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vert 

,IÊN nay, vó'i nhirng phncrng-
tiên hpc-ván suy-luân và giao-
tê moi ngày mot canh-tân 
và phong-phú, đia-vi cùa phu-
nù- càng ngày càng đirtyc căí-
Lién each khâ-quan. Trong 

pham-ví gia-đinh, xă-hôi và chánh trij 
nhft-ng nam gãn day, nguíri ta dă thãy 

khá nhiêu bong dáng phu-nir vá i nhfrng 

thành-tích quan-trong đáng ke. NhEr anh 

hircrng cùa nen văn-minh nhân-bân, phi;i-
nĩr đà đu'p'c thoát-ly khòi tinh-than tir-ti, 

le-thu3c và đã đem khà-nàng cùa mĩnh góp 

phàn răt tot-đep vào sanh-hoat cùa cgng-
dong vó'i đãy-đa tirxách và trách-nhiem. 

Đang khi đó, trong pham-vi Hôi-lhánh 

cùa Đi'rc Chúa TrEri, tình-hình cùa phu-

nir ra sao ? Chũng ta phăi thànli-thât 

nhìn-nhân thành-phan phu-nir trong Hôi-

tháuh, dù bao gôm ho'n hai phãn ba 

nhâa-so, Iai thirìrng kbông có, hoăc có 

răt it, phiro-ng-tien đe hoat-đông, Và văn-

đ'ê chú"C-vy cùa phu-nũ trong Hpi-thánh 

van chu"a đu'p'c coi là môt van-đê đè 

cho mpt so đông con-cái Chúa phâi 

bân-tâm. 
F 

Hôi-thánh can keu-gpi sir hap-tác cua 

phu-nfr hay loai trir phu-nir ? 

Néu chúng ta, là moi con cái Chúa" đêu 

that long lo-nghĩ đen sir trSmduân khùng-

khíep cùa nhung lĩnh-hSn tpi-loi neu 

chúng ta that Lin rSng chĩ có Chúa Jêsus 

đã dirp'c ban cbo loài ngirìri đè hg nhcr 

đó mà đirp'c ciru, neu chúng ta th|t biet 

thĩ-gicr an -đíen sap chăm dirt thi không ai 

có lỳ-đo gi ngăn-tro" bat cú ngiró'i nào, 

dù là nam-gifri hay phg-nfr, trong sir 

hâu 7iec Chúa theo sir keu-gpi cùa Ngài. 

Trăi lai, điêu cbúng ta đáng phăi làm là 

vui 'vè, nâng-đõ' nhau trên cón đirirng đira 

dat Lôi-nhoTi den cùng Cúu-Chúa, càng 

đông-đâo, càng gap-rút càng hay. 

Quan-nipm lôi-thírì vê im-the bàm-sinh 

cùa nam-giúi tiêm-nhièm trong mpi hình. 

thai và sinh-hoat cùa xã-hpi tú nhieu đúí 

đã ânh-liirô'ng rat tai-hai den Hôi-thánh, 

Nhirng nguyên-Iỳ cao-đep cùa Tin-lành đã 

bí hièu-lãm bô'i ỳ-níem lèch-Iac, ă'ày thiên-

kìén và ích-kỳ, cùa nam-giúi. Do đó 
nây sanh sir han-che đói vúì phu-nir trong 
công-vi$c H^i-thanh. Thâm chi có ngiriri 

dám vi^n-đán rang thánh Phao-lô đã cam 

đàn-bà Hôi-thánh Cô-rinh-tô lên tieng ir 
gifra công-chúng là vì khính-mièt đàn-bà, 

raà đáng lỳ, hp nên hicu rang đó chĩ Ià 

môt bien-pháp đãc-bìêt, vì môt ly-đo đăc-
bíetj Tà vào mot trirúng-ho-p đăc-bièt. 
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Ngày nr̂ .y, ô- nhilìii Jia-hat kliá^. phn-

nfr đà vtrcrn mình lên, nhirng rìèng trong 

Hôi-thánh, diràng nhir nir-gió'i chira có 

mot cho đií'̂ ag thĩch-đáng, măc dù van 
có công-vièc cho ht), là nhfrng công-viêc 
tu-oTig-trirug, thir-ytiu, không đòi hôi nhièu 

vè trách-nhi?UL Sò'-đì có nhu- the, mgt 

phăn là do màc-câin cùa phu-nir, nhu'ng 
phan quan-trpng van là do sir giâi-Lhích 

mo"-hô và sir thieu nâng-dõ- cùa bâc 

may râu. 

