ta 

thuôc vè Ngài-

v.— Nhfrng dfc-tính 

cùa âcri 86n|r m&ì 

Khi ra khôi nirác, ngu-àí m M chju báp-

têm nhu Ií!Ì s5ug v M Chúa Jêsus, Tù: bay 

^ô", Chúa là Bang gu-ang-raâii, là thiét-

h&u cúa ngirò^i, Thíit the, chúng ta sS 

đòngfli v&i Chúa trong đòitam này, chá 

không nghĩ-tiiang mo-hò đén chân-phúc 

cia coì niet-bàn nào đâu. Sir tirang-phăn 
euOc đò-i cùa Clxúa Jêsus khi còn s6ng 

ìpong xàc-thit và sau khi tù- kê chêt song 

iai th^t là ro-ràng, Trufrc kia, Chúa bi 

càm-dô, bi inêt-môi đói-khát, buôn-rSu. 

Chju đ§ nuóc niât, chiu sir ngăn-trà cúa 
tOi-ÍÕí và ma-quĩ, Nhung sau khi s5ng lai, 

tni§c âifi cua Ngài đircrc chúng-raính 

bSng sy- vui-múng và vính-hiên. Tgí-l6i 

tìlông the ănh-hu-ang gi đirgc níra, Ngài 
Biông còn bi han-ehê bai nhírng si^ ràng-

ìftiOc, ngăn-cãn vât-chat Ngài ítu-ac xúc 

dau tír trên cao và đurac tán-thir&ng bai 

sií vinh-hiên càng ngày càng rirc-rS-, Khi 

sir-đÔ Phao-lô nhìn thãy Chúa, Ngài nhu* 

thá nào ? Ngài chóí-Igi han mat trò-i 

(Công. 26 : 13), Nói vè mOt phuang-dieoj 

chúng ta là s5 con-cái cua Chúa, cíĩng 

phai có nhũrng tù-ng-trăi nhu thí . Khi 
nh^n đu-ac six cúru-rcíi cùa Chúa, chúng 
ta lot bô ngu-ò-i cu và nhírng viêc t6í-tăra, 
mà mac lay áo-giáp sáng-láng. Chúng ta 
phâi đãi thân-thê each nghiêm-khãc hau 

cho Thánh-Linh sS cai-trì cuôc đíri minh 

(I Phie. 2 : 24). 

Hai các anh chi em, chúog ta tuân theo 

lò'i phán-dan cúa Chúa mà chiu báp-têm. 

Xy đó là m0t đăc-ân Chúa ban cho nh&ng 
nguò^i đă ăn-nãn t^i v i tiSp-nhgo Ngài, 

Nhir le nãy, chúng ta birác vào môt giai--

đoan mó-i ăxufc nhieu phuác lành trong 
cĩM %6ng thuOc-linh cùa mình, vìy các anh 
chi emtru"ác khi chiu lê báp-têm nên húa 

nguyen, bô-i lê trpng the năy, rang minh sê 
tùr-bõ raQi I4t xău, mgl tôi-lSi raà theo 
Chúa và vâng Ifri Ngài cho đén khi đirgrc 
cat lên gap Ngài, !à Cúu-Chúa than men 
cua chúng ta. • 

Lay Chúa Jêsus^ chính con dó» 
Tru-ó-c giĩr nhóm, m$t cô be nhút-nhát đên nói vó'i ví 

muc-su-: « Ông có the cãu.nguy|n cho tôi trong buBi nhóm 

đu-o-c chú- ? Tôi muon làm m$t tín-đb Đăng Christ nhung xin 
ông đu-ng nhac đên ten tôi gíũ-a m^i ngu-òi, Dên giò- nhóm 

lúc mgi ngu'ìri đêu ctìi đtàu yen làng hoàn-toàn, ví myc-su- cSu-

nguyen cho cô be. Òng nài-xin : a Lay Chúa, có m$t cÔ be ô" 

