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CUNQ CHUC 

7AN-NWN 
CANH ĨUÁĨ 

THANH KINH NGUYÊT-SAN 

CHÍNH NGÀI THAY-ĐÒI 

THÌ-GKT VÀ MÙA-TIÊT 

«Ngg i -khen clanh Bírc Chúa Tròi đài đòi vô-

c ù n g l v ì sir khôn-ngoan và quyèn-náng dèu thuôc 

vè N g à i . Chính Ngà i thay-đèi thì-giò và mùa, bô 

và lap các vua , ban sir khôn - ngoan cho kè 

khôn -ngoan , v à sir thong - biét cho kè t ô - s á n g . 

Chính N g à i to ra nh&ng sir sâu-xa kín-nhiem • 

Ngà i biét nhOng sir à trong tói-tãm và sir sang ò 

vói N g à i . Hõi BCrc Chúa Tròi cùa to-phy tôi ! Tôi 

cam an và nggi-khen Ngà i ». 

Ba-n i ên 2 : 20 23 

CM-nhifm kiém Chù-bút 

MgC-SU- BOÀN-VÀN-MIÊNG 

long Thir-kỳ Tòa-scxpn 

MVC-SI/ NGUYEN-THANH-HÀNG 

Quàn-lỳ 

MyC-SU" Ll/U-VÀN-MÃO 

LĨ MUA BÁO 

M$t nam I 0*6: 200dòng 
M$t s i 20 đòng 

Giây phép xuat ban do 
Nghj-đjnh Bô ThÔng-tin Saigon 
so 125 /VPTN ngày 3 2 - 1 9 5 1 

tHI&<8ÌinlJ& kmk 

C O - Q U A N BÒI - LINH 

HQI -THÁNH TIN-LÀNH 

T Ò A - S O A N VÀ QUÀN-LỲ 

14 Hóng-Bàng, Saigon 5 

Hpp tho 329, Saigon 

Nhà in G IONG T O T 
19/19 Phát-DiSm 

Saigon 



fiÂU TIT VAO HOAT - VU 

CÚ'U RÔI 

LINN-HON TÔI-NHÂN 

AM 1969 đã cham dirt vó*i su* phát 
Á l S đ$ng công-cuôc Truyen-đao Sâu-
Rông trên toàn-quóc cùa Hôi-thánh Tin-
lành Viet-nam. Dù đó Chi rnói là nbfrng 
hoat-đông so* - khói và có tánh - each 
ttr^ng-trtrng, nhtrng cũng đã nói lên ỳ-
chí và lap-tririrng cùa Hôi-thánh là qua-
quyêt bat tay vào vi|c, khac-phuc nhtrng 
châm-trê trong thài-gian dài đã qua, và 
gap-rút truyen-giâng Tin-lành cho đong-
bào. 

Nay mot nam mói lai đên, dang khi 
chien-tranh van còo tiep-diên, gay điêu-
linh và tang tóc khap đó day trên lãnh-
tho Viêt-nam. Tình-trang ãy chang nhirng 
không tao đieu-ki?n thuân-lai cho vi?c 
truyên-giâng Tin-lành, mà còn gây nên 
chírng tra-ngai tram-trong! 

Trtrac tình-trang và str the ãy, chúng 
ta có e-ngai mà chon chân chãng ? 

Không! Vì lỳ-do ton-tai và muc-đích 
cùa Hôi-thánh nam 1970 nay cũng van là 
giói-thiêu Đang Christ cùng nbân-loai. Và 
trong-tâm công-tác cùa Hôi-thánh cũng 
van là vice pho-bien Tin-lành. Đó là biên-
pháp hay đep nhirt đe đáp trng nhirng 
nhu-cau to-ló*n và đtrng hang đau cùa 
nhân-loai trên the-giói nói chung và t?i 
đat ntróc Vi?t-nam chúng ta nói riêng. 

Chúng ta có the khlng-đjnh rang trong 
đò*i s6ng cùa chúng ta, không còn có 
mot su'-nghiep nào quan-trong ho*n là tân 

dung tir-tirong, strc-lirc, thl-giò* và tien-
bac đe đ a u tur v à o hoa t -vu c í ru-roi 
l inh-hòn tô i -nhân , dù là đang thai 
chinh-chien hay là trong lúc thái-bình. 

Đe làm viec ay, trong nhieu nam qua, 
chúng ta đã sai-lam qui trách-nhiêm và 
ỳ-lai vào chĩ mot vài gi6i chuyên-biêt. 
Do đó, ket-quâ thu-hoach đircrc rat là 
cham - chap và không may khâ~quan. 
Đúng ra chúng ta can phâi có mot six nô-
lirc chung, vì viec truy'ên Tin-lành là 
trách-nhiêm chung cùa môi con-cái Chúa, 
chó* không phài chí dành riêng cho gió-i 
nào. 

Noi day, mpt lân ntfa, chúng ta khá 
nhân-đjnh rang môi ngirò*i trong Hôi-
thánh dù có nhírng công viec riêng, không 
giong nhau, nhirng tat cà đêu phài phõi-
hop cùng nhau, trong mot công-tác chung, 
theo kê-hoach đã đinh, lai-dung tat câ 
thì gió và phirang-tiên đe đem dat nhieu 

tôi nhân vê cùng Đang Christ. 
Đó là chirong-trình TruySn-Đao Sâu-

Rong, là mot quan-niêm mó*i vS viec 
truyen Tin-lành, là phong-trào Xtb lai ke-
hoach giâng Tin-lành do Chúa Jêsus-
Christ đe-xiráng và đă đirac Hôi-thánh 
đâu tiên áp-dung. 

Chính phong-trào nay đa đircrc pbát-
đông trong các ntróc khap the-giói và có 
kêt-quâ rat tót dep. Tai Phi-châu ngiròi 
ta đăt ten cho phong-trào ãy là Đ<ri sÔng 
m&i cho mgi ngitò'ì hoac Đăng Christ cho 



moi ngtrvi. CT Nhtrt-bSn, ngiríri ta g<?i là 
Tòng - đông - viên. (J BÔ-đào-nha, goi là 
Tin-lành hành-đông. & Nam My, g<?i là 
Truyen-đqo bì său, v.v... 

Tqũ Vi$c-nara, công-cupc Truyèn-Đao 
Sâu-R$ng dã đirgc chánh-thú-c phát-dong 
vào ngày 25-12-1969. Ngpn lira đã bírng 
cháy trong nhieu tâm-hÔn con-cái Chúa, 
trong nhírng bu&i cau-nguyen nhiet-thành 
tha-thiét, trong nhírng hoat-đpng cbírng-
đao hang-say, trong nhírng chiên-dich 
Tin-lành day crn-phiróc thiên-thirong. 

Chung taphâi cóbSn-phan giír cho ngon 
ltra íy cháy mãi và cháy manh càng hon. 
VI the, trong nam 1970 nay, cháng ta 
phâi ticp-tyc dóng góp each tích-cuc vào 
công-cu$c Truyen-đao Sâu-R$ng. 

Lara vi£c nay, chúng ta phâi dÓi phó 
vói khuynh-hiráng cau-an hiràng-l?c, vói 
tính ham-mô tiên bac và vói tarn long 
ích-kỳ v trong nhírng ngiríri khác và ò 
trong chúng ta. Đó là nhírng đpc-tÓ 
châng nhírng làm thi^t hai cho ngircri 
ngoài Hpi-thánh mà cũng dã gay hoang-
mang cho m§t so con-cái Chúa, là nhírng 
binh dich tàn-phá nang-nc cuoc song cùa 
xã-hpi cũng nhtr làm tê-li?t các hoat-đpng 
thuoc-linh. 

Chúng ta phâi biet quên mình, biet hi-
sinh tiên-bac, biêt chôi-bò nhírng ham-
thích xa-hoa, nhírng ti?n-nghi vât-chat 
thòi-thirgng thì chúng ta mái có the đá-
đpng den chircrng-trình Truyen-Đ?o Sâu-
R$ng each xírng-đáng. 

Lỳ-tirfrng cao-đep là the do, nhírng 
thtrc-trang có phâi dung nbir thêchăng? 

Theo ban thông-kê cùa tãn-sĩ Roland 
Q. Leaveli (trích quyèn Follow-up for 
Christian Workers cùa Waylon B. Moore) 
thì tình-tr?ng thuoc-linh cùa Hpi-thánh 
không vè-vang gl cho lam, vóí nhírng con 
so thành-tích sau day : 

20 phãn tram tín-đÔ không he cău-
nguyfn. 

25 phăn tram tín-đÔ không he dQC 
Kinh-thánh, 

30 phan tram tín-đo không he nhóm 
h<?p tai nhà thír, 

40 phan tram tín-đS không he dang 
tiên bac gl cà, 

50 phan tram tín-đô không he dtr 
Tmírng Chúa-nhyt, 

60 phan tram tin-do không he h<?p các 
bufci tÓi, 

70 phan tram tín-đo không he dâng 
tiSn cho vi?c Truyen-giáo, 

80 phan tram tín-đo không he dtr các 
bu&i hiep nguyln, 

90 phan tram tín-đÔ không he nhóm 
gia-dlnh ll-bái, 

95 phàn tram tín-đo không he dãt dem 
ngtréri vê cùng Chúa. 

Tlnh-tr?ng ãy có trong Hpi-thánh Vi?t-
Nam chăng ? Chúng ta có the làm công-
viec TruySn-Đao Sâu-Rông mà van giír 
tlnh-trang ăy đtrqrc chang? 

Chúng ta hay xin Chúa làm mói lai 
m<?i sir trong chúng ta (II Co 5 : 1 7 , 1 8 a ) 
đè chúng ta không then mà góp phan vào 
vi?c truyen Tin-lành cho đong-bào, và găt-
hái dirge nhièu ket-quâ cho Ngài. Môi 
ngiròù trong chúng ta phâi khac-phyc 
khuyet-dièm, câi- thi?n nhírng tỳ-1^ nêu 
trên, hau góp phan vào công cuoc Truyen-
dao Sâu-rpng each hieu-quâ. 

Torn lai, theo đuSi công-cuQC TruySn-
Đao Sâu - R§ng, đó là trách - nhiem 
cùa chúng ta, không nhírng trong nam nay 
mà luôn câ trong nhírng nam ve sau nfra. 

Chúng ta cir lo làm xong trách-nhiem ãy, 
còn đÔi vol hoàn-cành và nhírng nôi khó-
khãn xung-quanh, chúng ta hay cír giao-
phó cho Chúa, an-tâm v6i lòi phán quá-
quyêt cùa Ngài r ing:« Ta không dì cho các 
ngtrcri md-côi đău.*... .Long các ngircri 
ch& bÕi-rÕi và đitng scr-hăi*... và «Năy,ta 
thirfrng & cùng các ngwai luôn cho đên 
tan - the» (Giang 14 : 1 8 , 27 ; Ma-thi-a 
28:20) . j 2 * ^' 

Lúc nào, cũng có ban tay cùa Chúa gia 
ra ve phía chúng ta. Btró'C chân chúng ta 
có the xiêu-tó, nhírng dã có ban tay ãy 
dât-dân. Cái nhln cùa chúng ta có thfc 
lam-lac, nhírng Đãng nam tay chúng ta 
sê nhln thay và giài-thích cho... 

Vì the « hó-i a n h e m y ê u - d á u c ù a 
tô i , h a y v í r n g - v à n g chó* r ú n g - d ^ n g , 
h a y l à m công viêc C h ú a each d u -
d a t luôn vì b ié t r a n g công k h ó c ù a 
a n h e m t r o n g C h ú a c h â n g p h à i là 
vô-Sch đ â u » (I Cô-rinh-tô 1 5 : 5 8 ) . 

T. K. N. S. 



Doc Xuăt Ê-díp- tô Kỳ 14:1-20 

NAM CU QUA 
NAM MGfl ĐÊN 

Đirc Giê-hô-va phán cùng Môi-se 

rang: Sao ngwai kêu-van ta? Hay 

băo dân Y-sa-ra-ên cir đi. 

Xuãt. 1 4 : 1 5 . 

T ÌT khi Gia-côp di-cir xuóng Ai-câp 
den khi dân Y-sa-ra-ên ra khôi xir 

do là 430 nam (Xuãt 1 2 : 4 0 - 4 1 ) . Trong 
khoâng thai gian nay, dân Y-so'-ra-ên 
sanh-sàn het strc đông-đúc và đircrc vua 
Pha-ra-ôn biet đãi rat mire. Ve sau, khi 
Giô-sép qua đòi ròi, dân Y-so'-ra-ên 
không còn d i m e biet-đãi níra. Mot 
cuôc thay đòi trieu-đai dem ho xuõng 
đia-vi nô-lê cho xír Ai-câp, vì lao-lyc 
cùa ho có loi cho các vua Pha-ra-ôn. 

Khi dân Y-scr-ra-ên di-cir xuõng 
Ai-câp, ho chì có 70 ngircri, nhírng 430 
nam sau, dân so cùa ho dă lên ngót 3 
tri?u. Trái qua nhírng nam nô-lê dài 

Bài cùa Myc-sv NGUYEN-H&U-PHIÊN 

đăng-đang, h? van nhat tâm ãp-ù 1M 
Chúa dã húa rang mot ngày kia xir 
Ca-na-an (là Palestine ngày nay) sê trò* 
thành to-quõc cùa ho. 

Mot dân-t§c bi làm nô-lê trong 400 
nam mà lai đircrc giái-phóng khòi tay 
Pha-ra-ôn that là mot vi^c la-lùng chira 
tìrng có trong lich-str nhan-loai. 

Cuoc giâi phóng ãy không phài nhò* 
miru-trí cùa vi thù-lãnh hay do chiên-
thuât, chiên-lircrc cùa đao binh tinh-nhuê, 
cũng không phâi b&i nhírng vũ-khí tõi-
tân, nhírng do là b&i quyên-năng siêu-
viet cùa ĐtVc Chúa Tròi . 

Trong mot đêm kinh-hoàng, các con 
trai dău long cùa ngtrM Ai-câp dêu bi 
sát-hai, và Pha-ra-ôn phâi chiu khuat-
phuc t r i rác quyen - năng vô-han cùa 
Chúa. Chi trong dêm do, Pha-ra-ôn dòí 
Môi-se và A-rôn den mà phán rang: 
Hai ngiroĩ và dân Y-scr-ra-ên, hay cho4 

day ra khôi giíra vòng dân ta, mà đi 
hàu vì?c Đ&c Giê-hô-va nhir các ngiro-i 
dã nóì, cũng hãy dân bò và chiên di 
và cau phiró-c cho ta. Ngircri Ai-câp 



thúc-giuc ngirôi Y-sc-ra-ên ra khôi x ú 
cùa ho mau mau vì nói rang he dan 
Y-scr-ra-ên còn ô lai ngày nào trên 
đãt nay thì ho đêu chêt hêt (Xuãt 
2 : 30-33). Kinh-thánh chép : « Dan Y-
scr-ra-ên ra đi mot each dan-di» theo vi 
thù-lănh Môi-se trên con đtrông môi . 
Ho di nhir môt đoàn quân anh-dũng, 
hăng-hái reo mírng vì đxxyc giâi-phóng. 

Nhirng chang may choc, chúng ta lai 
thãy long da dan Y-so*-ra-ên thay dòi la-
lùng. Ho không còn can dam núa, khi 
thãy đao-binh cùa Pha-ra-ôn đuôi theo, 
còn hai bên là núi và truxrc mat là 
Biên Đò. Ho không còn lôi thoát, ho 
thãy su* chet dang bao t rùm trên ho, 
ho bèn lay làm hãi-hùng (Xuãt 14 : 1 0 - 1 2 ) . 

Ho oán-trách Môi-se. Ho phàn-nàn và 
pham tôi xúc-pham den Đ ú c Giê-hô-va. 

Vi thù-lãnh Môi-se chĩ biêt khuyên 
dân-str rang : Chô sp* và hay tin-cây 
noi Đú*c Chúa Trô i , kêu van và trình-
bày nông-nôi nay cho Đ ú c Giê-hô-va. 
Đáp Ui lò-i kêu cau cùa Môi-se và dan 
sir, Chúa dã phán cùng Môi-se: «Hay 
băo dân Y-sa-ra-ên civ đi!» 

May tieng ãy là môt nhat-lênh quan-

trong cùa vi chi-huy tôi-cao cho doàn 

quân Đ ú c Chúa Trôi dang di den đãt 

húa . Hôi-thánh Đ ú c Chúa T r ô i nói 

chung và cá-nhân tín-đô Đãng Christ 

nói riêng dã đtrcyc Chúa cúu thoát khôi 
quyèn kre cùa Sa-tan, t rô nên con cái 
Đ ú c Chúa T r ô i dang đi trên con đirông 

thánh vôi nièm hân-hoan tin-tirong vào 
Đãng Toàn-năng, vôi long nhiêt-thành 
giú dao đúc-tin hay dang bi ma-quì 
đe-d<?a khiên cho nghi - ngò* và phân 
tarn ? Chúa van dõng-dac phán cùng 
chúng ta nhir dãphán bào dân Y-so*-ra-
ên rang: « Hay cú* đi.» 

Nay nam cũ qua, nam môi den, chúng 

ta không the dung birôc, cũng không 

the lùi lai mà can phái tiên lên. Bánh 

xe lich-str Hôi-thánh phái quay không 
ngírng. Đoàn quân Đú'C Chúa T r ô i cú 
tien. «Cir tien», mang-ljnh ãy Ngài dang 
phán cùng ai, trong chúng ta ? 

I.— « C ú t iên » — m a n g - l i n h cho ai 

đang chòn chân t r ê n Th icn - lô . 

Co tích Đ ú c Chúa T r ò i phái truyen 

m?nh-l$nh nay cho vi thù-lãnh Môi-se 

là dè cúu van tình-hmh nguy-khôn cùa 
doàn dân dang tuyet-vong, hoang-mang, 
muôn lùi birôc, quay ve hàng-ngũ 
quân-thù. Ho dã scm long tr i rôc áp-lirc 
cùa dôi phiro*ng đên nôi nghĩ rang thà 
làm nô-lê h a n là chet khôns có dãt 
chôn. Ho lo sê bi tiêu-diêt. 

Cuôc hành-trình cùa dân Y-sa-ra-ên, 

tiêu-bieu cho cuôc hành-trình thuôc-
linh cùa con-cái Chúa và Hôi-thánh ngày 
nay. Đò i song chúng ta đirox Chúa 
giài-cúu la-lùng bôi thâp-ttr giá cùa 
Đãng Christ. Long chúng ta đ i racvu i -

thôa, và hang - hái, nhirng trên linh-
trình có lúc gap nhúng t h ú - thách, 

nghich-cănh, cô-đcm chúng ta dê sanh 
long nghi-nghô Chúa, rôi phàn - nàn 
oán-trách thôi chí son long muôn lùi 
btrôc và mat đúc-t in . Chúng ta đucrc 
Chúa dat đira t ú suôt nam qua, nay 
nam mói đên, chúng ta tính xem 
tuôi dao chúng ta the nào? Chúng ta 
còn van giú vúng lâp-trirông tin-kính 
hay chăng ? Đòi song due tin chúng 

ta tien hay lùi. hay đúng lung-chúng ? 
Có lê chúng ta dã hau vi?c Chúa, có 
nhúng công - tác cho Chúa, có nhúng 
thành-tích nhu* dang công, dang cùa, 
dang thì gicr súc-ltrc đè phung-sir Chúa, 
nhirng có gì dã xây den làm cho 
chúng ta phân tâm, chúng ta buôn rau 
thãt-vong, lo so- mà không muôn tiên 

trên linh-trình, chúng ta chôn chân 
triró'C nghich-cánh, tru-ôc áp hrc cùa 
Sa-tan, sanh long chán-nân, nghi-ngô 
quyèn năng cùa Đ ú c Chúa T rM. Ma-
qui đã xen vào cirôp mat hanh-phúc và 



nicm tin bay lâu nay, khien chúng ta 
muon quay vè vói «Đò*i song Ai-câp », 

làm nô-lê cho duc-vong đam-mê và 

phàn-bôì Chúa. Ai đó đang dírng btró-c 

hay thôi lui, hay nghe Đ ú c Thánh-

Linh phán vóĩ long m ì n h : Ctr d i ! C ú 

tiên lên vì nam mó'i đên nhac-nhò' chúng 

ta tiên cfeó1 không đ t rac phép lui. 

IL— Ctr t i c n — M ê n h - l e n h cho a i c h i r a 

di r t khoá t m o i vice t h u ô c ve thê -g ian . 

« Hay quên lívng nhirng sir đãng sau.»— 

nhírng đ a m - m ê cùa con ngircri cũ, 

nhírng thói quen nô-1? cho xác-thit 

chúng ta phài tong khtr đc tiêp đón 

nhírng đieu mó'i-mè dung theo ỳ-nghĩa 

tong ciru nghinh tan trong dip nam mó'i 

đen. 

Ngircri Y-so*-ra-ên đi ra khôi Ai-câp 

mà còn vãn-vtrcrng nhírng tham muôn, 

nhírng đòi hôi cùa Ai-câp không the 

tiep-tuc cuoc hành-trinh đen đãt húa 

(Xuã t 1 4 : 1 1 - 2 2 ) . Dân-sir ta t han : «Xtr 

Ai-câp há chang có mo phan nên nôi ngtrM 

mó'i dân chúng toi vào nc i đòng 

vang đang chêt sao ? Thà rang phuc-dich 

(nô-lê) còn h e n chet noi đông vang!» 

Dân Y-sc-ra-ên chĩ nghĩ đên sir tham 

muôn cùa xác-thit, thà làm tôi-moi mà 

đir^c h i r i ng nhírng khát-vong nhõ-nhen, 

nhu' «ngôi kê nôi thit, an bánh chán-

hê» (Xuãl 1 6 : 2 - 3 ) và an dira chuôt, 

dira gang, cù-kiêu, hành, tói»(Dân 11:4-6) 

cùa Ai-câp. Ho coi thtrò'ng cm giâi-

phóng cùa Dire Chúa Trò ĩ đè dân đira 

ho đen Ca-na-an phirác lac. Ho không 

có đôi mat đtrc-tin mà ctr chăm nhírng 
sir đòi-hòi cùa xác-thit, vè trãn gian 

tarn thò*i. Do đó, ho muõn thôi biró'c 

nhièu lãn. 

Đ à i song tín-đò Đãng Christ nêu ctr 

vãn-vircmg vói nhírng ham muôn thê-
gian tôi-lõi thì không the nào o r tiên 
biró'c trên đircrng, thuôc Hnh đircrc Tác-
giá thcr Hê-bcy-ro* dã khuyên chúng 
t a : «Hãy quăng het moi tôi-lôi dê van-
vircrng mà theo đòi cuoc chay đua 
(He. 1 2 : 1 ) 

Vá, chúng ta can nhân đinh rõ rang 
tôi-lôi là trey lire ló-n nhãt cho str tiên 

trièn cùa đM song đtrc-tin. Nêu chúng 
ta không quyêt-đinh dtrt-khoát ly khai 
khôi chúng thì chúng ta sê rat dê bi 
tôi-lôi vãn-vircrng, lôi cu6n, cám-dô và 
trô- thành nô-l? cho tôi-lôi. Môt khi dã 
bi tôi-lôi van-vimng, chúng ta không 
the vui-vè tiên biró'c trên hành-trình, đó 
là mot lê dĩ-nhiên, không sao chôi cãi 

dtrp^c. C • A -

Chúng ta phâi quên lung sir ô* đãng 
sau, đtrng nên men tiêc vì no chĩ dira 

chúng ta đên cho bôi đao và diet-vong. 
Quên lung sir ô* đang sau không nhírng 
là dirt khoát vóĩ moi ham muôn ràng-
buôc, xãu-xa, nhirng cũng phâi quên câ 
đên nhírng viêc tot, nhírng công-tác 
xúng đáng đã làm, nhírng khâ -năng 
phuc - vu Chúa. Chúng ta không 
the ỳ lai vào nhírng viêc đó mà dírng 
biró'c, cho rang nhírng viêc ãy là đãy-
đù rôi và chúng ta dã có công trang 
đáng kè rôi. Không the n h u the đircrc 
Chúng ta can phâi ctr tiên-trien mãi 
nhírng gì mà Chúa muôn chúng ta hău 
vi£c Ngài, nhir Ngài đã nhac - nhô": 
« Các ngiro*i là kè tin Ta cũng sê làm viêc 
Ta làm và làm vi^c ló'n hern níra vì Ta 
đi vè cùng Cha». Moi ngày môi tháng 
moi nam, chúng ta phâi cay crn Chúa cir 
tiên trên điurng phuc-vu Ngài. Trong 
nam mó'i nay, chúng tôi nguyên-cău 
Chúa ban strc mó'i cho toàn the con-cái 
Chúa đè phung sir Ngài each manh-
mê và đac ltrc ho'n. 

t 



III.— « Cir t i ên » vl chira d a t m u c -

t i ê u C h ú a đ ã d inh . 

Muc-tiêu mà Đ ú c Chúa Trcri h ú a 

cho dân Y-so-ra-ên là x ú Ca-na-an 

« đxrym sua và mat». K h ô i cuôc hành-

tr ình, hp dã ra di day can-dam và t in-

t i rông. Ca-na-an ph i rôc lac là vien-ânh 

dã ghi vào trí óc ho. Ho mong muôn 

ra di đè dat dirp'c muc-đích, dau là di 

trên đirò'ng chira bao giò* di. Ho dã ra 

di vô i c$p mat d u e - t i n và vôi tãm 

long hi rong- thi rpng. Đúc- t in ho phâi 

đucrc trac-nghi^m và do đó ho dã gap 

nhlèu thú- thách. Nêu ho g iú vúng myc-

tiêu trên, tin-cây hoàn-toàn noi lôi 

h ú a cúa Đ ú c Chúa Trô i toàn-năng, qua 
n h ú n g vi^c la-lùng ho đã t ú n g muc-kích 

tai Ai-c^p vc n h ú n g phép la cùa Đ ú c 

Chúa T r ô i , thì hp đâu có sò*n long nan 

chí mà muôn d u n g chcrn thôi b i ró^ . 

Ngirôi t in Chúa cùng thirò'ng phâi 

chiu n h ú n g thú- thách đè thí-nghiêm vè 

đúc- t in . Có ngirM gap n h ú n g khó-khăn 

trong gia-đình, sir khó dè, s y cám-do, 

sir mla-mai và nhao-báng cúa thc-gian, 

hp có the nghĩ rang theo đao mà khó 

qua nhir the nay ir ? Rôi hp sp và bô 

đao ! Cùng có ngirò-i tin Chúa môt thô i -

gian khá lâu, hãu vi?c Chúa sot-sang, 

làm chúng cho nhicu ngiròi l in, nhirng 

rôi đên môt lúc lai mat long sot-sang 

ban dau, không còn nói vè Chúa vôi 

ai núa . Hp mat đúc- t in , hp nghi-ngò* 

chính mình chira dirp'c cúu , rôi hp lãn 

Ian xa lánh Chúa, không nhóm lai, 

không cau-nguy?n, không đpc Kinh-

thánh, không dang tièn... ho£c làm mpi 

sir ãy each lay 1?. 

Chúng ta nên rò* long tir hoi chúng 

ta có song cho Chúa và hau vi?c Ngài 

dung muc-tiêu mà Chúa dã dinh hay 

chi ra? Nêu chay mà không den đích 

thì dau có chay giôi hay chay nhicu, 

không nham đúng muc-tiêu mà chay 

thì không the nào chiêm cu$c. Các 

muc tiêu cùa chúng ta là «hãy rao 

sir chít cúa Chúa cho đên lúc Ngài đên». 

Chúng ta hay nhân-nai hãu vi£c Chúa 

cho đên ngày đó. Và đang khi chira dat 

đén muc đích ãy, chúng ta phâi c ú 

tiên. 

Thanh Phao-lÔ đã khuyên tin - do 

Hôi-thánh Phi-lip : « Hãy nham muc-đích 

mà chay đè gitrt giâi vc s y kêu gpi ô 

trên t rM» (Phi-lip 3 : 1 4 ) . Bao giò- đên 

đích? Đó là lúc chúng ta gap Chúa, 

khi lìa khôi thê-gian nay, bãt c ú là vào 

lúc nào. Biêt đâu trong nam môi này 

có lê ngày mai, tuan sau, tháng tô i sê 

có ngirôi đat đên đích. Dù sao, chúng 

ta nên n h ó rang đang chay chúng 

ta đúng dung lai, dung son long, 

đ ú n g IcMúng, yêu đuõi, nhirng hãy c ú 

tiên lên đè dat đên muc-đích, c rang ta 

dã chay mà không đên đích, chán-nân, 

bô cupc, bi trat phân ân-đièn, luông 

công vô-fch. 

IV.— « C ú t i ê n » vl có C h ú a đ a n g 

h i cn -d i ên (câu 1 3 , 1 4 , 1 5 ) . 

Nêu không có s y hi§n-di<jn cùa Đ ú c 

Chúa Trò'i , không có lôi bâo đâm cùa 

Đãng Toàn-năng thì mang-linh tcírtiên* 

chĩ là lièu-lĩnh, xui đoàn dân đên cho 
tiêu-di?t nhuc-nhã. Không, day qua that 

là m§t quân l^nh chính xác, can-trpng 

có tánh-cách cãp-bách cùa môt Đãng hiên 

h ú u , có uy-quyèn và lôi phán dirp'c 

bâo-dâm chac-chãn. » 

Dân Y-so-ra-ên dã chúng-kiên tân 

mat t ú khi dirp'c giâi thoát khôi ách 

nô-1? Ai-câp cho dên quãng đ i rông dông 



vang trái qua nhirng ngày đêm đirac 

Đtrc Chúa T r M dân-dat và chu-cãp moi 

sir bôĩ sir hiên-điên cua Chúa, ban 

ngày bang tru may và ban đêm bang 

try lira. Ho không can phái lo thiêu 

lircng-thtrc hay ntró'C uông, ho không 

can mang gì theo cá, mà ho chl can 

bircyc đi bõĩ đtrc-tin. Chúa hang & 

cùng ho và dân đira ho tírng bircrc 

trên đirò'ng mà ho chtra bao giò1 đi. Ho 

chi phâi vang lò*i và vírng long ben chí 

tin vào sy hien-híru cùa Đtrc Giê-hô-va. 

Ho cir tiên, dau gap nghich cânh hay 

thuan cánh vì có Chúa đi cùng. Ngài 

phán cùng ho rang: iĐìrng so1 vì ta & 

v&i ngitai, ch& kinh-khiep vì ta là Đwc 

Chúa Trcri ngwaii*. 

Nam cũ qua, nam mói den, ngiroi 

đòi lo sty không biêt van m?nh mình 

nam mó-i sê ra sao, làm an the nào, gia-

đao có yên-lành không. Ho nghĩ-ngoi, 

tính-toán, hôi-hôp, lo-lang. Nhirng dôi 

vói chúng ta, là con-cái Đírc Chúa Trcri 

nam mói đên không thupc vê mình mà 

thuôc vè Chúa. Ta ctr đè Chúa himng-dân 

XUÂN C A N H - T U Ă T , 
NH(T T E T M Â U - T H Â N , 

M t J N G N A M KỲ-DAU 

Nhò- ân-đièn Chúa auõt nam THAN, 
Tai biên dù cho khap chôn tràn ! 
Nhân-loai trăm-luân trong bè-khô, 
Chiên Ngài cú-u-roi cay Hông-ân. 

Ai ngu-ò-i nhò- Chúa Bang Toàn-năng ? 
Khan đào ngày đêm chãng ngai-ngàn, 
Thánh-Hôx nguyên-câu yen đăt nu*ó*c. 
C n cha giài-thoát cành hong-tràn, 

đinh đoat và đoi phó v&i moi đieu sê 
xây den, còn mình chí biêt hêt long 

tin-cây, giao phó đòi song mình cho 

Chúa mà ctr tiên biró'c trên linh-trình, 

phuc-vu Chúa each sôt-sang. Đirc Chúa 

Jêsus dã phán vói các môn-dò khi xira 

rang: Hêt tháy quyèn-phép ò1 trên trcri 

dirói đãt dã giao cho ta, vay hay đi 

day-do muôn dan... Ta không đè các 

ngiroi mô côi đâu. (Ma 2 8 : 1 8 - 2 0 ) 

Môi-se dã dung mpt lòi khích 1?, 

dem lai s\? bình-tĩnh cho dân Y-scr-ra-ên 

đang lúc bi giao-đông, xáo - trgn vì 

nghich-cành: a Ch& so* chi, hay & đó 

ròi ngày nay xem str giài-ctru Đtrc 

Giê-hô-va sê làm cho các ngiroi. Hãy 

báo dân Y-so'-ra-ên ctr đ i» . Phao-lô 

cũng có chép: «Day chúng ta đat den 

bâc nào thì chúng ta phâi đông đ ivây* 

(Phi-lip 3 : 16) . 

Nhũ-ng \&i đó cũng là khãu-hi?u cho 

chúng ta là con-cái Chúa đang biró'c vào 

nam mói đê đirgc vũng long tiên biróc 

trên đirò'ng thuôc-linh không he nan chí 

scm long. 

Diêu huyên chiên Chúa điro-c an than, 
Rao giàng TIN-LÀNH cú-u tôi-nhân. 
Dâu Uhús vui-mù-ng muôn cam ta, 
Tuãt lai, hó-n-hó* van HÔng-Ân. 

tfó-c-Mong CANH TUĂT cành them tân, 
Danh Chúa đôn ra khap thê-trăn. 
Phiró-c la vang-lù-ng lan mat đăt, 
Cn-Lành thSm-diro-m lvro-ng thi-ân 

Hân-hoan chào dón Tiêt Xuân sang, 
Nguyen Chúa chúc lành cà thê-gian. 
Nguyen tôi Ca-in mau chãm-dú-t, 
Con đvrò'ng Thâp-giá só*m bĩnh-an. 

Trirong-minh-Lij 
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Muc-su- QUOC FOC WO biên-dicli 

LXVI. — B A I - C U - a N G SACH KHAI-THI 
Cáii chia khóa 1:19 
Chũ chia khóa : « khãi-lhi» 

* 

Yen chì: Christ là Dang đăc-tháng vinh-híèn. 
Sách khó giái 

Ngirm ta dèu nhíít trí cho rang 
sách nay là sách rat khó gĩâi t rong 
Kinh- thánh ; vì vây dõi vói các doc-
giâ, n o có o n - p l u r ó c và lòi hira 
đ a c - h i ê t ( 1 : 3 ) , song cĩíng rat b | 
neiròi ta bò lo*. Sir bõ la nay khién 
cluing ta không the khòng nghĩ 
rang là có t i rang-quan vói Sa-tan, 
vì t rong sách nói nhicu ve sir t ruv-
lac sau ciing cúa hăn, ThíV hoi tai 
vSao chiing ta lai vì sách nay thàn-
hi khó doc mà bò la n o ? Khi nhà 
khoa-hoc gap phái nan-dè , ngirôi 
có bô qua k h ò n g ? 

Kíst-thúc p&t tot cùa Kinh-thánh 
Sách nàv khien cho nhírng kinh-

(lien cfia Đúc Chúa Trà i có mot 
két - tluíc rãt tot - dep. Miic - sir 
Archibald G. Brown vach ró rang 
giíra Sáng-thS kỳ vôi Khâi-thi có 
mot sir đoi-chit : u rõ - ràng : « Trong 
Sáng-thc kỳ ta thăy qua dãt dirge 
tao nèn , t rong Ivhài-ìhi ta tháv qua 
dăt bi hũv di ; i rons Sáng-the Kv 
la ihay nliat, nguyèt phát q u a n g ; 
trong Khái-thi ta Ihay không can 
nhàt , nguyèt nfra; trong Sáng-thê 
Kv có mot Lae-vièn làm nhà cùa 

V m t 

loài ngirM, t rong Khái-thi có mot 
Thanh mái , làm nhà cho các dàn -

tôc. Trong Sáng-thê kỳ có sir k&t-
hôn cùa A-dam thir nhăt , t rong 
Khái-thi có sir kêt-hón ciia A-dam 
thir hai. Trong Sáng-thc kỳ có six 
lô diên thir nhãt cúa đai-dich Sa-

• • • * 

tan, trong Khái-thi có sir diêt-vong 
sau cùng cùa hán. Trong Sáng-thc 
kv có sir bat đàu cũa b u ò n - r à u , 
d a u - k h ô , ngiròi ta lan thir nhát 
nghe tieng klióc, và Ian thir nhăt 
thăy lc tuôn, trong Khái-thi không 
còn có buòn-ràu , đau-khô nfra, và 
niróc mat da dirge lau ráo . Trong 
Sáng-thé kỳ lan đàu nghe tieng rua-
sâ vì tó i - ló i ; t rong Khâi-thi chép 
rang ; « C h a n g còn có sir nguyen-
rúa nu*a ». Trong Sáng-thé kỳ ta 
thãy nhàn-loai bi duòi ra khòi Lac-
viên, xa each vói cây sir song, trong 
Khâi-thi ta thăy ngiròi diroc hoan-
nghênh qui-hòi, và tir-do sú-dung 
cây sir s o n g ». 

Chí-nam doc sách n&y 
Vì dê cho đirgc thông hiêu sách 

nay, có may thirc-su* can phái chú-
ỳ den, và nhó õ* trong long luòn : 

1— Sách nàv ve Chúa .lèsus dác-
thang ra clio ta thăy, lai chia khóa 
là « Sir khâi-thi eiìa Jèsus-Christ », 
nghĩa là đem Chúa Jêsus - Christ 
hien-lô ra cho ta. ^ Ngiròi-bat dău 



nghién-ctru sách nay níu tìm ra 
nhirng l<Vì luàn vè Chúa Jesus, thì 
se nhàn rang sách nay là sir khâi-
thi kỳ-diêu ». Trong sách đ è - c â p 
danli xirng chuôc tôi cùa Bang 
Christ là « Chiên con » d i n 26 làn, 
và có day nhirng lòi hiàn vc Chúa 
Jesus 1 ' • T 1 V 

2 — Tai sao ehuang thir ba sá li 
nay không nhâc đén Hoi - thánli 
trên đãt nua. Vày giíra lúc chirang 
thir ba vái chirang thir tir, hfin là 
có kinh-quá sir di-dich Hôi-thánh, 
tù* chirang thir tir trõ- đi, trong sách 
chép đén can đai tai-nan đôi vái 
nhirng sir viêc sau-cùng. 

3— Khi doc sách nay, xin nhó 
chú-ỳ đên cái luat tuăn-hoàn (the 
law To recurrence), trong các sách 
khác cùa Kinh-thánh cfing có the 
thãy luàt ãy, nhãt là trong Sáng-
thé kỳ. Sau khi cluing ta đi coi các 

đám ru'óe hoi.íc nhirng đ<)i-ngũ vè 
le quõc-khánh đi diên, tro vè đén 
nhà chúng ta thirò'ng đem nhirng 
đièu đă thãy đă nghe mà thuàt lai 
cho than hĩru, khi nói hét câu 
chuyên ròi, chúng ta lai còn ghe-
phen nói thí-m nhirng c h i - t i ê t đè 
bô-túc cho chù-đè lăn níra, cái ãy 
tú#c là luàt tuãn-hoàn clay. Sách nay 
cùa sir-đô íxiăng chính là nhir the. 
Sau khi ngiròi ta đã thuàt chuyên 
tir 4.-11 : 1<S vè sir bat dau thi-hành 
cuôc đoán-phat trên đãt, và Chúa 
Jesus điroc thăng-lpì sau cùng ròi 
(xin xcm phàn dau cùa phan C đirái 
đây) tai 11:10-16: và 17.-22:, ngiròi 
tra lai vè đ è - m u c nguvên-lai lan 
nua mà phô-bày ; khi doc sách nay, 
nén nhá đén cái luat tuàn-hoàn thì 
không khó hieu nua. 

Sir chia phân sách nìiy. 

Theo 1 : 19 eh! rõ sách nay chia 
làm ha phan, trong phan thir ba là 
phan G lai chia làm ba phan nhô 
nfia : 

Phan A — Oieu ngtrai dã lh?íy 

I— Chúa testis làm yud vinli-hicn 1: 

1—• Chu Khâi-thi íheo nguycn-
văn là chu* so đan. 

2— Bay không phâi là khâi- thi 
cùa Giăng, hèn là sir khâi-thi cùa 
Chúa Jèsus-Christ. 

3— Ngiròi đoc vái ngirái nghe 
đèu sê dirge phirác (câu 3) 

4— « Bang thirang-yôu chúng ta » 
Irong câu 5 là giá h i ên - ta i . Ngài 
đă tírng thirang-yêu chúng ta, hièn 
nay van còn thirang-yèu chúng ta. 

5— Di-tirgng vè Chúa Jêsus vinh-
hien (câu 10-18). 

Phan B — Dièu hiên có ; 

II— Chúa Jêsus làm dau Hpi-thanh 

1— Biôp - tin (messages) rõ-ràng 
cùa Chúa cho các Hôi - thánh tai 

• 

A-si. 

2— Bièp-tin ãy đôi vái các Hôi-
thánh ngày nay van còn thích-dung. 

3— Triròc khi có d i - t iryng cùa 
Cha (4:3), chúng ta đâ có di-hrp-ng 
và lái phán cúa Con ( 1 . - 3 : ) ; ãy 
day cho chúng ta biét pliài đinvc 
thong hieu vè Con triròc nhièn hàu 
mái điro'C thông hieu vè Cha, vl 
Con là đirò'ng-loi dân ta đén vòi 
Cha. 

Phan C — Qièu vè sau phâi xay Jen 

III Chúa Jêsus làm VIM dac - thang 

4:*22: 

Tù- 4: -11:18 



• * * 

1— Cânh t ir ing tù* trên đát chuyeín 
lên tròi, đén triróc ngai Bang Chi-
Cao 4 : 

2— Sách trong chtromg thir nam 
không phâi là sách su* sÕng, bèn 
là sách thăm-phán. 

3— An vtra tháo thì t h ă m - p h á n 
(đoán phal) bát đâu ngay, 6 : 

4— May chircmg sau to ra tai-nan 
càng lúc càng nang them. 

5— Chirong thir 7 điror coi là 
chirong xen vào , tai đày chúng ta 
lai điro-c thãy Chúa gin-gift con dân 
cua Ngài. 

6— Sau cùng chúng ta đuo-c thãy 
Chúa Jêsus đac-tháng h o à n - t o à n ! 
Tù- 11:19-16:. 

1— Phàn truóc miêu-tâ nhieu vè 
tà ác thuôc the nghich cùng Ngai 
cua Đ ú c Chúa Tròi. Phàn nay tâ 
nhièu vè tà ác t h u $ c - l i n h nghich 
cùng den thó cua Đirc Chúa Tròi. 

2 - M a y phàn trirác dã tâ tìãng 
Christ là Chúa vinh-hièn, đén phàn 
nay cir tà them mà viét dén câ sir 
xuát sinh cua Ngài, chĩ rõ ma qui 
ghét Chúa Jêsus, muôn h ú y - d i ê t 
Ngài. 

3 - Ba tai-hoa d a y lên và phát-
tr i ln . , T - \ _ e 

4— Đăng Christ lay dáng-đ i èu 
Bang đâc-tháng mà xuãt hiên. Sue 
manh các thú tai-hoa tan-vfr. Ba-
by-lôn sup-đò. 

Tù- 17:^22: 

1— Trong phàn này lai nhac dê*n 
may đièu sau phâi xây đén, vì muôn 
nói each to tuóng hon . 

1 - Tình-hình Ba-by-lôn đô v õ 
1 7 : - 1 8 : 

2 - Chúa Christ đác-tháng tái-
lâm ; tiêc cuói Chiên Con 
1 9 : . 

3 — Su thãt-bai cùa Sa-tan : bi 
tù và bi bõ 20 : 

• 

4 — Tròi mói và đãt mói , 2 1 : . 

5 — Thanh thánh và lói phán 
sau cùng cùa Chúa Jêsus, 
2 2 : . 

2— Xin c h ú - ỳ ; Trong chuong 19 
có 4 tai-hoa ; cũng có 4 Ha-lê-lu-
gia ; có 9 chô dân chúng vè tai-hoa, 
và có le 10 bài ca-ngoi. 

Tha 
các tfránf} - ítâ 

Long tin ngtrfrng vong miêng hoan-hô 

Nguyen Chúa ban an các thánh-đd 
Ngù-a mat nhìn xem gito-ng Đăng Christ 
Chuyên long nhân rõ sir Phao - lô 
Quyet mang thăp-giá trìr ma-quĩ 
Dành cwu linh-hon mac tôi ô 
Thang trân khăi-hoàn theo got Chúa 
Thiên-thành rông m& đón mcri vô. 