đây không muon cho ai biet ten mình- Nhu-ng Ngài biet cô be' 

ăy là ai rôi. Xin Ngài cú-u linh-hfin quí-báu cùa cÔ be ! » 

Sau mpt lúc im lăng, cô be điíng d§y, nói vóigìgng khăn-
thiêt ; Lay Chúa Jêsus, chính con đó ! Chính con đó ! » Long cô l ; 
khao-khát đu-̂ -c tha tgi đên nSí không hò-th^n, thu-a rang .4^ 

(T Lay Chũa Jêsus, chính con đó I ̂  Ngay lúc cãu-xin ngSn-ngúi 

nhxr the, cô cam thay sir bính-aa cua Bú*c Chúa Trìri tràn vào 

long mình. CÕ biet Chúa đã nghe và đáp lirì nài-xin cùa c3, 

và biet châc Jêsus là Ctín-Chúa cùa oô tù* đó. y 
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TfN-T&C 
1 

B g c ^ l i ê u , - Tu^bò nhò th&^ Hôi-thánh 

chúng t ô i c^y an Chúa sira chira m^t 

gió nhà tho- Igi khá â^p, Tôn -phí công-tác 

dã thLrc^hi$n là GO.OOOd. Trong so áó, 

Ông bà Huỳnh^Sên dâng gíúp S-OOOđ. 

Ô n g Tuyên^úy My Bioor SMOâ và phân 

còn I9Í Ban Trj-sy và H^i-thánh chúng t ô i 
chung lo. Câm - tg en lo-liêu cùa Chúa,— 

M{icsir Nguyen-văn-Tôi. 

Kién-t irò-ng. —(ê( /5 í Wen (íá dau tiên. 
Qu3 c c n thũy tai nhà thò" tgm cùa HOi-

thánh Kíên-tu'ò'ng bi htr-hao răt nhiêu. 
HOi^thánh cay an Chúa io xâ^cãt Igi nhà 

tho- m&l Vào n g à y 2 M ^ 6 7 lúc 9 gicr 
7: 

e á ă t V í e n sang HOí'thanh đã cù-hành « 

dá dău-tíên ^ vó'i sir híên-dien cùa Muc-
* * t 4 

SLT Phgm-văn-Thâu, Trirang-ban Truyên-
dao liru-hành Nanvhgt^ dgr-di^n cho Ban 
Trpsy Đia-hgl Nam-phăn^ cùa Trung-tá 
Tlnh-tri /ô'ng Kien-tLro-ng cùng rãt dông 

qui vj dgi diên các tôn-giáo, cùng các Ty-

Scr T r i r ô rg trong Tình. 

Nho-n dip nay Hôi-thánh có mà i 2 tôi-

to- Chúa là Muc-iLT PhgiTi 'Vãn-Thâu và 

Truyèn-dgo Nguyên-vân-Quang fphy' ta 

Ban Truyên-doo liru-hành) giâng phyc-

hirng cho Hôi-thánh và truyên Tin lành 

cho dông bào trong 2 ngày 21 và 22^1 . 

67, Kêt-qua long con-cáí Chúad i / í 7 c í i r d 

m&l het long hâu vi$c Ngài và có 2 linh-

hôn t iăp-nh$n Chúa, Kính xin qui tô i - tó 
con-cáí Chúa xa gan câu-nguy^n nhieu 
cho HOi-thánh chúng tôí và cũng ũng-hô 

dãc-biêt cho chúng tÔi trong viêc xãy-căt 
nhà thò' mó") qui-vinh danh Chúa. i ha - t ù " 

và tiên-bgc xin gcrí vê : Truyen-d^o Ngô-

văn-BirUf Hpi-thánh Tin-lành Mpc-hóa 
Kiên'twăng' 
40 

K ỳ l i ê n . - (Chu-lai) lê khánh-thănh 
nhà tb&. Lè khénh-thành nhà th^ K>-
liên (Chu-lai) tgi quân íyí'm, tình Quâng 