CHÂN-SINH 



XIN CHÚA CHO PHEP 

CHÚNG TÔI 

TRÒ* LAI TRÂN-GIAN 

&Õ - B Í T C . TRÍ 

Saigon 

7 R Ê N Thiên-đàng không cóngày đêm, 
duy có ánh sang chói-loi. Các thánh-đo 

t?m 11a thân-thè, ve do inghì-ngai khõi 
sir khó-nhoC)) (Khăi. 1 4 : 1 3 ) , chò* ngày 
lãnh phan thiràng hoac bj quo-trácb. Vãn-

de ctru-rôi linh-hon sê chang đugc nêu 

lên, vl có đirac ctru-rôi, mái đirgc vào 

Thiên-đàng. Nhirng khi Đirc Chúa Jêsus-

Christ tái-lâm, <c thl công-viec cùa môi 

ngircri sê bay - to ra» (I Co 4 : 13a). 
Nói each khác, các thánh-đo dã ve Thiên-

đàng đang cho" ngày « tính s5 » Ma. 2 5 : 1 9 ) . 

Vay, tôi xin phép đăt truyên dxròi day. 

00O00 

Muc-sir Nhàn, 50 tuoi, Cháp-su* To?i, 
65 tuSi, Thanh-nír Bích-Ngoc, 22 tuSi 
(ãy là tubi khi ba ngirò"i ve Niróc Chúa), 
ngôi trên ghe bên bò song nirôc sir song, 
và trò-chuyen thân-mat. Myc-sir Nhàn 
bong tha dài, nói: 

— Cu và cô nghi xem, tôi dang mình 

hau viec Chúa tir nam 20 tuôi; suot 30 
nam chírc-vu, tôi chira đirac thôa-mãn ve 

ket qua, vì van có mot điêm nào tôi chira 

phuc-tòng Chúa. Tôi đang dir-tính dang 

mình cho Chúa hoàn-toàn và kiên-quyet 

han, thì lam trpng-binh, và Chúa rirác ve 

day. Tôi cír tirò-ng còn ca - h$i lâu-dài, 

nào ngà... 

Chap-su* Toai cung thà dài, nói : 
— Tôi làm Chãp-sy trong Chi-hOi han 

30 nam, nhtrng không sot-sang ltmt vl 
mâi làm giàu. Tai-hai han níra, tôi đã 
dang phan muxri cho Chúa m$t thòĩ-gian ; 
den khi kiem đirQx nhieu tien, đúng theo 
líri Chúa híra, thl tôi sanh ra tiêc, rôi 
thôi dang. M a c dau Đúx Thánh-Linh 
nhieu lăn cânh-cáo, tôi van kháng-ctr. ô i ! 
Tôi hÔi-han qua. 

Thanh-nír Bích-Ng<?c lên t ieng: 
— Nghe Ông Muc-sir và Cy Chíp-sy 

nói, cháu lai buon them cho phán mình. 
Cháu sanh ra trong gia-đlnh Tin-lành, và 
biêt châc mlnh đtrgc tái-sanh bô'i Đúx 
Thánh-Linh. Nhirng cháu nghi rang đang 
lúc tuòi trè, chira can vun-trông đao-đúc, 
tin-kinh, cho* khi 16n tubi sê hay. V-
tiràng ay lan-lan đira cháu xa Chúa, 
xa Hôi-thánh, và gan thê-gian, den n5i 
cháu đjnh lay mot thanh-niên ngoai-đao 
làm chbng sau khi anh blng long c theo 
đao vp".» Cháu đa nhieu Ian dap tat 
Thánh-Linh, nên đên cuõi cùng, Chúa đã 
đem cháu ve Thiên-đàng đS đir^c cú*u 
dxxòftig nhir qua lira, tránh khôi hâu-quá 
tai-hai bôi phan han... 



Nói tó*i day, Bích-Ng<?c khóc núc-na, 

rat là thâm-thiet. Cy Toai yên-ùi : 

— Thôi, cô dirng qua bubn. Đè tính 

xem có each nào cúu-vãn không. 

Khuôn mat Muc-sir Nhàn bang sang 

lên. Ông nói: 

— Có each nay day. Chúng ta hãy 

vào trieu-kien Đúc Chúa Jêsus-Christ, và 

xin Ngài cho phép tró" lai tran-gian đè 

song cho Ngài. 

The là ba ngiriri kéo den triró'c ngai 

cùa Chiên Con. H<? qui xuông, chúc-tyng 

Chúa vl an cúu-rôi l^-lùng cùa Ngài, rbi 
Myc-str Nhàn thira: 

— Lay Chúa, chúng con càm-ta Chúa 

vl đxrac Chúa riró'c ve Thiên-dàng htrò*ng 

phiró^c trong khi chir-đgi str song lai khi 

Chúa tái-lâm. Nhirng chúng con không 

thòa long ve do*i song chúc-vy cùa mình, 

nhút là khi thãy mpi lài trong Kinh-

Thanh là that, thãy Chúa có dù phirong-
ti?n và quyèn - năng đè cúu-giúp mình, 

và thãy bao nhiêu tôi-tá tan - trung cùa 

Chúa hém - ha chèt ngày ban thir&ng. 

Vây nên xin Chúa cho phép chúng con 

XTV lai tran-gian dè hău vi?c Ngài. 

Chap-sir Toai tiêp lot: 

— Chúng con nguy?n đem hêt sanh-
mang, khá-năng, thl-giíy, tièn - cùa hau 
viêc Chúa, không dim gitr lai chút chi, 

dau cho phâi do huyet cũng vui long. 

Bích-Ngoc khóc-lóc thâm-thiet: 

— Lay Chúa, con không chju nbi cái 
ỳ nghi rang mình chì dirge cúu dirò-ng 

nhir qua lira và phái cam chiu thãt-bai 

đcri điri. Ôi ! Chúa! Xin cho phép con 

t rà lai tran-gian dè song cho Ngài. 

Bang mpt gipng trSm-bubn, Đúc Chúa 

Chúa Jêsus đáp : 

14 

— Ta rãt tiêc rang các con da bò lò 
co-hoi song tron cho Ta, mac dau Đúc 
Thanh - Linh dã bao lăn khuyên - giyc 
và cãnh-cáo. Nay sir thãt-bai cùa các con 
dã t rà thành vinh-cùu, không sao cúu-
vãn dirge. 

Myc-sir Nhàn cô xin: 

— Xin Chúa cho chúng con trô* Igi 
tran-gian mot nam thôi. 

Chúa nghiêm-nghi lâc dau. 

Chap-sir Toai xin: 

— Xin Chúa cho sáu tháng. 

Chúa nghiêm-nghi lac đau. 

Bích-Ng<jc xin: 

— Xin Chúa cho ba tháng. 

Chúa lai nghiêm-nghi lie đau và phán: 

— Các con đírng nài-xin níra, vô-ích. 

Cúa dã đóng rbi, dau tró* lai tran-gian 

mot ngày, cũng không dirge. Ôi ! ITúc 

gl các tôi-tó* và con-cái Ta còn đang a 

tran-gian nhan thãy het tarn quan-trpng 

cùa môi ngày song nai do, den nôi sê 

c chăng chSm sir thãy đirac, nhirng chám 

sir không thãy dirge» (II Co. 4 : 1 8 ) sê 

tlm c5u cho kỳ dircrc sir day - day Đúc 

Thánh-Linh, sê vâng lài Đúc Chúa Tròi 

hen là vâng lài bãt-cú ngirfri nào (Công. 

4 :19) , sê túng-trài quyèn-năng tÔi-thircrng 
cùa Ta trong moi pham-vi, và sê song 
each nào cho dirge riruc vè Thiên-dàng 
nhir nhúng chien-sĩ toàn-thang khâi-hoàn ! 

y////////////////////////'///////////////////////////w////////////////. 

mua, đgc 

có-đông 

T . K N . S 
To* báo cúa mõi gia-đình tín-đô 



ĐI VAO 

THANH - KINH 

K H Á O - CO - H O C 

Chiêc mâm và cái ly 

bang bac nay đã tìm 

thăy trong hăm mo. 
Đây là nhirng dung-cu 
ngircri Do-thái dang 

đtrng thit cìrw, bánh và 

rircru nho trong ngày 

lê vwcrt-qua. 

Bài cùa NGUYEN-XUÂN-fcCrC 
California, USA. 

I. LICH-SÍT CÔNC CUÔC SANG TAO VÀ KHÀO-CÔ HOC 
1 1 O T so ban doc có 1c nóng long trong 
i f l chír két qua cùa các công cupc tlm 
tòi khâo-cS xcm thù* khâo-cfc-hoc có giúp 

dirge gl trong sir hièu biet cùa chúng ta, 
hay có tìm đirgc gì có liên-hê den công-
cuoc sang tao cùa Thirgng-Đe dã dirge 
ghi lai trong Kinh-thánh. Các nhà khâo-
cfc có the trà lèri ngay rang h<? không tìm 
dirge gì có liên-h? hay ghi lai dãu vet cùa 
công cuqc sang t?o chí vì the - gióũ cùng 
v6i vQ-try cùa chúng ta đa dirge tao dirng 
hang tri?u nam tru'ó'C và khó cho di tích 
nào có the tôn-tai diro'C. 

DSu vay, khâo-c£-hoc da tìm đxxcrc di 
tlch, nhírng bang dá ghi lai các câu 
chuy?n than-thoai vào khoâng gan 4000 

nam triró'c day ô* vùng Mê-sô-bô-ta-mi, 
nay thupc niró'c I-rân và I-rat. Nhírng 
bang dá ghi lai các câu chuyên than-thoai 
ve công-cupc sang tao thimng điro*c các 
nhà khâo-cS goi là «Bàng đá sang tao» 
(Creation tablets). Bang dá sang tao nôi 

tiéng nhãt có nhièu dièm giÓng vó*i lich-sir 
sáng-tao trong sách Sáng-thê kỳ là bang 
đá «Ê-nu-ma Ê-lít» (Enumah Elish) íIiuqc 

thtr-vi?n cùa vua At - syt - ba - na - banh 
(Asshurbanapal) niró*c A-si-ry. V\ vua này 
cai-tri niró'c A-si-ry tír nam 883-858 T.C 
(Triróc Chúa). Dìu a trong thir-vi?n vua 
Át-sut-ba-na-banh trong khoâng thin gian 
nay, bang dá sang tao Ê-nu-ma Ê-lit đã 

xuat hien hang bao the-kỳ trir6c. Bang 
dá sang tao nay dã dirge các nhà khâo-
cS tlm ra trong khoâng nam 1848-1876. 

Ê-nu-ma Ê-lít là mot câu chuy?n than-
thoai vè viêc tao dtrng vũ-try. Câu chuyên 
này cho chúng ta bi£t lÓi suy-nghi cùa 
ngiro*i xira vè nguôn gôc cùa vũ-try và 
tbc-gi^i mà ho đã ttrng sÔng. Ngiro^ 
sáng-tác câu chuy?n này cho rang trong 
buSí dau, triróc khi vO-try xuãt hi?n có 
hai vi than: Áp-xu, thSn ntrác ngpt và 
Ti-a-ma than niró'c man. Áp-xu (Apsu) là 

nam than và Ti-a-ma (Tiama) là mr than. 



Nam than Áp-xu và nũ than Ti-a-ma 
song chung vái nhau và sinh ra các than 
con. Khi nhieu thSn con sanh ra và làm 
mat sir yen t inh, nam thSn Áp-xu l$p kc 
tiêu-di$t các than con. Am miru cùa Áp-xu 
bi E-a (Ea), m$t trong các than con khám 
phá. E-a l§p muu giêt Áp-xu. Sau khi 

giêt Áp-xu, E-a sanh Ma-dút (Marduk) và 
Ma-dút áìxqrc ton là th in bâo t r ? cùa 
thành Ba-by-lôn. VI cá E-a gict Áp-xu là 
chfcng cùa Ti-a-ma, Ti-a-ma tlm each báo 
thù. Ti-a-ma t?o dyng nhièu quái vat và 
cir Kinh-gu (Kingu) làm tfcng t i r - l?nh 

q u â n - đ $ i . Đircrc tin này E-a ctr Ma-

dút làm tSng tir - l?nh quân-đ$i cùa E-a 

nhirng Ma-dút đòi đircrc cir làm vua 

triró'c khi ra tran. Than hoi chap thuân 

líri yêu cau Cua Ma-dút. 

Ma-dút chicn thâng Ti-a-ma dung nua 

xác chêt cùa Ti-a-ma dung nên b ìu tròri 

và níra kia dirng nên trái đat. Ma-dút 

thiêt lap ngày đêm và dung nên nguò'i tir 

trong máu cùa Kinh-gu, t&ng tu-l?nh 

quân-đpi cùa Ti-a-ma vua b\ giêt. Sau 

khi nguòi đirp'c dung nên các thSn làm 

gach và xây den thò* cho Ma-dút. 

Câu chuyên nay đuqrc sáng-tác vào 

khoâng 1 6 - 1 7 tírê kỳ truó'c Chúa cho nên 
có nguò'i cho ring l}ch-su công-cupc sang 

t$o đup'C ghi lai trong Kinh-thánh lay đè-

tài tir trong câu chuyên này, dau v?y 

ban ago nào đã tírng đpc Sáng-the Kỳ sê 

thãy rõ s\f khác bi?t trong hai câu chuyên. 

Ngirò'i đpc câu chuyên Ê-nu-ma Ê-lít cam 

thãy lac trong câu chuyên vì cb cácnhân-

vât, than hay nguò'i xuãt hi?n nipt each 

l$n xpn. Ngirò'i sáng-tác câu chuy?n này 

tin t i r ing vào sir hi?n hũu cùa nhiêu vi 

than khác nhau, nhirng vj than nay không 

bao gicr s<$ng chung v&i nhau đircrc cho 

nên có nhièu cu$c tranh chap ve quyen-

hành. Trong khi đó sách Sáng-thê Kỳ 

cho chúng ta biet Thircmg-Đe hi?n-huu tir 

vĩnh cuu, và Ngài là v'\ than duy nhãt. 

Thu^ng-Đê trong Kinh-thánh là Đãng 

T ? o - H ó a , Ngài t?o dung vũ-tru và cai-

tri vũ-try. Ngài có quyên trên mpi v$t & 

trong vũ-try. Ngài thiêt lap luât 1? đè 

vũ-try di đ$ng theo nhir đièu Ngài muôn. 

Đ q c câu chuy?n Ê-nu-ma Ê-lít đpc già 

có cam tirang là ngirò'i sang tác câu 

chuyên không biet phân-biêt thãn-linh và 

vât-chãt. Chi trong Kinh-thánh chúng ta 

mó'i thãy sir phân biet giua v$t-chãt và 

than-linh. Thupng-Đê là thăn-linh, Ngài 
t?o dung vũ-try, nhung Ngài không bao 

giír thuôc the-gi6i vat - chat. Thu^ng-Đe 

vupt trên vât-chãt. 

Đúng trên phircrng-di?n lich-su, Ê-nu-ma 

Ê-lít không có giá-tri may, nhung no cho 

chúng ta biet lÔi suy-tu cùa con nguò'i ve 
ngufcn gôc cùa vũ-tru. Cũng gi6ng nhu 
con nguò'i ngày hôm nay, con nguòi hang 
bao nhiêu thé-kỳ truó'c cũng đã mong ir6c 
tlm ve ngu<5n. Câu chuy?n nay cho chúng 
ta biet rang trong t i è m - t h ú c cùa con 
nguò'i, con nguò'i luôn luôn biet rang 
minh đã đucrc t?o dyng và chi Kinh-
thánh mó'i cho biet làm sao con nguò'i 
và vũ-try đã đuoc t$o dung. Câu chuyên 
trong Kinh-thánh chính là lich-sù cùa 
công c u q c sáng-tao và tãt cá các câu 
chuyên khác vè sáng-tao chĩ là each con 

nguò'i tìm hièu nguòn gôc cùa mlnh qua 

trí tucrng-tugrng. 

Tai Viêt-nam, theo sir hièu biet cùa 

nguò'i viet bài nay không có câu chuyên 

than-thoai nào ve viêc tao dung nên trò*i 

đãt, nêu dôc giâ nào b i e t câu chuyên sang 

t?o vũ-try nào tai Vi£t-nam, nguò'i viêt 

bài nay mong đ u a c tiêp x ú c Câu chuyên 

Son-tinh Thùy-tinh tai Viêt-nam là mot 

bang chúng vè than-thoai vè m<?t trân lut 

16n trên thê-gi6i nay. Chúng ta sê ban 

đên trong bài sau. t * * * 



Bòi cùa Myc-su- NGUYÊN-QUANG-THUÂN 

mOi 

« Ta sê ban long m&i cho các ngirai và đăt than mói 

trong các ngircri. Ta sê cat long bang đá khôi xác thit 
các ngircri và ban cho các ngircri long bang thit.» 

(Ê-xê-chi-ên 36 : 26) 

T R O N G thai - đai cua tiên-tri 
Ê-xê-chi-ên, đãt ntrác Y-sa-ra-ên 

rai vào can cbiên-tranh tàn khÔc Chiên-
tranh đã ciráp mat đi bao trang thanh-
niên tài-năng tuãn-tú, chien-tranh đã gieo 
rac bao đau thirang, tang-tóc cho gia-
đình, xóm làng, quê-hirang, xir-sá. Han 
the, dân chúng đang à vào tình-trang đao 
đtrc suy đôi, bang hoai, đên đ$ thap 
kém kinh-khúng, hp chôi bô Đtrc Chúa 
Trá i chí cao chí ái đè ton thá loài tho 
tao, hình tirgng thãp hèn. Bao nhieu ách 
ntrác tày trái nhir đói kém, dich If... 
gay nhieu do võ* chet-chóc trong dân-str. 
Trirác thâm-trang đó, tiên-tri Ê-xê-chi-ên, 
ngiròi có trách-nhiêm tinh-than, kêu goi 
dân chúng trá lai cùng Đirc Chúa Tròi 
đè đat-nirác đirgc phuc-hoi sinh-ltrc 
nirang theo lái phán hira cùa Ngài: Ta sê 
ban long môi cho các ngiroi, và đãt than 
mái trong các ngirai. Ta sê cat long 
bang dá khôi thit các ngirai và ban cho 
các ngirai long bang thit (Ê-xê. 36:26) . 

Tuy tuyên-ngôn trên đtrgc trtrc-tiêp 
khích-le chung cho toàn dân Y-sa-ra-ên, 
nhirng cũng đirgc gián-tiêp phán hira 
riêng cho tírng cá-nhân, vì nhirng cá-nhân 

ãy a trong c§ng đÔng cùa m$t quôc gia. 
Tuyên-ngôn ay thích hi?p vái hoàn-cânh 
điêu-tân cùa quôc-gia Y-sa-ra-ên trong 
thai chien và chic cũng thích írng each 
thyc-tièn cho đãt mrác Vi?t-Nam men 
yêu cùa chúng ta trong giai-đo?n nghiêng 
ngtra vì chiên C U Q C nay. Trong bài giâi 
luan nay, có 3 đièm chính đirgc nêu lên 
day đè cùng quí-vi thâo luan: 

— Tãm long mái 

— Than-Linh mái 

— Cupc đái mái 

I TÁM LONG M<TI 

Phan quan-hê nhãt trong con ngiròi là 
Tarn long. Tarn long đirgc tirgng-trirng 
bang hình m$t qua tim. Qua tim là ca-
quan trpng-yêu nhãt trong ca the con 
ngirai, là cho máu liru-xuãt toàn than đè 
bao ton sir song cùa mot than xác. Neu 
vì mot lê gì, trái tim ngìrng đâp, máu 
đong lai, sir song con ngirai hoàn toàn bi 
ttr than ciráp mat vl Kinh-thánh bay to 
«Sy song á trong huyet». Nhir vay, đôi 
vái con nguòi, tãm long là yêu-tô quan-
trong bâc nhãt. Nhtrng tai sao phâi có 
tarn long mái ? Đe cap den tãm long mái, 
ta phâi nghĩ ngay là có tarn long cũ. 



T i m long cũ là long day tpi ác khô*i đièm 
tír khi A-đam, tô-phy loài ngircri, pham 
t$i cùng Đirc Chúa Tròi . 

Theo m$t so-sánh cu-thè cùa lái Đtrc 

Chúa Tròi , long cũ là long blng đá. Đá 
là thu$c the jan, vô tri vô giác. Ncu bô 

đá vào chau niròc thl đá không bao giá 
bi thlm niròc. Ánh nang mat tròi không 
làm cho đá tan, mà khi lanh cũng không 
làm đá cirng han tí nào. Gió, mira, bâo 
cũng không làm đôi núi lay chuyèn. Long 

bang đá là long chai lì, long chat chira 
t$i ác day day. Con ngiròi ph?m tgi thl 
dê l lm tái-pham, càng pham t$i long con 
ngircri càng t rà nên cirng han kim cirang. 

Long cùa nhân-loai ngày nay đã hóa thach, 
sÔng vái m§t lirang tâm chai 11 không 
càm-xúc đirac ân-đièn ctru-rôi cùa Chúa 
Jêsus-Christ, cũng không ỳ - thírc dirge 
hành-đ§ng đSy gian-ác cùa mlnh. Đoc 
trên báo-chirang, chac ai cflng phài nhân 
ring, con ngiròi song blng m$t tarn long 
đá, đên nôi con có the cam dao ha sát 
cha, chong dung m<?t phát sung đe ket-
liêu ngiròi va men yêu cùa mlnh, em 
dap đâu anh mlnh bang mpt khúc cay 
cho đen chêt đè tranh-giành tien cùa... 
Biêt bao nhieu bình ânh giêt ngiròi, 
ciròp cùa, tà tình dam-loan diên ra hang 
ngày ngay tai đãt niròc nay cũng nhir 
nhirng phan đãt khác trên the giái. Gan 
day, w *n giêt ngirò*i tàn b?o, ghê tàm 
nhat thê-kỳ cùa anh Tô-vãn-Giàu. Anh 
dap đau bà Giáo Cao-Nguyêt-Tê nhir đâp 
đãu m$t con cá đè bà bat tính rôi xiêt 
cò chôn ngirac đau trong lúc có lê bà còn 
tha hoi-hóp dè ciráp đoat nír trang đè rôi 
cuoi cùng anh nop mình triròc pháp luât 
và tif van chêt trong nguc that... 