t in du'p'c cu-hành long-trpng lúc 9 giò-

ngày 22-12-6G du-ó'i Chù-tpa íùa 

i\4uc-sir Chù-nhíem Bâc Trung-phan, Hi^n-
diên có các qui vj dgl-díên quân, dân, 
chanh các cap, qui vi Giáo-sĩ- MuC-su* 
Truyèn-dao, các Ban írj-sir và giáo-hCru 
các Hpr^hănh ke-cân den dy- Nhà thò-
nây khô-i-công xây-cãt tù tháng 7-66, vó i 

SLT g!úp-dò' ián-tình cùa các gláo-hC/u dja-
phuang , các sT-quan Tuyên-úy M ỳ , phi-
ton gan 575.000d. trên 1 vi-!r i rat d?p, 
í raóc quõcdO s3 1 , chira du-pc trên 100 
ngu-ò'i, Hi^n chúng lôi còn thieu ng* 

78.000d. Klnh xin qui tai-t6 con-cá| Gliúa 
câu-nguypn cho chúng tÔi có the sórn 
thanh-toán so np nêu trên, Đa-t?- Ban 
Trj'StJ- Cbibpi. 

Bìnhngh i . Ta o-n Chúa nhà thò- Hpi-thánh 
Chúa day tru-^c kia Ipp tranh vách dât. Tù-
khi Truyên-dgo Ngô-Kình den hâu viêc 
ChúaHOI-thánh bât dau quyên f ian và lo viêc 
xây-cãt mOt nhà ggch Ipp ngói. Vì không 
dù tài'chánh nên công-vi$c phâi tgm 
ngung trâi qua trên 10 tháng. To a n Chúa 
nhò' lò i cau-nguyên cùa các con-cái Chúa 
và s i ; t^n' tâm c o d i n g cùa tôi-tó' Ngàí, 

nên vào cuoi tháng 11-1966, Cbúa mò' 
du-ò-ng có mpt Tuyên-óy và Thiêu-tá Đgi -
hàn giúp cho mpt sÒ ciment^ go, cpc ^§1 
day thép gai. Nhò sir tiêp-trp- do chCng 
tôi tiêp-tgc xây-cãt và hô.n nay dã hoàn-
thành mOt nhà thò rat kha-quan.— 
kỳ Dinh-xuăn-Tòng^ 

Điêu-chrnh ten và chfr lot cua 
Mi ic -su ' I N g u y è n - i n i n h ' Q u a n g . 

Đe cho dung vó i cãn-cu'óc và khai-
sanhj kính xin qui tôi-tó" con-cái Chúa kè 
tù' nay can liên-lgc tha-tù* hoSc các văn^ 
kiên khác vó'i tôi xin sira Igi ten và chir 
ót cùa tôi nhu- du-ói day : 

Mgc-su* N g u y ê n v ă n Q u a n 
Chù-tpa HOi^thánh Tin-lành Kiên-bình 

(Kiên-giang) 
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Ta on Chúa nhcr str cău - nguy?n cùa 

toàn-the tin-hu-u, HôÌ-dÔng thuòng-nicn 

các Đia-h?t dã duoc tS-chúc each tÔt-dcp 

uong vòng ha tuan tháng 2 và đâu tháng 

3 nam 1967 vúa qua, 

1 . H^i'đong BâcTrung-phânhgptĩii 
nhà thà khu 6 Qui-nhon ngày ig và 

20-2-67. S6 đaúbiêu chánh-thúc : 54. SÔ 

Un-hiĩu dir nhóm : 400, Sir giang-day do 

MS Hôi-tnrffng Đoàu-văn-Miêng, M S Hgi-
trirffug T . G . Mangham, M S Vi^n-truang 
Thăn-hgc Vĩen Nha-tra^ig Ong-v3n-Huyên, 

giyc-giã các con-cái Chúa răt nhieu trong 
đò'i sõag tio-kính. Nhũng gicr làm chúng 

rat căm-dgng và day on Chúa. 