Hành đông tàn bao ay nói lên dirge 
cái vô cam giác cùa tãm long dá, mà anh 
Tô-văn-Giàu là đièn hình. Lirang tâm 
anh hoàn toàn chai 11, không can rtrt, 
không xót thirang triròc cái chêt cùa mot 
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con ngiròi nhir mlnh. (Khi anh dien lai 

tan tuong sát-nhân ãy trirác nhân-viên 

công lire). 

Không riêng gl anh Giàu, tãm long đá 
ãy tìm thãy trong bãt cir ai van còn song 
trong ngiròi cũ cùa A-đam, mi?t - mài 
trong t$i ác, chõi bô Đtrc Chúa Tròi 

thánh-khiet. 

Theo lái hira cùa Đirc Chúa Tròi 
along blng đá» sê biên đ&i thành tãm 
long blng thit. Long blng thjt là tãm long 
mem-m?i, có cam - giác đau-đán khi bi 
dirt da. Là m$t tãm long vâng phyc dê 
tham nhuan anh hiráng thiên-thirpng, là 
tãm long do Thánh-Linh tao dtrng. Là 
tãm long cùa thanh - niên Sa-mu-ên khi 
thira vái Chúa r ing : «L?y Chúa, hãy 
phán kè tôi-tá Chúa đang nghe». Long 
blng sáp cũng mem nhirng cũng không 
phâi là long blng thit, là tãm long cùa 
mpt so ngiròi hien-hòa có đao-đírc thiên-
nhiên chtr that không có sir cam xúc vái 
ân-đièn ctru-rôi cùa Chúa. 

Sir biên đôi tù* long bang đá đên «long 
blng thit i phài kè là m$t quyen năng, 
mpt công-tác siêu-nhiên. Dì nhiên con 
ngiròi không làm đirgc. Chí m§t mlnh 
Đú*c Chúa Tròi làm đirac mà thôi. Có 
the g<?i đó là món qua cùa Đírc Chúa 

Tròi. Chú ỳ chír TA trong câu trên là 
Đirc Giê-hô-va. Ngài phán vái tính each 
xác-đinh. Ngài phán o Ta sê » và tái-quyêt 
s ta sê »• Ngài không phán vái tính-cách 
phù-đinh, «ta sê nêu» hay «ta sê có thè» 
hay « ta sê vái mpt đieu ki?n nào«... Day 
là lái phán chac-chan nhir trong lái phán 
cùa buôi ban đau phài có str sang thì 
lien có str sang trên đãt. 

Tin-Lành ciru-roi cùa Đirc Chúa Tròi 
dirge thtrc-hiên qua Chúa Jesus-Christ 
luôn tuyên-bô each khang-dinh rang: Tin-
Lành làm con ngiròi trò nên mái, không 
phài là mpt str câi-thiên nhir các tôn-

( THÁNH-KINH N.S-



giáo khácchù-trtrang. Mot b?nh nhân mac 
chúng b?nh nôi thirang không the lành 
đirgc neu chi thoa thuÒc ngoài da, hay 
chi đirgc bang bó sa sài trong khi có sir 
bang huyet ben trong. Nguyen nhân gây 
nên b?nh trang can phâi đirgc chira tri 
tân gÔc; toàn bô h?-thông cùa tpi-lôi 
phâi bi tiêu-diêt tan nen móng đè con 
ngiròi trá nên thánh-thiên, và đat đirgc 
chân-thi?n-mỳ theo trác-vong cùa minh. 

II . THĂN-LINH MO*I 
Khi tãm long môi đirgc thirc hi?n, thl 

Đírc Chúa Tròi sê ban cho Than-Linh 
mái . Đírc Chúa Tròi không còn á ngoài 
nhirng hoàn-toàn biró'c vào con ngiròi qua 
Thánh-Linh. Thánh-Linh Đirc Chúa Tròi 
đieu khièn mpi sinh-hoat cùa con ngiròi. 
Khi A-đam pham tpi, mÔi tirang-giao vái 
Thánh-Linh Đirc Chúa Tròi bi cat đtrt. 
Ngiròi có tãm long cũ, long blng đá thl 
a diròi str đièu - khièn và hiròng - din 
cùa tà-linh, cùa ma qui. Than-Linh mái 
hoàn-toàn chiêm híru và cir-trú trong tãm 

long mái. Đãng lap pháp á trong long đè 
hiráng dân con ngiròi đi đúng đtròng 
công-nghĩa và chánh-trtrc. Đirc Chúa Tròi 
dtrng nên long mái đè Ngài ngtr. Str 
vinh-hièn cùa Đang Christ không phâi chi 
thay đirgc khi Ngài chiu treo mình trên 
th$p-ttr giá hay khi Ngài ngôi bên híru 

ngai Đirc Chúa Trái nhirng cũng đirgc 

chúng kiên ngay tâm hôn chúng ta. ThUn 

Linh mái đirgc đat «trong các ngirai». 

Hành-đông cùa cuôc song den toi á 
qua khú phâi bi triêt tiêu hoàn toàn, hat 
giong mái bat đau du* phìn trong tãm 
long mái dè càng ngày càng nay-ná vái 
m<?i bong trái tõt-đep cùa no. Chính lúc 
bat đau có Than-Linh mái chiem híru, 
thl con ngiròi cam thãy đau-đán ve 
nhúng hành-vi đen tôi xau-xa cùa mình 

á qua khú đên nôi có the buôc mi?ng la 
lên nhir thánh Phao-lô r i ng : khôn nan 

cho tôi, kh£n nan cho tôi, ai có the ctru 
tôi thoát khôi thân-thè hay chêt nay? 

Nhieu khi chúng ta lam tirông rang, 

tãm long mái là mpt công-tác đirgc thtrc 

hiên mgt iSn đù câ nhirng ta quên rang 

con ngiròi be trong can đirgc đôi mái 

m5i ngày. Neu không thl van a trong 

tình-trang cùa Phao-lô «Tôi muôn làm 

đieu lành mà không làm đirgc, đièu dir tôi 

không muôn mà van dính-dãp theo tôi». 

Muôn thtrc-hi?n dirge đièu đó, m<?t đieu 

ki?n duy nhãt dirge đat ra, là á trong 

Đãng Christ nhir Phao-lô đã diên tâ theo 

tìrng trài cá nhân mlnh. tVây neu ai a 

trong Đãng Christ thl nãy là ngiròi dirge 

dtrng nên mái, moi sir cfl đeu đâ qua đi, 

nay mpi sir deu sê trá nên mái (II C o 5ÌÌ7). 

Trong Đãng Christ, chúng ta cam thãy 

Ngài là sue manh, là chu-vi và trung-

tâm đièm cùa đái song chúng ta. Neu ra 

khôi đó, dù trong giây lát chúng ta dtròng 

nhir cam thãy rai vào m<?t sir lanh-lêo, 

tÔi-tãm và chêt choc Blng mpi each, hãy 

trá lai cùng Chúa Jêsus — Nguôn str song— 

nhir mat đôi mat, tay cam tay và long 

bên long. 

l i t c u ô c đ ò - i MOT 

Khi nhân đirgc tãm long mái và than 
linh mái, dì nhiên chúng ta có đirgc 
cupc đái mái. Hay nói khác đi, cuôc đái 
mái là cuôc đái có sir đóng góp cùa 
Than-Linh mái trong tãm long mái. Long 
yêu-mên tôi-lôi thê-gian càng b\ tê-liêt 
và đang khi đó long yêu-mên Chúa càng 
ngày càng gia-tăng sâu - đâm. Khuynh-
htráng cùa cuôc đái mái là khuynh-
hiráng vè thiên-đàng vè Đirc Chúa Tròi 
vè nhũ-ng str thuôc vè trái . Bong trái 
Thánh-Linh bat đau đua ná trong cu<?c 
đái, nào là trái yêu - thirang, vui mírng 
bình an, nhin-nhuc, nhan tir, hiên lành, 
trung-tín, mem-mai, tiêt-đg» (Gal 5 t 20). 



Con sâu, khi chira tr&'thành con buam 

b u à m , thl hinh thù xãu-xi ai cũng muôn 

lánh xa, thúc an cùa no là lá cay, đãt 

bui, nhirng khi sâu ãy hóa thành buóm 

bay luc/n nhan-nhcr hình sac dep-đc ai 

cũng muÔn xem, bay giír thúc an cùa no 

là nhyy hoa... M$t su biên đ$i hoàn toàn 

tir hlnh thai đên sinh-hoat. Đó cũng là 

hlnh anh cùa C U Q C đò'i cũ và cupc điri 

mó'i. Phâi có su khác bi?t rõ r?t, mqt sy 

biên hóa toàn-di?n. Thanh Phao-lô khuyên: 

«Đtrng làm theo điri nây, nhung phâi 

biên hóa b&i su đòi mó'i cùa tâm than 

mlnh >. 

Tãm long mó'i xây dung mot đòi song 

mó'i, là m$t th | t su không chôi cài đuoc. 

Phao-lô, vó'i ten là Sau-kr m$t con nguò'i, 

hung bao, sát nhân, gây song gió cho 

H$i-thánh Đùc Chúa Trò'i, nhung cũng 

con nguò'i đó khi tiêp xúc vòi quyên-

năng cúu-r5i tir trò'i thl m$t C U Q C song 

mó'i bat đau, thay gl giêt nguò'i, ông trô* 

nên m$t nhà truyen-giáo t rú danh, m$t 

thánh-nhân đáng kính. 

Jonathan Edwards đã tuyên bÔ rang: 

«Sau khi tăng-truong trong đò'i sÔng 

thuQC-linh, thì long tôi cam thãy m§t su 

ngpt-ngào tir thiên-thucmg tràn ngâp. 

Truó'c mat tôi, m<?i su duò*ng nhu thay 

đSi, khoác lên su đep-đê, thánh - khiêt, 

vui-mirng, vinh-hièn cùa Đãng Christ tir 

mat trò'i, mat trăng, ngôi sao, cây cò, 

hoa lá, chim choc*. Câ đên sãm-sét, chap 

nhoáng mà truó'c kia là qua kinh-khiêp 

cho tôi thì gicr đây lai là su vui mirng 

cho tôi vay » (W. James, trong quyln 

Varieties of Religious Experience trang248). 

Truó'c them nam mái, cãu mong sú-

di?p tir trò'i đuac phán qua tiên - tri Ê-

xê-chi-ên cho mot dân qua đau khS vl 

chiên-tranh, vì tôi-lôi cùa nuóc Y-sc-ra-

ên xa xua thì cũng là lòi húa qui báu 

cho dân-t$c Vi?t Nam đang có cùng m§t 

canh tr?ng nhu hi?n nay, đè toàn dân 

muôn nguòi nhu m$t, đêu có đur/c m$t 

cu$c đòi mó'i phuc-su và tôn-kính Ba 
Ngôi Đúc Chúa Trò'i toàn ái chí cao và 
chí đ?i vay. Amen. 

*** 

&Óét cèi Can đâg. 

rôi vũng lanh ngâm chân 

Dò-i mirng mú nhói siro-ng-san dot tay 

Hêt rôi nam tháng bui cay 

Mat hiu-hăt năng tim say loan cuong 
Het rôi mira do lung truông 

Chiêu den tan võ* giac suòng mong vàng 

Het rôi tìeng nhac rù-ng hoang 

Âm-thanh u-tjch cháy Ioang bãi ghenh 

Hêt rôi cây t 9 i chênh-vênh 

Khóc ăn-năn Chúa dã quên van ngày. 
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Còn day Hon sang tinh-khôi 

Thò*i-gian dirng lai ben dôi Gô-tha 

Còn day hi-vong nguon ca 

Nâng thiêng vô-tân bao-la may tang 

Còn day giot mat rót dan 

Lira tin luyên mãi thiên-ân bon mùa 

Còn day tình-ái ban-so* 

Long vui có Chúa chang chò" hir-không 

Còn day bon bièn công-dong 

Yêu-thircrng ngtr-trj snot giòng vô-bién. 

L I N H C U C T N G 



Phu trang 
t ruyèn-dao sau-rong 

Môi sang các MS. TĐ. 
và tín-hwu, tham-gia các 
Ban Chírng-đgo đi khăp 
các nvi đì làm chá'ng ve 
Tin-Lành và mcri ăông bào 
nghe giăng. 

C H I E N - D I C H T I N - L À N H PHLTáC TUY 
t h à n h - c ô n g rtrc-rar 

Trung tuan tháng n víra qua, khi 
mà hang triêu ngiròi trên the-giói dang 
theo dõi chuyên bay cùa Phi-thuyen 
Apollo 12 đò bô Nguyêt-càu, thì tai 
Phtrác-tuy đãcó hang ngàn ngiròi say 
me theo dõi chiên-dich giàng Tin-lành 
tír 16 den 26-11-69. 

Ve phtro'ng-dien thuôc-linh, chiên-dich 
Tin-lành víra qua dã mang tính chat 
quan-trong hen công-cuôc thám-hièm 
Nguyet-cău. (T day không tim kiêm và 
giói - thiêu môt tinh-thè khô chêt hang 
triêu nam, nhirng tai chiên-dich nay, 
chúng tôi dông thanh giói-thiêu tat cà 
sir cao-trong cua môt Thiên - đàng 
vinh-hièn, mot con đirò'ng ctru-rôi kỳ-
diêu và hirông-dân moi ngiròi den tiep 
nhân sir song hanh phiró'c đòi đòi 
cùa Đirc Chúa Tròi. 

TH&I GIAN CHUÀN-BL Dù chi có 
non i tháng đè chuàn-bi cho chiên-dich, 
nhirng nhô stj đông tâm nhãt trí cùa 
moi ngiròi mà chien-dich đă đircrc thirc-
hien each chu-đáo. Ngày 5-10-69, Muc-
sir Pham-văn-Thâu và Muc-sir Nguyên-
văn-Quan đã thay cho Ban tri-str Đia-
hat ra Phirôc-tuy đè lo thành lap Ban 
tô-chtrc, và môt thành-phan sau day đã 
hoat-đông manh-mê: 

TB. Tài-chánh, 
TB. Ca-nhac, 

TB. Giao-tê, 

Các tièu ban 

Trirông-ban, Ms. Pham-văn-Thâu 
Phó trirông-ban, Ms. Nguyên-văn-Quan 
TB. Cau-nguyen, Ms. Nguyên-thien-Sỳ 
TB. Chirng-đao, Ms. Phan-văn-Hiêu 
TB, Thông-tin, Ms. Nguyen-nam-Hái 

Ms. Lê-văn-Phái 
TĐ. Lirang-văn-Sãm 
TĐ. Nguyên-văn-Nho 
tháy đeu cô gang đên 

mire tôi đa đè hoàn-thành trách-nhiêm 
cùa mình. Ngoài ra, chiên-dich còn có 
môt hau-thuàn vô cùng manh là sir 
cau-nguyên đăc-biêt cùa hêt thày tôi-tô 
con-cái Chúa trên toàn quõc. Tãt ca 
trg lire ãy đã khiên cho Ban tô-chtrc 
chúng tôi điro-c nhieu khích-lê, hang say 
trong nhi^m-vu cùa mình. 

NHITNG NGÀY PHÁT-ĐÔNG. Các 
tièu ban dã bat tay làm viec trtrôc 
chiên-dich mot tuan lê. Chúng tôi đên 
thăm vieng chính-quyen đia-phirong và 
thirc-tĩnh đông-bào chuân-bi đón chào 
chiên dich. Mgt căn-trai rông ló*n dài 
20 thirôc ngang 11 thirôc dirge dyng 
ngay trung-tâm thành-phô đõi diên phòng 
thông-tin. Các chtrng - đao viên dime 
tung ra khap nai đè trao thi?p mòi tân 
tay đông-bào. Ban Thông-tin đã treo 
han 20 bièu-ngír khap các ngá đirò'ng 
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và dán hang ngàn bích chtrong khién 
cho quang-cành thành-phô t r ò nên tirng 
b u n g nhôn-nhip nhir ngày đai lê. 

GlCr VINH-QUANG ĐÃ ĐÊN. Đúng 
20 giò ngày 1 6 - 1 1 - 6 9 , Chiên-dich Tin-
lành điroc khai-mac each long-trong vòi 
sir nô-núc tham dir cùa moi neiròi. Muc-
sir Pham-văn-Thâu t r tròng-ban to-chúc 
dã đoc dièn-văn và tuyên-bô khai-mac 
chiên-dich giáng Tin-lành. Trong so 
quan-khách tham-dir, có sir hiên-dien 
cúa Trung-Tá Tinh T r u i n g Phiròc-tuy. 
Nhân dip nay, Muc-sir Chù - nhiêm 
Phan-văn-Tranh thay cho Ban tò-chúc 
tang Trung-Tá Tình Tr i ròng môt cuõn 
Kinh-thánh bìa bang go cay O-li-ve tai 

Giê-ru-sa-lem that dep. Ánh sang, âm-
nhac và ca-hát dã tao nên môt am-

• * * 

thanh kỳ-diêu vang-doi thành-phô đă 
có s u e iôi cuôn nhieu ngiròi den nghe 
Tin-lành. Muc-sir Hôi-triròng giáng bài 
dau tiên each day on Chúa, tiêp theo là 
lòi kêu goi và các chúng-đao viên 
hiròng dân ngiròi tin Chúa den noi 
Cau-nguyên. 

THANH PHÔ BAN NGÀY. Do str 
công-tác rat tôt-đep cúa các Muc-sir, 
Truyèn-đao và chúng-đao viên lên đên 
hon 100 ngiròi, nên ban to-chúc dã 
hoach-đinh môt chirong-trình công-tác 
suôt 10 ngày đêm. Moi sang t ú 6 den 
7 giò, tat câ deu tap t rung tai T y Xã-
hoi dê chia t ú n g nhóm cau-nguyên do 
Cu Muc-sir Nguyên-thi?n-Sỳ phu-trách. 
T ú 8 giò- đên 8 giò- 30 tat cà hop mat tai 
trai Tin-lành đê cu Muc-sir Phan-văn-
Hiêu phân chia công-tác chúng-đao. 
Các Muc-sir Truyen-đao thì chia nhau 
den giâng Tin-lành tai các Quân phu 
can. Thanh phô ban ngày làmôi tr iròng 
rat thuân lp*i cho các chúng - đao viên 
hoat-đong hang say. Buoi chiêu, Ban 
chúng-đao lai di ra thăm viêng và mòi 
t ú n g gia-đình đên dtr nhóm buoi tôi, 
Ban Thông-t in thì dung xe hoi và may 

phóng thanh tot nhãt đè mòi đòng-bào 

each day dù, Qui Muc-sir, Truyèn-đao 

thì cùng nhau hi?p nguyên tai nhà t h ò 

tarn, Ban ca nhac thì lo tap dug t giong 

ca đè hát ton - vinh Chúa. Tha t là 

môt sinh-hoat vui t iroi . 

THANH PHÕ BAN ĐÊM. Đúng 7 giò 
môi tôi thì ánh sang và ca nhac b u n g 
lên tai trai Tin-lành. Str hien-di?n cùa 
Chiên-dich Tin-lành dã khiên cho thành 
phô ban đêm tai Phiròc-tuy t r ò nên 

huy-hoàng, moi ngiròi dèu vui t t roi 
hòn-hò nhir quên hêt nhúng lo âu so-
hãi cùa nhieu đêm chiên-tranh ham doa. 
Thành phô ban đêm ò day dã thtrc 
str thu hut moi ngiròi vè trai Tin-lành 
dè tìm kiêm on cúu-rôi cùa Chúa. Ho 
dirge các chúng-đao viên niem-nò tiêp 
đón và đira vào tan nhúng ghê ngôi 
trong trai . Chúng tôi ghi nhân str 
hoat-đông rat húu-hiêu cùa các chúng-
đao viên. Ho say me dat đira nhieu 
ngiròi den vòi Chúa. Ho qua là nhúng 
tay đánh liròi ngiròi xúng-đáng cho 

chiên-dich Tin-lành. Các chúng đao viên 
dã chia nhau ngôi bên canh đông-bào 
khi bài giáng kêt thúc thì ho thi hành 
phân sir cùa mình là khuyên giuc và 
hiró-ng-dân den chô cau - nguyên tin 

Chúa. 

BUOI NHÓM CHÚA NHLTT TRONG 
TRAI. Sang Chúa-nhat 2 3 - 1 1 - 6 9 , môt 
buoi nhóm t h ò phirgng Chúa dirge tò-
chúc ngay tai trai Tin-lành. Có các tôi-
t ò và con-cái Chúa tham-dtr đông đú. 
Đac - biêt là có nhúng ngiròi vúa tin-
nhân Chúa cũng đên nhóm chung vòi 
chúng tôi . 

Chirong-trình buoi nhóm that linh-
đông và day on Chúa qua 3 phân lòn : 

i— Giò- Ngo*i-khen Chúa do Ca-đoàn 
T N . T L . T h ù - do, Ban hát Muc - sir 



Truyen-đao và Ban Thanh-niên Vũng-

tàu. 

2 — Giò* hoc giáo-lỳ can-ban do Cu 
Muc-su Phan-văn-Hiêu giúp-đcr các tín-
húu mói tin Chúa. 

3— Gicr Bò i - l i nh cho Hôi-thánh do 

Muc-str Giáo-sĩ Thomas Stebbins. 

NHUNG WU-ĐIEM CÙA CHIÊN-DICH. 

Nhũ-ng ai đã hem mot Ian đên tham-
dtr chiên-dich Tin- lành tai day cũng 
đêu nhân thãy Chúa có ban crn phiró'C 

dôi-dào cùa Ngài. Tôi không the diên-
tà het str vu i -múng tràn-ngâp trong long 
moi n g u M , nhãt là tinh-thãn tucrng-
thân tucrng-ái. Tôi thong - cam each 
sâu-xa ve noi vui mirng sung-suó'ng 

cùa môt cá-nhân, hay toàn-thè gia-đinh 
quyet long tin nhân Cúu-Chúa . Hp đã 
thành - that cau - nguyên xung tôi và 
cung - kính mòi Chúa cai tri đòi he . 

1 . TINH-THÀN CĂU-NGUYÊN. Chien 
dich Tin-lành Phuó-c-tuy cũng đã đem 
lai sir Phuc-huns; cho tat ca tôi-tó 1 con 
cái Chúa ve tham-du*. Môi ngircri đeu 
d u o : chính Chúa thăxn viêng qua 
n h u n g gicr câu-nguyên. Nep song t âp -
thè suôt 10 ngày đêm tai day đã đem 
lai cho chúng tôi tinh-than hiêp môt 
và long yêu- thuang chân thành. Ai 

nay đirox khích-lê hyn-lao và san long 
làm Tat cá n h u n g gì đè danh Chúa 

d u e : vinh-hiên. 

2. HOAT - ĐQNG CHUNG - ĐAO. Các 

Ban chúng-đao đă hoat-đông rat h ú u -
hiéu. Ho chúnsj-minh đirox trách-nhiêm 
quan-trong cùa mình trong chiên-dich 

giáng Tin-lành. Môi ngày có it nhat là 

50 chúng-đao viên t ú các chi-hôi Sàigòn, 

Nguyên-tri-Phucrng, T h ù - đ ú c , Khánh-

hoi, T ô n - đ â n , Chánh - hung , Gò-vãp, 

Biên-hòa, Long-Khánh, Vũng-tàu, Bình 
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tiên, Thanh - đúc , Phú-tho-hòa, Can-
đuó 'C , Hòa-hung, Phan - thanh - Giân, 
Thông-tây-Hôi, Bình - duo-ng, Bên-cát. 

Tôi nhân thãy rang, qui vi dien-giâ 
và các Ban âm-nhac là nhung n g u ò i 
tung lucri ra each sâu-rông, nhung các 
chúng-đao viên là n h ú n g tay kéo l u ó i 
theo s u khôn-ngoan và kỳ-thuât vung 
chac do Chúa ban cho. Cho nên, mot 

chiên - dich mò" ra mà thieu su hoat-
đông thì khó mà đat đè'n nhũng thành-
công mong muôn. Chúng tôi thành-
thât khen ngcri tinh-thãn hoat-đông cùa 
các Ban chúng-đao tai chiên-dich vúa 
qua, và cũng ghi nhân su góp phan tot 
đep cùa qui vi trong thành qua ruc -
rcr nay. 

3. Đlf(JC MO A. 242 linh - hòn t iêp-
nhân Chúa, trong so nay có 10 gia-đình 
tin Chúa tron v?n là môt kêt-quá qua 
su cau xin và suy-tucrng cùa chúng 
tôi. Đôi v á : môt thành-phô nhô và 
hern 80% đã có mot tôn-gìáo khác, so 
nguò'i tin Chúa nêu trên that đáng kê 

là ĐUCTC M C A . Trong nhũng ngày 

chót cùa chiên - dich so ngircri tin 

Chúa lai càng gia - tãng. Chúng tôi 

rãt tiêc, thcri gian chiên-dich lai trò* 

nên qua ngăn đôi vcri long khao-khát 
tìm kiêm Chúa cùa đông bào. Có 

n h ú n g vùng phu can tinh ly còn mong 

muôn chúng tôi đên tham vieng ho, 

chúng tôi nhân thãy nhúng noi nay cùa 

Tin-lành đang mò* rông và nêu có thì 

gicr hoat-đông day đù, có the mò* ngay 

môt chi-hôi tai day. 

CHÙ QUÁN NGÀY NAY. Ông chùquán 

ngày xua tai thành Bêt-lâ-hem đã khăng 
khăng t ú choi tVép bà Ma-ri ha sanh 
Chúa Jêsus trong quán cùa mình, nên 

Chúa Jêsus đã phâi chiu ha sanh trong 
máng cô chuòng chiên. 
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Cam a n Chúa, v g chòng ông chú 
quán ngày nay tai thành - phô Phtróc-

tuy dã thành tâm tiêp r i rác Chúa vào 
long mình trong đêm chót cùa chiên-

dich. Tír nhũ*ng tháng nam vè t r i rác , 

nhãt là trong thò*ì gian chien-dich. 

v a chòng ông chú quán nay dã 

rãt ban rôn Io tiép r i rác khách hang 

đên an uóng. Tat cà n h â n - v i ê n cùa 

chien-dich cũng đã an tai quán nay. 

Do str thúc-giuc khuvên. m a i mà v a 

chông ông den tham d\r đêm chót cùa 

chien dich và ông bà quyêt đinh tin 

nhan Ctru Chúa. 

CHUGNG-TRÌNH THEO DÕI Bai a n 

Chúa thúc giuc cu Muc-sir Phan-văn-
Hi?u và môt so ngirai vui long công-
tác vcri chù-toa chi-hôi Phtrôc-tuy tht^c-
hien mot chirang-tr ình thăm viéng nhírng 
ngtròi môi tin Chúa, hau nâng-đ& d a i 
thuôc-linh cùa ho. Chung ta là nh&ng 
ngiròi ô' xa thì xin vui long nhó' cau-
nguyên luôn cho nhírng ngira i nay cir 
đtrng vírng trong on Chúa . 

Trong suõt ch ien -d ich víra qua. các 
Ban chùng-đao dã phát ra 400 Kinh-
thánh Tân- i róc , 1000 cuõn Rang-đông, 
600 sách chuyên tích Chúa kê loai song 
ngtr, và 10,000 sách nhô. T r t r ác môi 
già giâng Tin- lành đèu có mot l ap day 
Đao cho Thieu-nhi do các Truyên-đao 
phu-trách, các em rat vui thích tham-
dir, và có 40 em dã tin nhân Chúa. 

BÊ-MAC CHIEN - DICH. Chien - dich 
Tin-lành dã bê-mac lúc 21 g ia ngày 

2 6 - 1 1 - 6 9 . Đang khi moi ngira i a trăn 
gian vui mù'ng chú'ng-kiên viêc vó t 3 
phi-hành gia lên khõi bièn sâu song l án 
dè kêt thúc chuyên bay Apollo 1 2 . thì 
hêt thây con cái Chúa khap na i và câ 
thiên-sír trên t rô i cũng vui mírng hân-
hoan theo dõi chien - dich Tin- lành 
Phiróc-tuy vó t 242 l inh-hôn dong-bào 
ra khõi bièn tram luân hir mat âèá d a i . 

G ià be mac dã diên ra each trong 

the và cam đông nhièu ngiròi , vì chúng 

tôi nhan thãy còn có biêt bao ngiròi 

chira có dip den nghe gíáng Tin- lành 

hay tiêp-xúc vói các chírng-đao viên. 

Môi ngi ra i t rong chúng tôi dèu :nuón 

có the kéo dài t h a i gian cùa chien-

dich dang trong mùa gat that trúng 

nay. Can trai rông lón tù' tír ha :-;uong 

dang khi Ban to - chvrc chào tarn bi?t 

toàn the dòng-bào tai t ình ly nay qua 

he thong phát thanh cúa phòng thông-tin. 

T a a n Chúa vè chien-dich Tin-lành víra 

qua, vì chang nhírng dã đem đ i r a c nhièu 

ngtrM vè vó i Chúa, mà dã gay 

đ i rac nhírng cam tình tot đep dôi vói 

các cap chánh - quyèn và đông-bao tai 

day. Chúng tôi xin ghi lai n h ũ n g net 

l á n cùa chiên-dich víra qua dè quí-vi 

gan xa thong cam và them lên sir ngai -

khen Chúa. 

Muc-sir NGUYÊN-NAM-HÂI 
Trirãng-ban Thóng-tin Chiéti-diCh 

Tin-lành tai Phirác-tuy 

TÔNG-KET HOAT-ĐQNG 
CHLTNG-ĐAO TAI P H I T Ó X - T U Y 

TLT 16 -26 /11 69 

1 . Nhà ghé thăm 1 4 5 7 
2. NgtrM nghe 1 7 5 2 
3. Sách biêu 5 3 2 7 

4. Giâng T I N - L À N H 10 Đia-diêm 
5. Ngiròi tin 242 
6 Ngiròi tham-dtr Bo dông ngày 

chtrng-đao đêm 60 ngiròi 

7. Tân-u 'óc Ghê-dê-ôn 500 

8. Song ngír 600 

9. Cuôc đò i Đ.C.J . 100 
10. Truvèn-dao d a n 10.000 

1 1 . Ph i rác-âm yêu-chĩ 200 quyèn 

MiW'Stt Phan-vdn-Hièu 
Tnròng-ban Chú ng-dqo 
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Nhirng nam hâu viec 
Chúa cùa tôi 

<( Có n h i c u o 'n-phuóx cũa C h ú a 

ban cho n g i r à i d i m e chon » 

Cu Myc-sir trí-sy NGUYEN-CHÂU-THÔNG 

7 R U C T C het, tôi dâng lò'i cam <rn 

Chúa vì Ngài đã ch<?n tôi tir trong 

môt gia-đình Nho-Giáo lai có khuynh-

hiró'ng Phat-giáo. Cũng nhir moi ngirò'i 

đ<5ng hoàn cânh vó-i tôi, viêc tin Chúa 

không phâi là vice dè mà trái lai đã gap 

phâi nhicu su* khó khăn. Dau vay Chúa áă 
cúu tôi. 

Vì chú tôi và câc anh tôi đeu đi xa lo 

viêc quan, vice nuó*c, tôi ô* nhà phãi 

đai diên chú và các anh tôi đl lo 

phung sir ông hà và công viêc tai làng 

ap. Chú tôi lai là Thù - chí trong làng. 

N^u tin Chúa thì công viêc tôi, ai sê 

đâm - nhân. Chi dàu tôi tire Cy Bà 

NGUYÊN-THi CHÂU-TUAN khuyên tôi cú 

tin Chúa và moi viec Chúa sê lo cho. 

Nam 1920, tôi tin Chúa. Vice nhà tôi 

giao lai cho nguò-i trong Toe, mot vice 

không lay gì là khó khăn nhu* tôi tirô-ng. 
Nhirng khi tôi tin Chúa, hà con tòi hít 

âìu làm khó dè nhik là chú tôi đã gô-i 

đo-n đen quan tir tôi. Dau vay tôi đă 
quyet đinh theo Chúa và đi ra Đà-năng. 

Sau khi tin Chúa đuo-c vài íuan-lè, Cu 
Giáo-sĩ I R W I N khuyên tôi vào Truò-ng 

Kinh-thánh đ£ hoc, nhirng tôi đã trình là 

không đũ strc khoe đe hoc vì hay giò- tôi 

đang mang benh <Ìau hung kinh-niên. Cu 

I R W I N lai bao cĩíu-nguyên và khuyên tôi 

lieu có đú'c-tin thì moi sir đcu đuo-c câ. 

Tôi đà vâng lò-i và vào Trircrng Kinh -

thánh đ? hoc. Sau khi hoc đuo-c vài tháng, 

Cu bao tôi vào Hôi-an đ£ ban sách và 
• • * 

làm chúng. Lúc bay giír Hôi-an là noù 

chira có dau cho-n cúa ngirò'i Tin-lành. 

Tôi là ngirò-i đen Hôi-an truó'c tiên 

nên không khôi gap nhièu sir khó-khăn. 

Cam o'n Chúa, bat đau hau vice Chúa, 
tòi đă trao quyln sách « CHAN GIÂ-
LUÂN » cho Cu Chánh T H A N H và 
đucrc Cu nay tiĩíp đón niem no -. C\t ttt 

thích quyln sách trên. D o đó tôi huó-ng-

dàn Cu tin Chúa và Cu đa thuôc ve 
• • • 

Chúa tir đó đ£n ngày Cu đa vè 

nuó*e Chúa và hiên eó ho*n 100 linh-h&n 
trong gia-đình Cu đã đucrc cúu-rôi. That 
Chúa đă ban phuó*c nhicu cho gia-đình 
Cu. Cu Chánh T H A N H là nguò'i âìu 

tiên đã tin Chúa tai Hôi-an. Và day là 
nguòi thú* haĩ đã tin Chúa. Tôi muon 
nhác đen cu Ba M U A . Cu nay đã tin 
Chúa sau khi thú* Cu Giáo-sĩ JEFFREY. 
Cu nói nĩ>u tôi gap Cu JEFFREY và tôi 
nói môt vài câu mà cu JEFFREY khôug 
bien sac mat thì tôi tin Chúa lien. Su viêc 

• • # 

đà xây ra nhu ỳ mu£>n. Cu JEFFREY 
van giír sac mat tu nhiên khi nghc Cu 

Ba M U A nói, đã chúng to ve su nhin-

nhuc. Vice nay đă đem Cu Ba M U A trô* 
lai vó-i Chúa cho đ£n ngày nay và hiên 



g iò Cu nay v a n ò tai Hôi-thánh Hôi-an. 

Tôi ò tai Hôi - an dircrc 9 tháng và có 

nhièu ngiròi tin Chúa. 

Sau khi ro*i Hô i-an, tôi đtrcrc Chúa sai đi 

vào Sa-đéc thay cho Cu Muc - s i r TRAN 

DINH, roi sau 4 tháng tôi di-chuySn qua 

Mỳ-tho, day cũng là no*i khòi str có T in -

lành. Tai day tôi dircrc s i r công-tác cúa Ông 

hà FERRY và Chúa dă ban phiròc nhi£u. 

Dao Chúa dã dircrc truyèn den Tân-

thach, Quòi -so -n , An-hóa. Mòi Chúa-nhtrt 

đèu có vài m t r o - i ngiròi đ2n xin c a u -

nguyên. Tôi không ò dircrc lâu vì phâi vè 

triròng h<?c. Sau khi h<?c xong, tôi đirox 

b5-chirc đ£n B&i-tre đ? tiep-tuc s i r mang 

Chúa dã giao cho. Ben-tre cũng là no-i 

hit âìu có Tin-lành vì khi tôi & n , cbĩ 

có 5 , 10 ngiròi ò Sóc sãi qua Mỳ-tho 

tin Chúa. S o ngiròi nay dă hcrp-tác vòi 

tôi trong sir hau vice nên chĩ sau 4 

tháng H$i-thánh Bin - tre ròi vú me 

là H§i Truycn - giáo mà lúc bay g i ò 

kêu là Mlu-hôi . H$i - thánh B&i-tre đã 

ti*n tòi ttr-tri, ttr lap. Tô i lai phâi vè 

Triròng Kinh-thánh M h<?c tót nghiep và 

Cy Myc-sir NGUYÊN - HLTU - KHANH 

đ*n thay M tôi. 

S a u khi t6t nghiep, tôi đtro*c Chúa sai 

di cfén Long-xuyên. Tai day tôi hau viec 

Chúa điro-c môt nam, và Hôi-thánh Sóc-

sài mòi tôi vc làm M u c - s i r tai day. S a u 

đó tôi lai tái-nham H^i-thánh M ỳ - t h o và 

ò tai day đ&a nam 19 39 và lai di-chuyfn 

ve Hôi-thánh Triròng-An đ£n khi chien-

tranh xây r a . Trong khoáng thòi gian nay 

tôi đa chiu rat nhieu khó khăn trong chú'c 
vu vì khi chi&a - tranh lan rông, tôi phái 

vè Đà-năng nhirng van dim track chirc-
vu tai Trtròng-An. M a c dìu gap nhieu 

gian-nan nhat là trong khi di-chuySn 

nhir có lan suyt bi c h e t vì đan 

nhirng có Chúa gìn-giír nên moi sir đèu 

bình-an. Viec nay đã làm cho môt s6 

ngiròi ngoai lay làm ngac nhiên vì ho thay 

tô iđădi ehuyln vào Triròng-An và ra D à -

năng nhièu lan mà đèu điro-c blnh-an vô 
sir. Viec nay cùng làm cho danh Chúa 
dircrc cà sang. 

Nam 1954, khi chien-tranh tarn yen, tôi 

điro-c Chúa sai đ^n Hôi-thánh Ninh-hòa. 

Tai day, tôi cũng gap phai nhièu khó-

khăn nhírt là ch5 ò không có phái ó- tam 

trong nhà thò , ixìm trên các gh2 dài 

nhà thò ba ban tháng. Sau d o mòi 

tao dircrc can nhà do sir giúp sire cúaĐia 

hat lúc bay g iò . Sau $ nam chiu kh5, mòi 

đòi lai dircrc nhà thò do ngiròi Pháp 

cbiem, tir may nam vè triròc. Tôi hSíu vice 

Chúa tai day đì!n nam 1 9 5 7 , vòi tuái già 

sire yí!u, nên tôi xin vè biru-trí và hiên nay 

ngu tai Nha-trang. 

Nam nay tôi đă dircrc 74 tuâi, vcr tôi 
71 và 5 con đă triròng thành. 

Tôi xin ghi lai day nhirng ngày hau viec 

Chúa cúa tôi đ£ cam o*n Chúa vì đó là môt 

viec tôi không thAe nghĩ tòi dircrc bòi 

triròc khi vào h<?c Triròng Kinh-thánh 

tôí chĩ là benh-nhân nhirng đen hôm nay, 

sau nhirng nam hau vice Chúa, Ngài 

đă thêm sire cho tôi- Ha-lê-lu-gia. Cam 

crn Chúa vì Ngài that đâ ban nhieu o*n 

phiròc cho nhirng ngiròi dircrc ch<?n. 

Muc-sir trí-sir 
* * 

NGUYÊN-CHÂU-THÔNG 

2, Ngô-thfri-Nhiêm Nha-trang 
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^ (ticp theo) 

Ba-ra-ba không muón gia-nhâp các 
giáo đoàn cùa ho, không, chang đòi nào. 
Chi nghĩ den viêc kêt hcrp vôi kè 
khác nhtr vây cũng dù làm cham t y -
ái cùa gã rôi. Gã chì muôn gã là chính 
gã, the thôi. 

Dau vây, gã van di tìm ho. 

Gã còn di đên chô già vò nhtr muôn 
trò* thành môt ngiròi trong vòng ho... 
nêu gã có the hièu d ime can kê tín-
ngirông cùa ho. Ho đáp là ho sê rãt 
sung-siróng và không muôn gì hern là 
hêt sire dè giâi-thích cho gã giáo-lỳ cùa 
Thày ho, nhírng that ra thì diròng nhir 
ho không dircrc vui lam. That là ngô-
nghê. Ho tir trách là không cam thãy 
mot nièm vui thirc sir nào dõi lai long 
sot-sang cùa gã, và khi nghi rang ho có 

the d ime them môt tín-dò mói , diêu 
mà theo lê thiròng dã khién ho sung-
sirông lam. Tình trang ay sê đira den 
dau ? Ba-ra-ba biêt rõ lam. Và gã dot 
nhiên d u n g day rào biróc bô di, trong 
khi vet seo dirói con mat do lên nhir 
màu máu. 

T i n ! Làm sao tin đircrc ngiròi mà 

chính gã dã thãy là bi dóng đinh trên 

Tácgiđc : PAR LAGERKVIT 
Ngiròi djch s HLTÓNG DUONG 

môt cây thâp tir ? Ngiròi mà bay giò 
thì than xác dã chet lâu rôi, không 
song lai, và chính gã dã biêt chac? 

S v tin t iròng nhir the chi là hoàn-
toàn tiràng-tircrng. Không có ai tù* 
chet song lai, kè cà ông «Thay » mà hp 
sung bái hay bat cir ai khác. Ho*n níra, 
chính gã, Ba-ra-ba, không có trách-
nhi?m gì hêt trong vi?c chon lira cùa 
ho ! Đó là vi£c cùa ho. Ho có the cbpn 
ten tù nào ho muôn. Và sir may rùi 
dã xày ra nhir vây rôi. Con Thircrng-
d ê ! Ngiròi áy không phâi là Con 
Thirang-đê. Nêu phâi, ngiròi ly dã 
không bi đóng đinh, trír khi ngiròi ay 
muôn nhir vây. Có lê ngiròi áy dã 
muôn nhir vây I Nêu ngiròi áy dã 
muÕn chiu dau-đôn thì that là kỳ-di và 
dáng so\ Nêu ngiròi áy that là Con 
Thimng-đe, thì muôn thoát khòi tho 
hình, không có gì khó-khăn câ. Ngiròi 
áy đã muõn chiu đau-dón và chet each 

thăm khõc nhát, mà không muôn thoát 
than. Rôi vice do dã xáy ra, ngiròi áy 
dã đircrc nhir ỳ và không dirge phóng 
thích. Ngiròi áy dã làm cho Ba-ra-ba là 
gã, dircrc tha ra thay vì chính mình. 
Ngiròi áy dã truyen linh : « Hãy trà ttr-
do cho Ba-ra-ba và đóng đinh ta di. » 



Viec do rat hièn-nhiên, dãu ngircri 
không phâi là con Thircrng-đê... 

Ngircri ãy dã dung uy-quyen cùa mình 
môt each don-giân ho'n hêt. Nghìa là 
ngiròi ãy dã sir dung no bang each 
không dung den no. Ngircri ãy dã đè 
cho bon kia quyêt đinh theo ỳ chúng 
mà không can thi?p vào, tuy nhiên, ỳ 
muôn cùa ngircri ãy dã tháng ho'n, t úc 
là ngircri ay đã bi dóng đinh thay cho 
Ba-ra-ba. 

Các môn-đ£ cùa nguò i ãy bào rang 
ngircri ãy dã chêt vì ho. Có the lam, 
n)iirng thtrc str thì ngircri ãy dã chêt vì 

gã, Ba-ra-ba, và không có ai chôi cái 

đirgc đièu đó ! Chính gã, Ba-ra-ba, that 

là gan vói ngircri đó hern bat c ú ai khác, 

gã chiu crn ông « Thày » do môt each 
khác han. Mac dău gã bi ho xua đuòi ! 
Ngircri ta có the tin rang chính gã má i 
là ngircri đircrc chon—gã khôi phâi chiu 

đau-đôn ; gã dã thoát đircrc sir hành-

ha ! Gã là kè thtrc str dirge tuyèn chon, 

kè dã đircrc thâ ra thay vì Con Thircrng-

đe—Bôi vì Con Thircrng-đe dã muôn, 

dã ra l?nh nhir vây ! The mà bon kia 

không ngò* chi câ ! 

Nhirng gã thl rãt it quan-tâm den 
các nhóm than híru, các giáo đoàn, đên 
câu khâu hi?u : «Các con hãy yêu-mên 
lân nhau» cùa ho. Gã là chính gã. Và 
trong môi lien he vói ngircri mà ho goi 
là con Thugng-đê , vá i ngiròi bi dóng 
dinh, thì gã cũng van chính là gã nhir 
thirang. Gã không phâi là nô-lê nhir 

hong phâi nhir nhúng kê dã thò-
dài dirói chân «Thay» và sùng-bái 

*0*% Thay »• ™ 

Làm sao ngiròi ta lai muon khô. 
Neu không phâi là can thiet, neu không 
phài là bi bat buoc. That không hièu 
nôi. Chi mot ỳ nghĩ do cũng khiên 

cho ta ghê-tcrm. Khi nghĩ den đieu đó 
gã thãy lai tãm than gãy-gò, thãm hai 
kia, và đôl tay buông thong và cái 
miêng khô-khan den nôi phâi khó-khăn 
lam môi xin đirgc n u á c uông. Không, 
gã không thãy dirge m$t ngiròi nào dã 
di tim đau khô theo each do, môt ngiròi 

có the nói là dã ttr dóng đinh mình 

vào thap-ttr giá! Gã không thãy đircrc 

ngiròi ãy! Nhtrng bon ngiròi kia lai sùng-

bái ngiròi bi dóng dinh ton thô sir đau-

khô, cái chêt nhuc-nhã cùa ngiròi ãy 

mà ho không thãy khôn-nan. Ho dã ton 

thàr chính sir chêt. That là não long, 

dieu đó khien cho Ba-ra-ba Icrm giong. 