Ket-quà cuôc bau-cu, Tâu Ban Tr j -sy 
gÔm có : 

M S Nguyên-xuân-Vong, 
M S Lê-đlnh -Tá , 
M S Duong-Thanh, 
M S Lê-Châu, 
M S Mã-phúc-Minh. 

2* H^ĩ-đong Nam -phãn hpp tai nhà 
thir 155 Trăn-hung-Đao, Saigon ngày 2a 
và 23-2-67. So đai-bieu chánh-thúc : 178 . 
S6 tin-huu du nhóm : 1500, Su giâng 
djy do MS Hoi-truang Đoàn*van-Miêng, 
MS Hôi-truô'ng T . G . Mangham khuyen-

Cbù-nhĩêm 

Phó Chù-nhiem 

* Tho^kỳ 

Tir-hóa 

Nghi-vìên 

0 0 
cáo các con-cái Chúa rat nhiêu trong đói 

song tìn-kính và khích-1^ moi ngucri trong 

tinh-than phuc-vu Chúa. Nhùng lò-ì thuyét-

trình và làm chúng cùa M S Vi?n-tnrô'ng 

Ông^văn-Huyên, M S Phó HÔi-tru'ô'ng 
Pham-xuân-Tín, M S Nguyln-nam-Hâi, M S 
Uy-viên đ^c-trách Truò-ng Chúa-nhirt 

Phan-văn-Hi?u, M S Ùy-viên dac-trách Ban 
Chúng-đao Pham-văn-Thâu, và T Đ Nguyen-
văn-Quang deu day on Chúa. 

G i ò bàn-luân rat êm-đep. Các y-kĩen 

dóng góp rat xây-dung và thiêt-thuc, 

Ket-quâ cupc b^u'cu, Tân Ban Tri-str 

gSm có : 

Chũ-nhilm 

Phó Chù-nhiêm 
w 

Tho-kỳ 

Tu-hóa 

Nghi-viên 

: M S Phan-văn-Tranh, 
; M S Trăn-xuân-Hĩ, 

; M S Nguyên-thanh^Hàng, 

M S Nguyên-văn-Xuyên, 
: M S Đ^ng-văn-Luc, M S 

Lê-văn-Phâi, M S Pham-vSn-
Thâu, M S Phan^duy-Hinh, 

3 . H ^ i - đ o n g Th i rp -ng-du hpp t^i nhà 
thcr Píeiku ngày 2& đcn 38-2-67. Có dông-
đù các Myc-su Truyen-đao và đai-bìcu vÊ 

dir. Su giang-day do M S Hpi-truong 

Đoàn-van-Mieng, M S Hôi-truô^ng T , G . 

Mangham, M S Chù-nhicm Y-Ham Niê 

Hrah, 



Kêt-quâ cuôc bău-cù', Tân Ban Tri-sy 
g^m có t 

Chù-nhi$m 
Phó Chù-nhi9ra 
Thcy-kỳ 

Ttr-hóa 

Nghi-viên 

M S Y Hăm Niê Hrah, 
M S Ha Sao A , 
M S Trirang-vãn-Tát, 

M S Y Nguê B. Đap, 

M S LÊ-lthâc-Cung. 

4, H^i-đong Nam Trung-phãn hop 
tfĩ nhà thò- Đalat ngày 4 đen 6-3-67. Có 

khá dông Muc-sir Truyen-d^o và đaĩ-bieu 

đên dy . 

S v giâng-d?y do M S Hôí-trirô-ng Đoàn-

văn-Miêng, M S Hôí-trtrô'ng Mangham, 
M S Giám-đác Cô-nhi Viên Nha-trang L ê -

vãn Thai, M S Vien-tnrang Than-hgc-víen 

M S Phó HOi-tru'ô'ng Pham-xuân-Tín, M S 

R . T . Henry. 