Sir ghc-tôm cùa gã lan den ho, dên 

giáo-lỳ cùa ho và ngircri von là đói 

tircrng cùa d u e tin ho. 

Không, gã không yêu dirge sir chêt 
ti nào. Có lê vì vây mà gã khôi phâi 
chêt cũng nên ? Vì vây mà gã đirgc 
mien trír ? Neu that kè bi dóng dinh do 
là Con Thirgng-đê, chac ngiròi ãy biêt 

hêt moi sir, cũng biêt rõ rang Ba-ra-ba 
không muôn khô, cũng không muôn chêt. 
Cho nên vì the mà ngiròi ãy đã chiêm 
chô cùa gã. Rôi Ba-ra-ba chĩ can đi 
theo ngiròi ãy dên Gô-gô-tha đè xem 
ngiròi ta dóng đinh ngiròi ãy. Đó là 
điêu duy nhãt mà gã bi đòi hoi, vì chi 
chúng đó mà gã còn cam thay khó-
khăn thay 1 The môi biêt gã không ira 
str chet và tat câ nhũng gì lien h£ vói 

no đen mire ctô nào. 

Phâi, chính gã mói that là ngiròi mà 
Con Thiro'ng - đe dã chet thay cho! 

Chính là vì gã chá không phâi vì mot 
ai khác hern. Chính vì the mà ngiròi 
ãy dã nó i : «Hãy trá ttr-do cho ngiròi 
nay và đóng dinh ta đi». 

1 Đó là nhũng đièu Ba-ra-ba suy-nghĩ 
khi gã t ú giã các môn-đê, sau khi thú 

t 



tìm each tr& thành môt ngircri trong 
đám ho. Gã râo buó'c trên phô Thcr 
Gôm sau khi víra ra khôi mot xuô'ng 
thcr, ncri nhũng kê sung đao dã ra mat 
to ỳ là không muõn nhân gã nhâp bon 

vói mình, và quyêt-đinh là nêu không 
có gì thay đoi thì sê chang bao gicr di 
t ìm ho ntra. 

• 

Tuy nhiên, ngày horn sau gã cũng 
trô* lai. Ho đèu hoi gã vê đièm mà gã 
chua hièu liên-he den đúc-t in cùa ho, 
và n h u the, chúng minh rang ho dã 
ăn-năn vì không tiêp dón gã tù- tê , vì 
dã không sot sang chì day và soi sang 
cho mot nguò'i khát-khao muôn hièu 

biet n h u gã muôn gì ? Gã chua hièu 

diem n à o ? 

Thoat dau, Ba-ra-ba muôn nhún vai 

và trà lcri rang gã không hièu gì hêt, 
nhung dau sao thì chuyên do có an 
nhâp gì vúi gã. Nhung gã đoi ỳ và 

d u a ra viec gã không the nào quan-niem 

đucrc s u sôncr I a i n h u môt thí-du vè 

n h ũ n g dièu gã khó hièu. Gã không tin 

là có ngucri song lai t£r kè chêt đucrc. 
N h ũ n g ngucri Thcr gôm nguó*c lên 

khôi các ban xoay cùa ho dè nhìn gã 
rôi lai nhìn nhau. Sau khi thì-thâm vó'i 

nhau, nguò'i ló-n tuòi nhãt hoi gã có 

muôn gap m$t ngucri mà Thay hp đã 

khiên song lai không. Nêu muôn, ho s e 
thu xêp cho gã gap ngucri đó, nhung 
viec ãy chì có the t h u c hiên vào buòi 
chieii tôi, khi đã hêt gicr làm viêc, vì 
ngucri ay cr ha i xa ngoài thành-phô 
Giê-ru-sa-lem. Ba-ra-ba thãy scr. Gã 
không the nào ngcr ducrc là có chuyên 
n h u vay. Gã t u ò n g là ho sê lỳ-luan vè vãn-
đe ãy, trình bay quan-điêm cùa ho, chó* 
không the nào co ỳ clôn gã vào ngõ bí 
bang mot bang chúng hiên nhiên n h u 
the. Lê dĩ nhiên là gã tin chac rang 
moi đieu do chl là tuô'ng tup-ng, m e -

tin di doan, chó' that ra thì ngucri ho 
nói dã không chêt that. Dau vay, gã 
van thãy scr. Gã không muôn gap 
nguò'i ãy chút nào. Nhung that là khó 
thú nhân n h u vay. Phài giá bo n h u 
mình rãt cam crn ho vì mot co-hoi n h u 
the, vì các môn-đe cùa ngucri ãy đã 
cong-hiên cho gã mot dip tot dè chúng 
kiên quyèn luc cùa Chúa và là Thay 
ho. 

Trong Iúc chcr den giò* hen, gã di 
lang thang ngoài đ u ò n g phô vó'i su rao-
ruc cú ngày càng gia tang. Khi t ròi 
sap tõi, lúc gã trô* lai xuô'ng thcr, có 
môt thanh-niên đua gã den tan rang 
núi Ô-li-ve, ô* xa ngoài các cúa thành. 

Ngucri gã sap gap ngu tai môt làng 
nhô trên sucrn núi. Ngay lúc chàng thcr 
gôm trè tuoi vén manh chiêc chieu rcrm 
che kin cánh cúa ra vào, ho thãy chàng 
ãy đang ngôi đè tay lên ban truó'c mat 
mình, dôi mat nhìn thang ve phía t ruó ' c 
Khi nghe ho chào that 16n tiêng, 
nguò'i ãy mó'i biet là có ho den. Bay 
gKr nguòi ãy mó'i châm rãi quay dau 
ve phía cúa và đáp lai lò'i chào cùa ho 
bang mot giong kỳ-di thôt không ra lcri. 
Khi chàng thanh niên chuyên lcri chào 
tham cùa các anh & phô thcr gôm và 
cho biet muc-đích cuoc tham viêng cùa 
mình, nguò i ãy khoát tay ra dãu mó'i 
hai n g u ò i khách cùa mình ngôi xuông 
chiêc ban mình đang ngôi. 

Ba-ra-ba ngôi đoi diên vó'i nguò i ãy 
và không the nào tránh ducrc viíjc phâi 
quan sát đueve gucrng mat cùa nguò'i 
ãy, môt gucrng mat mau hoĩ vàng và 

có vè cúng n h u bang xucrng boc 
ngoài bìa mot lòp da hoàn-toàn bi khô 
cúng. Ba-ra-ba không he nghĩ rang 
diên mao môt nguò i lni có the là n h u 
vay. Gã chua bao giò thãy mot cái gì 
đucrm vè hoang-vu đên the. N o khiên 
ta nhò lai cânh hoang-vu cúa bãisa-mac. 

(còn tiêp) 



KBC 4x00, ngày... 

Sitim cùa anh, 
Tói nay đirac nghì nên anh có thì 

giò- biên thir cho em day. Ban ngày 
met dir. nhirng bay giò dã khõe nhieu. 

Anh đa nhân d ime 2 thir cúa em. 
Anh ngòi doc thir, chúng no hôi «Thir 
lên hay xuõng ? Cùa em phâi không ?» 
Anh chì ciròi trír. 

Buoi trira khi xuông khu Sinh hoat 
mua giãy biên thir cho em, anh tinh 
cò gap Tuân, ban cùng lap vá i anh khi 
còn ò ngoài xú\ Tuân nhac anh nhò 
nhieu kỳ niêm tuyêt dep cùa tha i niên 
thiêu và cũng nhac nhieu den Đô. 

Khi tui anh còn xúng xính trong bô 
dông phuc mòi biròc vào ngiròng cùa 
Trung hoc thì anh và Đô là hai thang 
than nhau nhírt lòp. Tui anh rat 
thich the thao và Đô day anh chci bong 
rò. Không giò* ra cho*i nào mà haj đira 
không rũ nhau ra sân chuyèn banh. 
Lúc t rò vào ló'p thì mò hôi nhè nhai, 
bui cat lam lem. L ò n lên hai đira cùng 
ngông nhir nhau. Đô và anh viet day 
trên lung áo cùa nhau, roì di lang 
thang khap phô. Đô có di nhà thò vòi 
anh vào lan nhirng chira quyêt dinh gì 
câ. Gia-dình Đô không; theo ton giáo 
nào, chĩ t h ò phirgng ông bà. 

nhirng 

B Ú C T H U 
c ù a 

lính 

Roi£vào môt ngày kia, lira Thánh-
Linh bung cháy trong long moi ban 
viên thanh niên. Hp sot sang qua dôi 
và thiròng hop nhau cau-nguyên. Lúc 
ãv anh chira chiu nhóm vòi thanh niên 
vì anh vira ò Ban thiêu-niên qua nên 
còn nhieu măc-càm. Nhirng mot đêm 
kia, vì to mò, anh đên nhà thò dtr 
nhóm và bi Thánh-Linh bat phuc. Anh 
khóc và a n - n a n . Dau song trong mot 
gia-dình tin kính Chúa, đirac day - do 
t o khi còn be, cũng đirng đau trong 
các kỳ thi Kinh - Thanh, dã tírng là 
Triròng-ban thieu - niên và hoat - đong 
hang-say trong công-viêc Chúa, nhirng 

anh biêt chính lúc do, anh mòi biêt 
rõ Chúa, đau-phuc Ngài và dircrc tái-
sinh. Đò ì song anh tràn ngap sir vui 
mtrng. Anh đirc/c day-day Đtrc Thánh-
Linh và bat đău chuyên tarn cau-
nguyên và đoc Kinh-Thánh môi nam 
mot lan và anh dã giír trung tin cho 
đên ngày hôm nay. Anh dtr chính sinh 
nhât cúa mình bang each đoc đoan 22 
cúa sách Khâi thi và cau-nguyên xin 
Chúa dân dat trong nam mòi . Thòi 
gian song gan gũi vòi Chúa, anh dircrc 
Ngài day do nhieu đièu. Anh hoi hân 
đã không làm gircrng sang cho Đô. Anh 
bat đau cau-nguyên cho Đô. Chúa 
nham lòi và đira Đô đên nhà anh sang 
Chúa nhât. Anh đira Đô đi nhà t h ò 



và nhóm giò* thanh niên. Sau khi hát 
Thánh-Ca, doc Kinh-thánh, thanh niên 
qui goi và bat dau cau-nguy?n. Tat cá 
deu khóc và kêu xin lòn tiêng vòi 
Chúa. Moi tãm long tan ra nhir ntròc. 
Nhieu ngiròi xirng tôi. Nhieu lòi húa 
nguyên. Anh không biêt Đô dã nghĩ 
gì khi nhìn thãy cánh tircrng la lung do. 
Nhirng Chúa dã bat phuc và tãm long 
ctrng côi h a n hêt dã tan vò . Đô khóc 
nhir chira bao giò dircrc khóc Đô an 
nan tôi, tin Chúa. Anh đira Đô vè nhà 
và ba má hêt strc vui mírng. Trira hôm 
đó cá gia-dình an cháo, nhirng anh nói 
that, chira bao giò có bũa an ngon nhir 
the cho hai đtra. 

Vài hôm sau, anh cùng gia-đình ròi 
khôi xú* vè day. Tir đó, anh chang còn 
liên-lac gì vòi Đô cá. Phan thì biêng 
viêt thir, phan thì thích-thú vòi nhirng 
mòi la tai no*i mình vìra đên. 

Tuân cho anh biêt Đô đã sa-ngã vì 
không ai dìu - dat. Anh buôn biêt là 
diròng nào khi nghe đên đó. Trách-
nhiêm linh-hôn Đô Chúa sê đòi noi 
anh. Qua vui mirng vì Đô tin Chúa, 
nên ngay sau giò nhóm, anh đira Đô 
vè nhà và không giòi-thifu cho ai cá. 
Sau đó Đô có đi nhóm vài lan nhirng 
vì cô-đan qua nên Đô ò nhà luôn. Anh 
đã viêt thir khuyên Đô nhóm lai và 
mot thir cho Hò, xin Hò thay anh giúp 
Đô. Anh mong Chúa giír-gìn đ t r c - t i n 
Đô tron-ven noi Ngài và giúp Hò ân-
ttr đe dìu-dat Đô . 

Đó là v ã n - đ e q u a n - t r o n g hern hêt 
anh xin em cau-nguyên trong suôt tuan-
le nay. 

Khi nào có ránh, em xin phép gia-
đình lên thăm anh. Em đira danh thiêp 
cúa anh cho ban tiêp - tan ngoài cbng, 
ho sê goi anh ra đè chúng mình gap 
nhau. Mong điro-c gap em. Cô-gang nhé. 

Anh cùa em, 
Thumim 

Tha 

Có môt cành hoa 
Giita đcri bao la 
No0 hvrcrng ngào-ngat 
Tham nhir man hoa 

Có nhirng mùa xuân 
Cage âíri gian-truân 
Em đâu hiìu rõ 
SÔng van buâng-khuâng 

Đêm mvra tl-tê 
Đwcrng dài lê-thê 
IT&t dăm vai áo 
Khâc-khoăi bên le 

IT&c rang hit khh 
Tình yêu sê Id 
Nò> âìri khô'cháy 
Em b&t â&n cô 

Nghĩa gì kiêp sting 
Cùng ai cam thong 
Mvra chiên nqng hot 
Cánh gió tàn đông 

Tôi mo1 ỳ sÕng 
Xin đirng vô vong 
Nhxr nhirng mùaxnân 
Hoa tàn—Ỳ Sting! 

Là môt cành hoa 
Sting đíri bao la 
Mang tình Xuân Ỳ 
Sting đep đcrihoa. 

Nhw môt mha xnân 
Êm đep lày-lirng 
Ngwcri khen em đ$p 
Em có vai mirng 

Đăy là mùa xnân 
Dpi het gian truăn 
Mang niem tin Chúa 
Đó là Ỳ Xuân !. 
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THÔNG CAO 
• 

Ũy-ban Cthi-tê Xã-hôi Hoi-Thánh 
Tin-Lành Vi?t-Nam trân-trong thông-
cáo : 

Nhân-dip Nam Móĩ, âm-lich, Ban 
chúng tôi có mot it qua Xuân kính 
tang qui bà quá-phu Muc-sir Truyèn-
đao. Xin các qui bà liên-lac vóĩ 
Thù-quỳ cùa Ban là ô n g Nguycn-sỳ-
Bang, Hoi-Thánh Tin - lành Khánh-
hôi, đè nhân. < 

Triró'ng Ban 

NGUYÊN-VĂN-VAN 

XIN CAU NGUYÊN THEM 
Kính xin quỳ Ong Bà và các Anh chĩ 

yêu-dau trong Chúa nhó đên gia-dình 
tôi mà them lcri cau-nguyen cho: 

— V<? tôi hi?n đang nguy-kich vlthàn-
kinh không phirong chay chira. 

— Con tôi thì đau yeu h%nh tat suôt 
12 nam qua ban than bat-toai. 

Tôi xin het long biet on quỳ ông Bà 
và quỳ Anh Chi. 

LÊ-VÀN-THIKTNG 
1Ái-thiêuy Iìình-divcrtwj 

V 9 

KINH CAO 
Trong so T.K.N.S, so 369.—Trang 39 

chír tit xin sua lai : Dau tôi đi trong 
trung bong chêt (chó- không phâi b$ng). 

Trong T.K.N.S. so 370 — Trang 37, 
cot bên trái, dòng thir 7, chír thir 4 là 
29 (chó- không phâi 27) . Trang 42 , cot 
bên phâi, nhfrng dòng sau cùng : Ngot 
hern mat (chó* không phái ngot therm 
mat). , v> â f i i â f c . * • 

Kính cáo-lôi quí-vi đôc-giá và tác-già. 

THÁNH-KINH N.S. 



MOT QUYET BINH 

Ngày 4-10-69 

Kinh thir, 

Hôm nay con biên thir nay kinh 
goi dên Ông bà. Vói iró-c muôn Chúa 
sê ban o*n trên ông bà each dir-dat. Và 
cũng cho ông bà biêt qua đò i song cùa 
con t ù lúc con rò i L ó p Thánh-Kinh 
tièu hoc dircrng. 

Cam crn Chúa! Ngài đã đánh do con 
tron ven trong lúc hoc lòi Ngài. Đáng 
lc con dã biên t h u cho ông bà ttr may 
tháng triró'C. Song con húa rang con 
sê biên thir khi con doc xong bô Kinh-
thánh. 

Không gì vui-mùng ho'n chính Chúa 
dã song vói con, và con đã biêt chac 
nhir vây. Con chang khoe mình gì ho'n 
là khoe Chúa dã ô- trong con. Lò i ông 
khuyên van còn vang bên con đè con 
trung - tin trong viec doc lòi N g à i : 
«Hay doc Kinh-thánh » con dã song 
that str & trong Ngài. Cam o*n Chúa. 

T h u a ông bà. Ngày truó-c con dã xa 
each Ngài rat nhieu. Chính lúc dên hoc 
khóa Tièu-hoc Đirò'ng, con van mang 
ỳ đinh thích có ban và thích lôi song 
tap the thay vì Lò i Chúa. Ngày t r i rác 
con chi là m ô t tín-dô đói vói Hôi-
thánh. Đôi vó i Chúa, con chi là thiêu 
niên chõi bô Ngài. 

Ong Bà quỳ men, 

Con van còn nhó* nhirng Ian con 

dên vói Chúa. Giòr cãu - nguyên đac-

biêt — trong lúc ông kêu goi, Chúa 
Thánh-Linh dã cáo-trách con trong giò1 

do. T ù lúc ãy, Con thãy đòi song mình 

dã thay đôi. Con bô ỳ dinh vui đùa. 
Và thay vì đó con tim cău Ngài... 

A 

Ong bà kinh m e n ! Không gì vui thòa 
h a n khi ò- trong Ngài. Vói tuôi trè, con 
đã tùng chán-nàn cuôc song, con đã bat
man vói bãt c ú dieu gì. Con song 
trong âu lo, ganh đua vói danh loi, 
khôn ngoan, hoc van... Con dã dinh 
môt tucng-la i «coi dtròng chánh-đáng 

cho con...». N h u n g Chúa dã đánh đô 

con. T h u a ông bà. Con đã thuân-phuc. 
Con dã vâng-phuc hoàn-toàn. Và tron-
ven bang long song cho Chúa. 

Horn nay, Con song không vì cho 

con núa bang là con song cho Chúa. 

Đòi song con phài biêu lo Cúu-Chúa 
ô* trong con. 

Con chĩ còn môt quyêt-đinh duy-
nhãt là hau viec Chúa. Xin ông bà 
không quên con trong giò1 cau-nguyên. 
Con van nhò* Chúa giúp-đ& con, con e 
ngai rang: «ai t i rông mình đúng.. . hãy 
giú kèo ngã »—Thua ông bà xin dung 
quên con. 

Nam nay con dang theo hoc lóp Đ? 
II con sê thi trong nam 70. Neu Chúa 
cho phép con do con sê xin hoc 
chu'cng-trình Cao-dang. Còn nêu Chúa 
biêt con sê theo đò i nay, con sê lên 
mình kiêu ngao ; con sê quên Chúa ; 
xin Chúa đánh con hong. 

Con chi còn môt iro*c nguyên, là 
hau viec Chúa. Con đang chò1 khóa hoc 
tói . Con rãt lo so* con không the theo 



hoc dirge. Vì con còn trè dai hoăc 
không dú ttr-cách v.v... 

Và dieu lo nhièu ho*.i hêt là vãn-đe 

phan phi. Con không có ai t rg cap câ. 

Vì the con dang cau-nguyên. Nêu Chúa 

chon con, xin Chúa tiep-trg cho con. 

Ông bà kinh men! Con không the nói 

hêt đtrgc ỳ muôn cúa mình. Dau vây 

qua vài dòng nay. Xin ông bà cùng 

dâng lòi cam on Chúa và cau-nguyên 
cho con. 

Horn nay con dã doc xong vòng mot 

cúa Kinh-Thánh. Con cô gang doc đô 

ba lan tr irôc khi con vào Thàn-hoc 

viên. Và xin lòi Chúa song mãi trong 
con. 

Thira bà, bài hát con thích nhãt van 

là bài 229, 383.. . Con dã hát —hát 

luôn không thôi — vôi câ tãm long khan 

nguyên. Nhtrng con van chira vui thôa 

khi coxi chira dâng tron cho Ngài. Con 

rãt tiêc con không quyet đinh kip đè 

a nay. Dau vây ỳ Chúa 
nên. 

Chúa đirong can con. Con chì so* 

mot đièu là kè dirge goi thì nhièu mà 

ngiròi đirgc chon thì it «Lay Chúa. 

Xin chon con. Dung con trong công vi^c 

nhà Ngài.» A-men. 

Con xin dírng but. Con rat nhó ông 

bà. Môi lúc đoc Kinh - Thanh thì con 

nhir dang nghe ông bà khuyên-khích. 

Khi con hát 229 là lúc Bà dang ò vói 

con. That rãt vui-thôa trong Christ 
Jêsus. V ̂  -

Con không quên ông bà, xin Cha 

tír ái ban on trên ông bà. 

Con đây, 

N.X.L. 

Mat Vài 
Tw - Twang 

r. Nhu'ng ai dã tit bò the-gian ãe theo 
Chúa mà lai không het long thuân-phuc 
Đúx Thánh-Linh đè đtrcrc Ngài đqi-dung, 
thì bi thiêt-thòi ô' câ hai cõi ; cõi dfri 
nay và cõi dfri dfri. 

2. Khi chúng ta qua niro'ng-cây môt 
sir kiên hoăc môt nhăn-văt nào, thì Đtrc 
Chúa Trfri thirfrng cat hay giang xa sir-
kiên hoăc nhăn-văt ăy di, đè cho chúng 
ta chì niro'ng-cây môt mình Ngài. 

3. Ngày kia, chúng ta sê gap các bâc 
anh-hùng đfrc-tin trong Kinh-Thánh. Nêu 
có Chúa Jêsus-Christ và cà Đwc Thánh-
Linh níra, mà chúng ta cúng còn kém ho 
qua xa, thì há chăng dáng hb-then lam 
sao. 