Ket-quâ cu^c bau-câ', Tân Ban T r i - S y 

gbm có ; 

Chũ-nhĩêm : Ms Tran-trgng-ThMC, 

Phó Chù-nhilm : Ms Phan-sỳ-Kiem, 

Tha kỳ : Ms Trăn^văn-Tùng, 
Tir-hóa : Ms Huỳnh-Tíên, 

Nghi-viên : ô . Vũ-Quycn 

ĨHANH-PHÀN B A N TRI-Sir T H A N H - N I Ĩ N 1967 
Kct-quâ cuOc bau cù' tai các Hgi-dÔng thirò-ng-niên vira qua, các Ban Tri-sir 

Thanh-nien t?ĩ các Đia-h^t c^ thành-phan nhu" duói đây : ' 

7. Ban Brhsv tbênhniên Băc Trung- Ban trj^sw thanh-nífn N^m h^u 

Đoàn-triri^g 
Phó Đoàn-tru-ong 
Thcy-kỳ 

Thĩj-quỳ 

Nghi-viên 

Đoàn-trirô-ng : T Đ Nguyln-hoài-Đú-c 

Phó Đoàn-tru'ffng: T Đ Tru'cmg-xuân-Dìêu 

Tha-k í : Ô.. Nguyln-vãn-Đô, 

Thù-quỳ : CÔ Ng-thi Hong-Bù'u, 

Nghi-viên : ô . Nguyên van Na, 

3- flan Trhsv Thènkniên Norn ĩrung 

Đoàn-tnr&ng : M S Nguyên-hu'u-Tu'ai-

Phó Đoàn-trtrang: T Đ . Nguyên-đlnh-Hi?u. 

Thor-kỳ : T Đ . Lê-khac-Hóa 

Thũ-quỳ : cÔ PhanTr-thi Kim-Liên 

Nghi-viên : Ô. Đang-ngpc-Thang. 

BÒn báo tbànb'th$t boan-ngbinb các Tan Ban Trj-sir. Nguyên Chúa 

xú'C dau moi Qui Vj dè gSnb văc công^vi^c kbó^nbgc cua nhà 

Chúa trong giai-do^n khó-kbSn nSy. /C. 6-

M S Nguyen-nam-Hăĩ, 

T Đ Đoàn-vãn-Manh, 

Ô HÔ-vãn-Mát, 

Trăn-trong-Hài, 
Ô. Phan-vãnTình, Ô, 

Phan - van - Dê và ô . 

Nguyên-quang-Mính, 

4. Ban Trj-sv Tbanb-niin Tbiffrng-bpt 

Đoàn-tru'àng :MS. T A 

Phó Đoàn-tru'ô'ng : T Đ . Y-Sio'k 
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Q^iài ~ ilfiea ááe^ mái ^ 

C H Ú - C I Ã I S Á C H T I Ê N - T R I và C A - T H I T I T N C C Ù A C I Ê - R Ê -

T i ; 0 ' N G - Đ Ó I i t tn j^già thir viet tác-pham giai nghTa sách Giê-re-mí, măc 
dâu nhiêu vi dã viêt vê các sách Da-ni-ên^ E-sai và Ê-xê-chí-ên. Có lè mOt lỳ-

do là sách Giê-rê-mí dây-day hinh-lhírc tu'crng-tir và tỳ-du, muõn giâi-thích^ phâi có 

nhiêu trí-giá'c và sy khôn-ngoan thiêng-líêng. Tãn-sT H.A. IRONSIDE^ vj giáo-su" Kinh-

r thánh và nhà Truyên-dao d u p e quôc-íé vêu-mên^ tác-gia cùa han 60 mira ì quyen iách^ 

ktiông ke nhiêu t ruyên-dan và bài báo luân vê các văn-dê t rong Kinh-thánh^ dã hiên 

cho chúng ta tác-phâm C H Ú - G I À I S Á C H TIÊN-TRI và C A - T H U a N G c ù a G l t R Ê -

Ml làm sang to 2 sách ây vó'i là i phân-tích có thu'-tu' và tuyet-diêu. 

Tác-giã hu^óng-dãn chúng fa vào <tvùng hâu nhu* ĩt ai thám-hiem >' nay cùa 

\ò\ Đúc Chúa T r ò i / không theo lôi chú-giâi t i -mĩ nhung vó'i nhCrng bài hoc suy-gãm 

dãghi du'p'c tù-ng hôi tù-ng lúc^ trâi qua gan nam nam sinh-hogt b^n-rgn. Q u a phân 

chú-gíèi sách t iên-tr i Giê-rê-mí, chúng ta du'p'c dãc-biêt chú-ỳ dên nhũng chuang 

tiên-tri t rpng-yêu luân vê each Đ ú c Chúa Traí dôi-xu vó'i Y-sa-ra-ên và Gíu-da t rong 

quá-khú/hien-tgi và tuang- la i . Tiên-tr i yêu- th í jang nhiêt-thành dân-sir và thành- lhánh 

cùa Đúc Chúa Trò'í nên t ìm each kêu goi nhCrng nguo-i di Igc quay vê vó'i Chúa-

I Trong sách Ca- thuang^ chúng ta du'p'c nghe tieng íhô- lo xuãt tir tarn long cùa 

Đăng t iên-tr i dau-dó'n và than-vãn t r u ó c sy úng-nghíêm mpi diêu mình dã dy*-

ngôn. Tôi-tó' yêu-dãu cùa Đ ũ c Chúa Trò-i vui long mong u ó c mpi lò'í t iên-tr i cua 

mĩnh l y chung là sai-lgc, chính mình chju ho-nhyc, cũng dup-C/ mien là dôny-bào 

ông khòi lâm ngn. 

Nguyen Chúa là ĐJng chũ-tê cùa các Hôi chúng vui long khien nhung trang 

sách náy^ — dung theo uác-vpng cùa tác-giâ^ — mô- ra môt phân lò-i vô-ngô cùa 

^gài dê làm ích cho nhiêu nguò-i thupc vê Ngài. Nguyen nhung ai tĩm each chãm-

0 cho chiên và chiên con t rong bay ngày nay cũng có dac-dièm là sy yêu- thuang và 

tù-bô mình nhu t ô i 4 á yêu quí nây cùa D u e Chúa Tràĩ là Giê-rê^mi. 

Quyên ^ C H Ú G I À I S Á C H TIÊN-TRI VÀ CA-THUaNG C Ù A GlÊ-RÊ-MU có 

dê ban tgi nhà sách ì m - l à n h / 1 4 , d u ò n g Hong Bàng^ Sa igon (Qu^n 5) 

Mò'í qu i vi mua xem. 

Sách khb 1 2 x 1 9 , 343 trang 

Bìa 3 màu, giây trang tot 

G!á b a n I S O <3òng 



1. Thánh - ca yên-ùi thiro-ng-U 
Đón xem so ĐSc^bí^t Truyên-( 
Tin-lành trong các b^nh-vipn. 

2. M§t gió Nha'ther Tin-lành Bgc 
mó'i sù-a-chíja xong Nô'ên 1 

3. Các em thiêu-nhi H.T. Quăn 
ng^ri-khen Chúa lân dâu-tiên Ir 
dip Lè Giáng^sinh. 

Danh'Ca Beverly Shea trong b 
hop tgi nhà' thò" QuÔc-tê ni 

2 Ì 1 2 - 6 6 . 

5 . Kiên-Bình —Quangcănh HOi-j 
thirò-ng niên nam 1967. 