4. Không nên buôn-rău, that vong vì đã 
thăt-bqi năng-ne, song phái chuôc lai 
bang nhírng cuôc đâc-thdng vê-vang liên-
tiêp. 

5. Trong lúc hoqn-nqn, ma-qui xui-giuc 
chúng ta nghl rang Đírc Chúa Trfri 
không chăm-lo, sân-sóc mình. Nêu chúng 
ta nghe theo no, thì t&c là bat dau tè~ 
tách con đwfrng đírc-tin do. 

6. Nêu không đăy-dây Đúx Thánh-
Linh, ta có the hùng-hon giàng hoăc 
nói ve các sir-kièn cao-trong cùa Đirc 
Chúa Trfri và cùa Tin-Lành, mà chang 
có hiêu-năng thiet-thxxc chi het. 

7. Chúng ta có the nói ve sir tái-lârn 
cùa Chúa rãtmqnh-mê, nhwng lai chuân-
bi đè gap Ngài rãt yêu &l. 

8. Neu biet nhĩtng gì đang dpi chfr 
mình trong cõi đfri đò'i, chúng ta sê 
rat thân-trong sÕng môi ngày irên mat 

BO-m /C-TRI 

> / Saigon 

s. J 



Nhcr vè 

MOT CUOC 
HOP BAN 

thanh thiêu-niên 

3W U U ( J C vào khuôn viên nhà thò cùa Cô-nhi-viên Phú-Phong, tôi nghc oang-oang 
mM tiêng cùa môt Truyen-đao: «Xin quí-vi, và các ban đên tai văn-phòng tiêp tân, 
chúng tôi sê xêp chô nghĩ cho quí-vi! Long tôi r§n lên mot niem vui suóng, đã may 
nam rÔi a cái tinh nhô nay. it khi to chúc đircrc mQt C U Q C hop b?n bôi-linh đăc bi£t 
cho các thanh-thiêu niên; do đó đò'i song thuoc-linh cùa lóp trè trong các H§i-thánh 
tinh Bình-đjnh đang báo đong ncu không muôn nói làxuông dôc. 

Nhân đirpc tarn quan-trpng ãy. Ban hiep-nguyên các Myc-su* Truyen-đao tinh 
Binh-đinh đã cho tô-chúc môt cuôc hpp ban và Hôi-thánh Phú-Phong tìnb-nguyen 
đám trách moi chi-phí, cũng nhir vice tò-chúc Cuoc hop ban nay muc-đích không 
gl hon là gây nièm thông-càm giúa các thanh-thiêu niên và xây dirng đòi song thuQC-
linh cùa lóp trè càng manh hon trong tinh-than thò-phugng và phyc-vu Đãng Christ. 

Ngay khi nhan đuo-c giãy mòi tôi không tin-tirô*ng vào C U Q C h<?p ban nay lam, 
bòi vl ò xú nay cũng túng tô-chúc môt vài cuoc hpp ban và da nêm mùi thãt-bai. 
Nhung C U Q C hop b^n ò Phú-phong sir that đã thành công trong moi mat, mãc dù 
thai tiêt và kinh-nghiem cho tôi thãy rat khó thành-tuu. 

Tir chieu 29 tháng 7 nam 1969 hau het các thanh-thieu-niên trong tinh 
Bình-đjnh và mQt so thanh-thiêu-niên tir mien dãt đò Pleiku ve du, đã tu hpp đông 
đù trong Cô-nhi viên Phú-Phong, môi mot ngiròi đeu mang mQt khuôn mat sang, 
vui-vé đón nhân nhírng an-phuóc trong nhírng ngày hpp ban sâp đen. Mac dau 
trong ngày đâu gió nam cùa xú điroc menh danh là Phú-phong (Giàu gió) thôi rat 
m?nh, gan nhir bao to, cat bui mù tròi, nhung tinh-than nhóm lai cùa các Thanh-
thieu niên lên rat cao. 

Qua sir giâng day lòi Chúa cùa Muc-su Duong Th?nh, nguyên tòng đoàn truông 
Thanh-niên Tin-Lành Viêt-Nam, và Muc-su Nguyên-hoài-Đúc, nguyên đoàn truòng 
Thanh-niên Bac Trung-phan, các Thanh-thieu niên đã nhân đu^c rat nhieusu day-dô 
ve dòi song thánh-khiêt cùa root Thanh-niên Tin-lành và su dâng mình hau viêc Chúa. 

Ngoài viec nghe lòi Chúa do các tôi-tó* Ngài phân-phát, trong suót may ngày 
hpp ban các Thanh-thiêu niên còn có dip tiên nêu nhírng thlc-mac cùa mình, đuoc 
huan-luyen ve phuang-pháp lãnh-dao, đxrerc song gan-gũi vòi Thiên-nhiên và nhâ't là 
đuox đên gaa vói Chúa trong nhírng giò hiep-nguyên môi buôi sang. 

Qua hai ngày hop ban, gan 300 Thanh-thiêu-niên cũng nhu chính mình tôi dèu 
cam thay Chúa thăm-vieng rat nhieu. Đac biet sau ngày hQp ban có hai thanh-niên 
dâng mình hoc lòi Chúa tai Thánh-kinh Than-hpc viên niên khóa 1969-1970. 

Sang 01 tháng 8 chúng tôi ra ve vói nôi long luyen-tiec, uòc gì C U Q C hQp ban 
kco dài them vài ngày níra.,. C U Q C hop ban qua đi theo thòi-gian nhung du am cu$c 
hQp ban cú ò mãi trong tôi... Mot ngircri dir nhóm. . 
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và quyèn cùa Chúa 
HOÀNG-NGOC-TRÂM 

New York U.S.A. 

CAM <JN CHÚA... 

Tôi không the không ngai khen Chúa 
vl biêt bao nhieu ân-hue Ngài ban cho tôi. 
Str dân-dat cùa Ngài that 1? - lung. 
Str d?y-dô cùa Ngài that ỳ-nghia. Linh-
hôn tôi ngai-khen Ngài nhir David đã 
viêt trong Thi-thiên: «Tôi chãng dãu sir 
công-blnh Chúa a nai long tôi. 

Tôi đã truyen ra str thành-tín và sir 

cúu-rôi cùa Chúa; 

Tôi nào có dãu hpi lán sir nhân-tù 

và sir chân th£t cùa Chúa». 

Vào nam thú hai tai Đai-h<?c Văn-
khoa, tôi đã tiép nhân Đúc Chúa Jêsus-
Christ làm Cúu-Chúa cùa mình. T ù đó. 
đái sÔng tôi thay-đôi và cúng: tù đó tôi 
biró'c vào C U Q C đái «chiên đau», chiên 
đíu giúa ngiròi cũ và ngiròi môi, giúa 
bân-ngã và Thánh-Linh, giúa ỳ mình và 
ỳ Chúa, giúa lái cùa ngiròi và Lòi cùa 
Đúc Chúa Tròi . Còn biêt bao nhieu 

hình-thúc chiên đãu khác mà môt con-
cái that cùa Chúa đêu tùng trái. Tôi đã 
tùng that bai nhirng cflng tùng đac thang, 
tùng khóc-lóc nhirng cũng tùng vui-mùng. 
Đúc Chúa Tròi tôi van đi cùng tôi và 
Ngài là Đtrc Chúa Tròi Hang SÔng. 

Vói tánh ngông-cuông, liêu-lĩnhvà nhieu 

tham-vong cùa tôi, Chúa phâi bat phuc và 
sùa-day. Ngài ban đúc-tin cho tôi nhirng 

chính cũng vl đúc-tin mà tôi phâi chiu 

Ngài day-do, dan dít, chju thù-thách 
khó-khăn. Nêu con điráng vinh-quang là 
con đirò'ng chông gai thì đieu này lai 
càng đúng vói « con đtròng cùa đúc-tin», 
con đirò'ng đi vê « Quê-hirang đep han». 
Vì biêt nhir vây nên trong m<?i hoàn cành, 
tôi hQC-tâp nói nhir Hê-l i : 

MM 

a Ay là Đúc Giê-hô-va, nguy?n Ngài 
làm đieu đ?p ỳ Ngài » 

Và đieu đep ỳ Ngài bao giá cũng là 
dieu tuy?t-dieu, điêu đáng ngpi-kben cho 

mQt linh-hôn that biêt Ngài, that im-lang 
chù-đqri Ngài, that yêu qui Ngài. Ngài 
that đã làm nhieu đieu tuyêt - diêu cho 
bao nhiêu con-cái Ngài trên đãt, và điêu 
tuyet-di?u han hêt mà chúng ta mong-
đ<yì hôm nay ãy là chính Ngài, chính 
Ngài sê trô lai đe đón ruó*c chúng ta đi 
vói Ngài và a mãi vái Ngài. 

Đã tám nam rôi tôi biêt Đúc Chúa 

Jêsus-Christ là Con Đúc Chúa Tròi đã 
đên thê-gian, đã chiu chêt, đã song lai và 
hi?n nay Ngài đang song b trên tròi. 
Nhirng Thánh-Linh Ngài song trong tôi 
và tôi có the ttrang-giao vói Ngài. Tôi 
cũng tin ring chĩ nhúng ai thành-that 
ăn-năn t$i tiêp-nhân Ngài thì mái đugc 
hirang str cúu-rôi. 

Tám nam qua tôi biêt Ngài yêu-
thirang tôi vàban phirác cho tôi. Bân-ngã, 
ma-quĩ, tpi-lôi van là nhũng gì tôi phâi 
chiên-ctr, nhirng Ngài van chiên-ctr cho 
và «str song dir-dât» cùa Ngài á trong 
tôi, đã luôn-luôn khiên thân-thè hay chêt 
cùa tôi a lai sÔng». 

Mac nhúng yêu-đuôi cùa tôi, Ngài đã 
dung tôi it nhiêu. Ngài cho tôi đirac đi 
nhiêu nai nhirng Ngài cũng luôn day-do 
tôi qua lái cùa Ngài rang : «Hãy ham 
muôn các str a trên tròi, đùng ham-mên 
các str a dirái đãt» và Ngài muôn tôi 
hau vifc Ngài. 

Horn nay tôi dâng lái cam o"n Đúc 
Chúa Trái dù biêt rang lái nói không đù 
diên-tá hêt ân-huê cùa Chúa và long biêt 
an cùa tôi đôi vái Ngài. Tôi rãt câm-
đ$ng khi đoc ve Chiên-dich aTruyên-đao 
Sâu-r$ng» và cũng hy vong đirac Ngài 
dung theo str dân dat cùa Ngài. #** 



Con chim go kiên 
Truyèn-đao NO. -VĂN-NĂM 

Chvang-thiên 

Các em thieu-
nhi than m e n ! 

Các em có bao 
giò* biêt con chim 

go kiên chira ? 

Thirò-ng v à o 

nhirng buôi trira. 

có nhirng tiêng 

cop cop... cop 

lien hoi nôi lên 

tìrng đo*t ó* sau 

vircrn, ngircri ta 

bao đó là tiêng cùa con chim go kien. 

Rat it đuo-c ngircri trong thãy con 

chim ãy lam, vì no là mot loai chim 

rãt so* ngircri, Hai chân no có the 

bám vào và đi chung quanh môt than 

cay dù xăn-xùi hay nhăn nhui. Thoáng 
thãy bong ngircri là no lân sang phía 

bên kia than cay đê tron. 

Chim go kiên là m<?t loai chim nhó, 

long màu xám, chòm long trên đãu màu 

do, ngucri ta goi no là chim go kiên vì 

suôt ngày no phâi dung mô go liên-tuc 

vào nhirng than cay đè làm cho kiên 

hoac các loai sau bo an núp ó- trong ãy 

cfaay ra làm môi cho no. Cũng vì the 

mà no có cái cô rãt ngãn và khoe, mô 

cùa no cũng to và khoe lam vì đôi khi 

no còn phâi mô toac cà lóp vô than cay 

ra đè tim môi. 

Nghe dên day, chac các em tôi 
nghiêp no lam phâi không ? That vây các 
em a, cuôc song cùa no phâi nhoc nhân 
và circ khô biet bao, trong khi nhieu 
giông chim khác thânh thoí , bay chuyèn 

tim thtrc an không khó nhoc, có nhieu 

giông chim khác lai ca hát líu-lo không 

chút lo âu nôn-nâ tim môi. 

T$i sao vây các em ? Con chim go 



kiên có tôi-tình gl mà chia than ca-ctrc 

n h u vây ? Đê trâ lcri câu hoi này, đong 

thòi giúp các em đucrc hoc mot bài hoc, 
mot bài hoc yêu - thuo-ng, anh xin 
thuât lai sau day mot câu chuyên ngu-
ngôn vè loài chĩm go kiên nay. 

X u a kia có môt ông lăo râu dài tóc 
bac, lung còng đi phâi chông gay, hang 
ngày thãt-thêu lê chân trên nhũng nêo 
đ u ò n g ghô-ghe sói đá hay trên nhũng 
day đircrng tuyét giá cùa mùa đông. 
Ông an mac n h u môt nguò'i hành-khãt, 
nhung ông là ai? Không ai đ u a c biet. 
Ông song ca-cuc lam, môi buó-c chân 
ông đi nhu có muôn tiêng côn-trùng 
núc-nô- vang theo xót t h u a n g cho đò'i 
song thê- luang t?.n-ta cùa ông. 

Mot hôm ông đi đên mot can nhà 
nhô — T r ò i đă tõi rôi, còn ông cam 
thãy đói met biet bao vi suôt ngày nay 
ông đã vucrt qua mot quâng đuò'ng xa 
tham. Ông nhìn vô nhà qua cũa so thãy 
ben bêp lira hong mot cô gái đau đôi 
chiêc mù đô đang loay-hoay nhôi bot 
làm bánh. 

— À ! Ông lão t u nghĩ — ben trong 
kia that là am áp ! Đoan ông go cũa, 
b u á c vô, cô gái van điem nhiên tiêp-tuc 
làm nhũng chiêc bánh ngon lành và 
n u ò n g trên bêp lũa, ông lão ngôi 
xuông ben, cat tiêng hoi : 

— H a i cô be tot bung kia vi! Làm 
a n cho lão xin mot chiêc bánh an cho 
đ ã đói. 

— Nghĩ ông là mot lão an may, cô 
be tàng lò1 n h u không nghe thay ctr 
tiêp-tuc nuó'ng bánh trên lò. 

Lát sau ông lão lai hoi n ũ a : 

— Co be a i ! hay rông long t h u a n g 
cho lão xin mot cái bánh an đcr long. 

Co be ngăng đau lên nhìn ông lão 
rôi nhìn xuông n h ũ n g chiec bánh, cô 
ta nghĩ tham : K h ô n g ! n h ũ n g chiêc 

bánh nay to qua, ta phài làm môt chiêc 
nhô hem đê cho ông ta. 

Nghĩ the, cô bèn làm môt chiêc bánh 
nhô hern, trong lúc ông lão ngôi nhìn 
theo them khát. N h u n g khi chiêc bánh 
làm xong, cô be lai nhìn và t u bâo : 
«Không, van còn to qua, ta phâi làm 
môt cái bánh khác nhô h a n nũa kia!» 

• 

Nghĩ the cô lai làm mot cái bánh nhô 
h a n rôi đê lên bêp nuòng , nhung no 
lai qua nhô đên nôi không the goi là 
chiec bánh đ u a c nũa. Tuy the no van 
chua nhô bang long da cùa cô be lúc 
bay gib. 

Thay the, ông lão vô cùng tore giân, 
ông đ ú n g lên bâo. 

Lão sê không an mot chiêc bánh nào 
ca! Long da cô nhó-nhen qua không 
có the là mot cô gái đ u a c , và t ũ nay 
lão truyên cho cô sê không bao gib 
đucrc nuó'ng bánh trên bep lũa và khi 
đói cô sê phâi chiu tram đieu ca cue 
mó'i tìm đ u a c miêng an ! 

Nói xong ông lão đi mat, đông tha i 
cô gái cũng biên thành mot con chim 
đũng ben bêp lũa. Chiêc áo màu xám 
cùa cô trô* thành bo long màu xám, và 
chiêc mũ trân đãu trô" thành chòm long 
màu đô. Đãy là con chim go kiên đău 
tiên trên trái đãt. 

Các em thiêu-nhi t h u a n g men. 

Trên đây dau là mot câu chuyen ngu-
ngôn vê loài chim go kiên nhung cũng 
day cho chúng ta mot bài hoc vè su 
yêu- thuang that cùa Chúa Jesus-Christ. 
Phâi cln cô gái kia tot bung, thì ông 
lão sê ban t h u a n g cho cô ta nhũng 
đieu đep-đê, vui t u a i . Các em can phâi 
kính trong n h ũ n g nguò i già nua, tuòi-
tác thuang-xót , an-úi và giúp-đa, nhũng 
nguòi hoan-nan ca-hàn. Làm n h u vay, 
chang nhũng Chúa thuang-yêu mà cha 
me cũng vui-lòng, và thay ban men. 



HÕNG-NGIT— Công-viêc Chúa trên đà 

tiên-trièn.— Tin-lành dên quân Hông-

ngtr, tĩnh Kiè'n-phong vào khoân nam 

1930, do Đoàn Truyen-đao luu-hành 

cùa Co Muc-sir Huỳnh-văn-Ngà. Có 
mot so ngircri tin Chúa và t h u á n g 
nhórn hop vái Hôi-thánh P h ú - l â m . 
Phong-trào kháng-chien nam 1945 khien 
anh em tan-lac môi n g u á i môt na i . 
Đên nam 1946 , anh em t r á ve liên-lac 
vá i Hôi-thánh Nhi-mỳ. Chù - toa cùa 

Hôi-thánh ãy là Muc-sir Ngo-văn-Lái 

thông-cám tình-cánh cùa anh em nên 

hang tháng có dên thăm. Nam 1954 , 
Ms. Lái dân anh em vè Hông-ngtr, 
mua i can nhà tre iá vói giá 200$ tarn 
dung làm ncri nhóm lai t h á - phtrcrag 
Chúa. Bay giá Hôi-thánh môi liên-lac 
vá i Đia-hat và n h á Muc-sir Phan-văn-
Miên á Châu-đôc dung đcm chánh-thúc 
xin mô' Hôi-thánh tai Hông-ngtr. Nam 
1 9 5 5 , anh em ban nhà cũ, mua cay, tre 

vè dtrng 1 nhà khác tri giá 1000$ và 

dên nam 1 9 5 7 , Hôi - thánh lai xây cat 

mot nhà thò* bang cay lap ngói, dtrng 

trên i cái sàn cao gan 3 thirác, bên 
điráng Thoai-ngoc-Hàu. Khi nhà t h á 
cat xong thì Ban Tri-str Đia hat bô-
nhâm tôi- tá Chúa dên dè chù-toa Hôi-

• • • 
thánh. Khóa t h ú nhú t , thay cô TĐS. 

Nguyên-long-Giáp (1957-59) , khóa t h ú 
nhì thay cô T Đ . Lê-văn-Huỳnh (1959-61) . 

Khóa t hú ba, ông bà Ms. Đô-thành-

THÁNG 1 VÀ 2, 1970 

Ngôi (1961-63) . Trong khóa nay, ông 
bà Ms. Ngôi dã khó-nhoc hoat-đông, 
và cat dircrc 1 tir-thãt đáng giá 60.000$ 

Khóa thú tir, Đia hat bô-nhâm thay cô 

T Đ . Huỳnh-t ích-Đúc, (1963-65). Khóa 
t h ú nam, Chúa sai thay cô T Đ S . Lỳ-
văn-Đáng gay dtrng Hôi-thánh rat day 
cm. Khóa t hú sáu, t ù nam 1967 dên 
nam 1969, Chúa dua thây cô T Đ . 
Nguyen-văn-Công đên. Giúa thò-i buôi 
chiên-tranh, tín-đô nghèo lai gap cânh 

nhà muc vách hir, thay cô T Đ . Cong 
đã cùng vó"i con-cái Chúa circmg-quyêt 
đúng lên xây lai nhà thò*, Cam a n 
Chúa, chánh-quyèn dia-phirang het sue 
ũng-hô, Hôi-thánh tim đirac môt đia-
diêm tot trên phan công-thô cùa xã 
An-bình. Do str tan tâm lo - lang cùa 
thay cô T Đ . hiep vá i tín-dô Hông-ngtr 
cùng sir ùng-hô cùa con-cái Chúa trên 
40 Hôi-thánh, viêc xây cat nhà t h á 
khái công vào ngày 28-6-68 và hoàn-
thành vào tháng 5-69. Tông so chi-phí 
là 605.363d. Ngân-khoàn thu đ u a c là 
343-277d. Chúng tôi còn thieu môt so 
n a là 2Ô2.o87d. Lê khánh- thành và 
cung-hiên nhà t h á dã ctr-hành vào ngày 
30-5-69 vùa qua. N a i day, chúng tôi 

xin thành-that to long tri-ân đôi vá i 

qui-vi an - nhân. Cũng xin qui - vi 
cau - nguyên và ùng - ho chúng tôi 
them dè sám trang-trài so no* nêu trên. 
T h u t ù và tièn-bac, kinh xin quỳ-vi 

dè gái cho vi Chù-toa má i cua chúng 



tôi là T r u y è n - d a o N g u y é n - q u a n g -
ĨMinh, Hôi - thánh Tin- lành Hòng-
ngyc (Kién-phong) . Trân-t rong chào-
tham và cam on quí-vi.—TM. Ban Trf-
str Chi-h$i, Tho>-kỳ Nguyen-văn-Đ$c. 

ĐÀ-NÃNG.— Le tăn-phong Muc-sir.— 
Ba vi Truyèn - dao Đang-đăng-Khoa, 
Trtrang-xuân-Diêu và Mã-phúc-Tín dã 
điro*c tan - phong Muc - sir lúc 8g30 

Chúa-nhtrt 26-10-69 tai nhà t h ò Hài-
châu, Đà-nang. Hiên-diên trong buoi 
lê có ông Hoi tr trông T L H , Hôi- tr i ròng 
H T G , Hôi-dông thâm-van và tãn-phong 
Muc-str, Ban Tri-sir Đia-hat BTP và 
đông-dù Giáo-sĩ, Ms . T Đ . và T Đ S . 
cùng môt so đông-dú tin - h th l đia-
phirong và phu-cân. Tha t là môt lê 
long-trong và rang danh Chúa. Str-điep 
quan-he Chúa dung Ms. Giáo-sir Lê-
hoàng-Phu giâng cho 3 vi Tân Muc-sir 
dã khích-1? cho tat câ các tôi-tô Chúa 
rãt nhièu. Tram miêng dèu ngoĩ khcn 
Chúa. Nguyen Chúa dung 3 vi Tân Ms . 
Khoa, Di?u, T in vào dông lúa dã 
chin vàng mà Chúa đã sira-soan săn 
cho thcr gat. Thir-kỳ Hòi-dÔng thâm-văn 
và Tăn-phong, Ms. Dvr&ng-Thqnh. 

SAIGON.— Lê tăn-phong Muc-str.— 
Tôi Chúa-nhtrt 1 4 - 1 2 - 6 9 , le tãn-phong 
Muc-sir cho Truyèn-đao Nguyên-hoàng-
Oanh Chù - toa Chi-hôi Phú-xuân và 
Truyèn - dao Trân-bá-Thành, Chù-toa 
Chi-hôi Long-Khánh dã ctr-hành each 
day o*n Chúa tai nhà t h ò Chi - hoi 
Nguyên-tri-Phiro"ng. Hi£n -d iên trong 
buôi lê có khá dông các Giáo-sĩ, Muc-

su', Truyèn-đao và các tín-híru. Chúa 
có dung Hôi - t r t rông, Giáo-sĩ T .H. 
Stebbins giâng day chung và Ms. Tran-
xuân-Hi khuyên riêng cho 2 v\ Tân 
Muc-sir. Toàn the các tôi- tò con-cái 
Chúa có mat trong buòi le dèu điroc 
st,r day-do rãt nhièu trong bôn phân 
hãu vi$c Ngài. Kinh xin toàn-thè Hpi-
thánh chung cau-nguy?n nhièu cho chirc-
vu mói cùa 2 v | Tân Muc-sir nói trên.— 
Thw-ky Hôi-dông TV và TPMS, Muc-sir 
Nguyên-thanh-Hãng. 

T I Ê N - P H i r C T C . — Xin ung~ho xăy-căt 
nhà thcr.— Hôi-thánh Tiên-phirôc nam 
vào i vi-trí rírng núi ò vè phía tây 
tình Quàng-tín. t ình - t rang an - ninh 
không bâo-đám, giao-thông điròng bo 
bi gián-đoan. Dân chúng chiu cành đói 
corn, lat muôi, lanh-lêo bênh tât. t ình-
trang vô-cùng bi-dát. Dù vây. Chúa 
van cho Hôi-thánh tai đây có su* tãn-
bô rõ-r?t. Trong vòng may tháng gan 
đây có hang tram ngiròi tin Chúa. 
Chúng tôi dã cây on Chúa tò-chtrc lóp 
Thánh-kinh đoân kỳ cho 60 em thiêu-
nhi. Chúa cho có kêt-quâ tôt-đep. Hi$n 
nay so con-cái Chúa tai đây có trên 
mpt ngàn ngiròi. Nhà t h ò đã bi hir, 
gan sup do. Chúng tôi ao-irôc và cau-
xin Chúa cho có đú tièn đè xây cat 

lai m<?t nhà t h ò rông h o n ngõ hãu dù 
chô cho con-cái Chúa nhóm hop hãu 
vinh-hièn danh Ngài. Kinh xin quí-vi xa 
gan nhó đên Hôi-thánh chúng tôi mà 
cau-nguyên cho vãn-đè trên đây. Rãt ta 
o-n.— TĐ. Nguyèn-tât-Đat. 

Ỳ - N G H Í A T H U Q C - L I N H C Ù A T I / - M A U H Y - B Á - L A I 

Loat bài T H A N H - KINH DAI - CUCTNG gòm 39 bài vè Ciru-tróc và 27 bài ve 
Tân-LTó'c, do công-phu bièn sonn cùa Cu Muc-sir Quoc Foe Wo, nguyên Giáo-sir 
Trirírng Kinh-thánh Đà-nãng đã chãm dirt vói bài KHAI-THI đăng trong so báo nây. 

Đè thay-thc, kè tír so báo sau, chúng tôi sê đăng môt loat bài khác là V-NGHĨA THUÔC-
LINH CÙA TIT-MÃU HY-BÁ-LAI do bà Pham-văn-Năm bièn-soan. , 

Kinh môi Qui Ban dón xem bài cùa bà Pham-văn-Năm và cũng nhó* đoc Cu Myc-su* 
Quoc Foe Wo trong các bài khác cùa to* T.K.N.S. No i day, chúng tôi trân - trpng to Icri 
cam a n Cy Muc-sir Quoc Foe Wo và bà Pham-văn-Năm. 



VÀI GIÒNG CÀM-TA 
Chúng tôi xin chân-thành cám-ta Ông, Bà Hôi-Trirò'ng cùng 

quí-vi Muc-sir, Giáo-sĩ, Truyên-đao, và tat câ con-cái Chúa trong 

Hôi-Thánh Tin-Lành Viet-Nam dã goi di?n-tín, thcy-tír, tang vat cho 

con chúng tôi l à : Lê-thi-Liên và Hò-Hôi trong dip iê thành-hôn 

ngày 26-10-69. 
Nay kính 

LÊ-ĐÌNH-LÂN 
- £ c P h a n - r a n g ;jìí 

T I N BUON 

TRUNG-ÁI .— Em Nguyên-yăn-Tr ì 
2 tuôi con cùa câu cô Nguyên-văn-
Thành , Hôi- thánh Trung-Ái đã ngù yen 
trong Chúa ngày 18-10-69. Thay cho 
H§i-thánh xin chia buòn cùng tang-
quyen. TĐ. Ngô Kinh. 

KIEN-HÒA.— Bà HÒ-văn-Vân, nhù-
danh Lê-thj-Thiêt 68 tuòi, ngù yen 
trong Chúa ngày 21-10-69 . — Em Trăn-
văn-Khánh. 8 tháng, con ông Tran-văn-
Thà ve vói Chúa ngày 22-10-1969.— 
Ông Đinh-văn-Xi , 38 tuòi vè niróx 
Chúa ngày 31-10-69. Thay cho Hôi-
thánh, chúng tôi thành-kính phân-iru 
cùng tang-quyén. Ban Tri-sir. 

PHŨ-XUÂN.— Thay Cao-hoài-Đirc, 
33 tuòi là trircrng-nam cùa Ông Cao-
Tich, nghi-viên Hôi-thánh Phú-xuân, tho 
nan nghi yen trong Chúa ngày, 1 7 - 1 1 - 6 9 . 

Thay cho Hôi-thánh, thành-thât chia 
buòn và cãu xin Chúa an-ùi Co Đirc 
cùng tang-cjuyên—Ban tri-sir. 

TAM-KỲ.—Cu cô Nguyên-thi-Toán. 
chap str, vè vói Chúa ngày 4-12-69 tho 
82 tuòi. Cu tin Chúa tir nam 1929 den 
nay tron 40 nam trung-tín trong các 
chtrc-vu nhir chap-sir, Ban Chirng-đao, 
Trircrng Chúa-nhtrt . Chúng tôi xin 
thành-thât phân-iru cùng tang-quyén— 
Ban Tri-str. 

BÌNH-TUY.— Chúng tôi chân-thành 
cám-ta Truyèn-đao Chù-toa Hôi-thánh 
Bình-tuy, Ban Tri-str và môt so đông 
con-cái Chúa thuôc Hôi-thánh Bình-tuy 
đã ctr-hành lê an-táng, an-ùi, giúp-đ& 

và tièn đira con chúng tôi là Đô-Thanh, 
ttr-trân tai Phiró'C-tuy ngày 17-9-69 đên 
no i an-nghĩ cuôi cùng. Trong lúc tang 
gia bôi-rõi, có đièu gì scr-sót, kính 
xin quí-vi niêm tình tha-thir. Tang-gia 
dòng cam ta.—Cha me: Đo-Luân, Anh: 
ĐÕ-Tú, Đò-Tăn. 

BIÊN-HÒA.— Chúng tôi chân-thành 
cám-ta Quí-vi Giáo-sĩ, Muc-sir, Truyên-
đao, Tín-híru Hôi-thánh Biên-hòa, Long-
Khánh và các no*i cùng than bang quyên 
thuôc đã đên phân-iru, phúng-điêu, giúp 
đcr và đira linh-ctru cùa vcr, con chúng 
tôi là Nguyên-kim-Hanh vè niró'c Chúa 
ngày 6 -11-69 , tai Biên-hòa, hirò'ng-dirang 
34 tuòi, đên n&i an-nghĩ cuôi-cùng. Trong 
lúc tang-gia bõi-rôi có đièu chi scr-sót, 
kính xin quí-vi vui long niêm tình tha-
thir— Cha-me : Ms. Nguyèn-văn-Nhung, 
cha me chong: Ông Bà Phan-văn-Chà, 
chong; Phan-văn-giáo. 

HOÀ-MỲ— Ông Đào Trau chap-
sir bòn hôi đã an-nghĩ trong n i r ác Chúa 
ngày 7-10-69. Thay cho Hoi - thánh 
thành-thtrc phân-uu cùng tang-quyên— 

Ban Tri-sw 

SAIGON.— Đai-tá Nguyên-há-Liên 
Tir- l inh Biet-khu 24 bào huynh cùa 
Đai-úy Nguyên-bá-Quang da hi-sinh vì 
to - quôc tai Kontum ngày 4-12-69, 

htrcmg dtro*ng 36 tuòi, dircrc truy-phong 
Chuan tiró'ng. Lê an-táng dã ctr-hành 
each trong the tai Sai-gon ngày 10-12-69. 

Chúng tôi thành-thât phân-iru cùng 
quá-phu Nguyên - bá - Lien, Đai - úy 
Nguyên-bá-Quang và toàn the tang-
quyên—T.K. N.S. 



H 0 P THIT T Ò A - S O A N 

Rãt hân-hanh nhân đ t rac các bài sau 
day. Kinh xin thành-that cam e n các 
tác-giâ: 

Ngircri nir chvrng đqo (3 c h u c n g đàu) 
cùa Bà Pham-văn-Năm,— Ngircri yêu 
cùa Lê-căn-Nguyên, — Tăn »thl- Hoàng 
cùa Ms. Nguyen-duy-Hình,— Hai ngircri 
trè kia (nhac) cùa Lê-Thi£n,—Dong tâm-
tir cùa Hoài-Thu, — Đirò'ng den Si-ônf 

cùa Bà Nguyèn-châu-Chánh,—Trò chai 
giài-trí Nô-ên cùa Anh-Ái,—Thâm-nguyên 
cùa Châu-thi Hoàng-Bích,—(Jn kỳ-diêu 
(Hôi-kỳ) cùa Nguyên-văn-Binh, — Song 
cho Chúa cùa Nguyên-trình-Giang, — 
Vùng biìn man cùa Hô-húu-Hay, — 
God's historical purpose in Vietnam igôg 
cùa Gs, Sutherland, — Que hirang tôif 

Hoa na môt lăn, Môi-trircrng thirang-yêu 

cùa Linh-Húu,— Than tung cùa Hoàng-
yên - Dy, — Ha-lê-lu-gia cùa Lê-văn-
Thiên, _ Chúa gìn-giir dăt đira và 
Khiêm-nhircrng cùa Trăn-minh-Trung,— 
Moi tin-hwa đeu có nhiêm-vu hau viec 
Chúa cùa Gs. Steinkamp, — Bài làm 
chúng cùa Nguyen-thi Ngoc-Duyên,— 
Bài làm chírng cùa Lê-chu-Trí, — Môt 
nam qua, v&i ngircri đoi - thoai vô - hình 
cùa Bà Nguyln-bá-Quang, — Dw Hôi-
nghi quÕc - te Ghi - dè - on cùa Trăn 
P h u c n g . 

Ban Nguyen-huru-Eình. — Nhân đ i rac 
bài tre qua. Xin ban cho nhúng bài 
khác. Chúc bình-an. 

Ban Trăn-vĩnh-Hiêp. — Đúng n h u 
lái Ban nói. Tuôi trè dê bi lôi - cuôn 
vào nhúng ua thích t ăm- thuáng theo 
trào-luu và hiên tai khó xây dtrng, chúng 
tôi rãt mong nhiêu ban dóng góp nhúng 
bài thích hcrp vói l ap trè. Than chào 

Đ E P H U C V U ĐĂNG CHRIST QUA NGÀNH ĐIÊU DI/CTNG 
« . . . Ta đau, các ngiroi thăm ta . . . » Ma-thi-a 25 : 34-3Ô 

THÔNG-CÁO CÙA LÓP TÁ-VIÊN ĐIEU-DLTÕ'NG 
Tai CHÀN-Y-VI$N TIN-LÀNH, HON CHÒNG, NHA-TRANG 

Môt kỳ thi tuyísn h<?c-viên vào lap Tá-viên Điêu-Duáng sê đirp-c mô tai CHAN-
Y-VIEN Tin-Lành, Hòn-Chông, Nha-Trang vào ngày 25 tháng 3 nam 1970, hôi 
8:30 sang. 

Muôn dtr kỳ thi này các thí-sinh phâi có đù nhúng đièu-kien sau đây: 

I. Quôc-tich Viêt-Nam; 2. Tuôi t ù 18 đên 29 (chi nhân nú thí-sinh); 3. Có 
blng T ièu -Hoc và Hoc Ba (hay Phiêu-Đi ím) hai nam Trung-Hoc trá lên; 
4. Chúng-chi Hanh-Kiêm, 5. Trích-Lyc Tir-Pháp Lỳ-Lich, mâu so 3 (có the 
n§p sau khi trúng tuyen); 6. Có đay-đù sue khôe; 7. Qua môt kỳ thi nhâp hQc, 
Hoc-viên có the a trong khu ng i - t rú và nhúng hpc-viên có đù đjêu-kiên sê I 
điror nhân hoc bong hang tháng là môt ngàn hai tram đong (1200S). Hoc-viên j 
sê theo hoc chirang-trình cùa Bô Y-Té an-djnh cho các ló*p Tá-Viên Đièu-
Du&ng. Sau khi ra triráng, hoc-viên sê đuac cap Chúng-Chi Tôt-Nghiêp ^Tá-
Viên Đièu-Dtrông do Bô Y-Tê duyêt kỳ. Mâu dan xin dtr thi có san tai CHAN-

Y-VIEN TIN-LÀNH, HÒN-CHONG, NHA-TRANG. Nhân đcrn đên hêt ngày 
23 tháng 2 nam 1970 (á xa sê căn-cú vào con dãu buu-điên) 
Muôn can biêt them chi-tiêt, xin liên-lac vái đia-chì sau đây: 

Co NGUYÊN-ĐAM-CÚC 
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SINH-HOAT TRUYÊN-GIÁO 

(J-MAL— (Quan Đo-n - Diro-ng) XIN CAU-
NGUYÊN Ngày Quoc-Khánh 1-11-69, ông Truyen-

đqo Ha-wwl-A đi xe Honda tir làng Sa-mai den Đà-lqt 
v&i con trai ông 10 tuoi đe mua tôle cat trwfrng hoc 
cho hôi-thánh, giixa đir&ng ông bi xe Jeep tong vào xe 
ông, khiên ông té xuong đvrcrng bat tinh, bi gay nát hai 
chân, màu ra tir mui, mieng, tai nhieu. Sau do đircrc 

trirc thăng ch<r xuong quân-y-viên My ciru-chira, sau 5 ngày ông m&i that hoi-tĩnh, chân 
^mqt ông phái bi ctr a den tan dau goi, chcrn trái bang bôt vì xwang bi gay nhiêu. Nay nhà 

Chúa ông đã đv nhiêu. Bácsĩ quân-y cho phép ông ve Đà-lqt ngày 22-12-69 đe nghì 
môt it và cuoi tháng Giêng nam 1970, ông sê tra lai quân-y-vien đe tháo bang bôt. 
Ông Truyên-đqo Ha-voo-l-A là chu-toa môt hôi-thánh gan 900 tín-đô và cha căa IT con. 
Xin quỳ Hôi-thánh nh& cau-nguyên cho ông mau đwcrc bình-phuc đe tiep-tuc chirc-vu 
chăn bay khá đong-đúc nay. ÚY-BAN TRUYÊN-GIÁO 

O A L A T — L&i cam tq— VI làm viec met qua strc, toi ngày 16-10-1969, lúc 
9 giò, tôi thlnh Hnh bi xây xâm mat may roi té xuông đãt bat tinh và xuat huyet 
rat nhiêu, tuô'ng đă ve vói Chúa. Nhirng cam an Chúa boi an thuang xót cùa Ngài 
và vì chúc-vu tôi chua xong, nên sau đ$ 10 phut tôi lăn lăn tĩnh lai và huyêt cũng 
đirpx cam lai. Trong can thù thách đau đón, Chúa đã cho tôi tùng-trâi a su bình 
an vir^t qua mpi su hièu biet đã giũ gin long và ỳ tuô'ng » tôi khiên tôi và gia dình 
không bôi rôi sa hai gì nhung « trong moi su chĩ dung lcri cau-nguyên, nài-xin và 
su ta an mà trình các sy cau-xin cùa mình cho Đúc Chúa Trò'i » mà thôi (Philip 4 : 6, 7) 
và that cam an Chúa vì Ngài đă nham lòi. Bác-sĩ chyp hình bao-tũ và ruôt và cho 
biet có mut ô* trong ruQt to bang dau chiêc đúa đã bi be, gân máu trong đó bi đút 
vì qua căng thing bôi met. Nay tuy chua đuac bình phuc han, nhung that Chúa 
có them sue cho tôi nhiêu và tôi hêt long chân thành cam an Chúa ve sir yêu thuang 
cùa Ngài đã the hiên qua các tôi to con cái Ngài đôi vói tôi trong khi tôi bi đau 
yêu. Tôi xin chân thành ghi an các giáo-sĩ, các Muc-su Truyen-đao kinh-thuang và 
con cái Chúa a nhieu nai, nhãt là ò Đalat, Than-hoc viên, Chan-y viên và Hpi-
thánh Nhatrang dă đên tham vieng và giúp đa tôi trong lúc đau yêu. Nguyen Đúc 
Chúa Tròi Ba Ngôi ban an phuác dòi dào trên qui cu, ông bà và anh chi em yêu dau. 
Muc-sw Truyên-giáo Trwo'ng-văn-Tõt. 

* * * 
G H l - Â N — Các Â N - N H Â N ùng-hô Viêc Truyèn-Giáo (tiêp theo kỳ triràc) 
H.T. Saigon 2.70ođ. Ông bà MSTG Tnrong-văn-Sáng Soođ. Ban thiéu nhi H.T. Nha-trang 
2.63ođ. ông Nguyên-Phát ^ood. Bà Chung-khâm-Lpc iooođ. H.T. Pleiku i4iođ. Ông bà Đào-Kỳ 
3oood. H Q Ì Truyèn-giáo 58.o8ođ. H.T. Phú-Xuân 30ođ. Ông bà MSTG Lê-khâc-Cung 6oođ. 
Ông bà MSTG. Trirang-văn-Sáng i.ooođ. Ms. Lê-khác-Cung 3oođ. Co Tràn-thi Kim-Anh 
i ooođ . Ban câu-nguyfn quỳ Bà (Thirang) Bào-lpc 2.ooođ. Ban Thiéu^Nhi HT. Thuang Bào-
I Q C i .oOod. Ông bà Nguyen-văn-Vân i.ooođ. HT. Cân-tho i.45ođ. Ông bà Ngô-minh-Thanh 
io.ooođ. HT. Biên-hòa 8oođ. HT. Nha-trang 8.ooođ. HT. Bàn-cò ij.ooođ. HT. Tnro-ng-minh-

" Giàng i.ooođ. HT. Vính-Long 20ođ. HT. Hòa-Htrng 825'đ. Bà Lê-văn-Qué Soođ. HT. Khánh-
Hpi 2.ooođ. HT. Kiên-bình 5'oođ. HT. Xuân-Nam 2.22ođ. HT. Hue 2.404a. HT. Hôi-An 3.ooođ. 
HT. Banmethuot 30ođ. HT. Lac-lâm 2.iood. HT. Tuy-hòa ó.ooođ. HT. Tiên Qua i.goođ. 
HT. Cantho 85'ođ. HT. Long-Xuyên i.ooođ. HT. Xuân Quang i-57ođ. HT. Vính long ioođ. 
Ông bà MSTG Lê-khác-Cung 6oođ. HT. Tien-phu-frc i.ooođ. Ông Đăng-van-Đuoc 2.ooođ. 
ông Nguyen Bon (Dilinh) 2.ooođ. HT. Biên-hòa 40ođ. ông Hoàng-Sum Nhu* 2*ooođ. Hpi truyèn 
giáo (thing 5 và 6) 8o.ooođ ông bà Lỳ-Phát i.20ođ. HT. Cantho i . i2ođ. Ban Thiéu-Nhi Đalat 
20ođ. Cu Ms, Nguyên-văn-Sáng 3oođ. (Tinh đén 30-6-69). (Còn tiêp) 

ÙY-BAN TRUYÊN-GIÁO - Hop tho 73 Nha-trang 



lĩa vj T&n Muc-sir B&NG-BĂNG-KHOA, MÃ-PHÚC-TÍN, 

T R W N G - X U A N - D I E U ytíi Bfti-đBng lham van 
và tãn phong. 

Hni vj Tãn Muc-sir THAX-BÁ-THÀNH và 

NGUYftN-HOÀNG-OANH vói Hfc-đong tham van 
và tSn phong. 

nan tuiĩn honn Ms I d Mien 

f)ông Xam-phan hop tai lir Mini 

m<Vi xãy-cíít cíia chi-hôi Hình-
Tuy, horn 7-8-69. Hên canh là 

nhà thò* (Tang xây cat. Xin Hôi-

Thánh call limy và l ìng-hò lài 

cháìih. 

Muc-su- PHAM - VAN - THAU Trirong Ban to-
chire, và cũng là *li<*n-gia cua Chien <ljeh Tin- l ,ành 
tai Hhiróe-Tuy, ngày Ìtì-26/II/m), itang giói-thi</u 
Kinh - thánh là Lòi cíia Đirc Cìuin TrtVi cùng 
tĩon^-bào. 

Muc - sir PHAN - VAN - IIII>tT, T r u o n g Han 
Chi'rng-tTyO (bén phêi) và MuG-sir NGl'YhN-NAM 
HĂí, T r u o n g Han Thông-l in fhvn tniij trong Ha 
to-rhirc ehirn-d j< h Tin- lành PhirÓT-tuy. 