Trong CifU'irác. có mot câu chuyên 

đáng đu-p-c dung làm mpt lò-i cânh-cáo cho 

chúng ta :.Khi nhu-ng birc tiràng thành 

Giê-ru-sa-lem h; phá-hùy, can phái sua-

chira lai, lúc thì-gícr vô-cùng cap-bách 

vĩ thù-nghich đang bao-vây tir phía, Ne-

hê-mi đã làm gì ? Ông có tù--chói sir 

giúp-đã cùa nhfrng ngirò'i đàn-hà hay 

không ? Nhfrng con gái cùa Sa-lum tình-

nguyên làm thg' hõ, có aì chê cu'ô'i hay-

ngăn-tro- hp không ? Không ! Chĩ có 

nhfrng kè thù cùa Y so'-ra-ên; nhfrng kè 

không muon thay vách thành thánh đu'O'c 

xây sua lai đã ran công ra sfrc chĩ-

trích, hăm-dga và ngãn-trô' hp mà thôi ! 

Là con-cái Chúa, chúng ta đfrug nèn 

khính-dê nhfrng ngirò'i cùng xãy-đirng 

công-viec Chtìa vó'i chùng ta, nhirng hãy 

chàp^nhân sir giúp-đfr mà Dirc Chúa Trò'i 

đã đu-a đén cho chúng ta, dù là ngu-ò-i 

nam hay ngu-ò-i nfr, vĩ neu nam-gió'i có 

nhfrng ân-tfr vê tri-thfrc và tochúc thì hp 

lai thirfrng thieu-hut nhfrng ân-tir khác nhir 

trirc^giác và sir nhân-ái là nhfrng iru-điêm 

đn-p-c đàc-bi?t dành cho phu-nfr. Vây, đe 

cho đirp'C hoàn-hâo, chúng ta há chang nên 

kêu-gpi phu-nfr và đê cho các chi em có 
phiro-ng-tiên đirng bôu canh nam-giáí, đong 
hang và đông tir-cách vó-i nam-gió'i, đe hâu 

viec Chúa hay sao ! 

Tan-sì Bushnell hoàn-toàn có lỳ khi nói 

rang: «Hôì-thánh nào làm cho phy-nfr nín-

lăng là Hci Uiánh đà làm cho Dire Thánh-
Linh m'n-lãng. Môt gíáo-phái, môt tĩnh-gid-ì 

hay mpt cliùng-tôc nào thù gifr đôc-quyen 

vê Thánh-Linh là làm cho Tliánh-Linh phái 

chay tr6n,o Bà Penu Lewis, cpng-su- viên 

cua Evan Roberts, trong cupc phan-hirng 

ô" xfr Galles nam 1005 cùng dă v iê t : tiThi-

giò- cùa Đirc Chúa Trò'i đã điêm đê giâi-

phóng phy-nfr. Nguy-khon thay cho thê-

gian và cùng nguy-khôn thay cho Hôi-thánh, 

nên phu-nfr không đirp'C chinh-phiic bô'i, 

Đáng Christ và cho công-viêc cùn Ngài. Vi 

đieu châc-chân là neu Đang Christ ngày nay 

không chiêm tlm nhfrng ngirfri phu-nfr thì 

Sa^an se làm vi^c đó-, 

Đê cõzig viêc cùa Chtìa khoi hi thua-thiêt, 

đê Hpi-tháah vu-o-n mìíih lèn manh-mê, 

vó'i bán-năng nhay cam, vó-i trirc-giác, vđi 
long nhân ái, tat câ các phu-nfr can phâi 
du'p'c đông^víôn Mói chí em hãy đfrng lên, 

ỳ-thiĩc rõ-rêt ve trách-nhièm cùa mình 

triró'c mat Chúa, truc-tiêp hàu vise Ngài, 

đem hêt khâ-náng và phirffng-tien đáp frng 

lò i kêu-gpi cùa Ngài. Và đoi vó'i Hpi thánh 

chung, mpt ỳ-thirc quan-trpng phâi chiêm 

lay long cùa chúng ta là ké nào ngan-tro* 

hay làm suy-gíâm hoac coi thirò'ng chfrc-vu 

cùa phu-nfr là ngirò'i có trách-nhiàm nãng-

nê lrird"C mat Đfrc Chúa Trùi, CÍJÍ taĩ day, 

không cón cliia ra nguài Gin-da hoac 

ngirài Gà-rèc, không can ngirài lôi-moi 

hone ngirài tir-chu kbông còn dàn ông 

hoăe đàn - bài) (Gnl 3:tí8) và i'My lá 
diêu Đãng tiên-tri Giô-én đà nói tiên-lri 

rang : Uirc Chúa Trài phán : Trong nhung 

ngày SQii-rol, Ta sc do Thhn Ta khâp Irén 

moi xác-thit,con t ra i v à con g á i các 

ngncri dcu Sc- nói lài tiên - /j Í... 

(Công, 2 ; Í6, 17). 

THĂNĩr-Krm Ngnyêt-San 
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Ă C H Sa mu-ênico ' dau bang nhung 

lò'i cău-xin vàcâm-t?cùa môt nguò'i 

đàn-bà. Chúa da trà lò'i dc ban niem 

vui-thôa cho nguò'i xin, nhung cũng da 

dem I^i su thay-dSi cho giáo hôi và quÔc-

gia- Chung ta chĩ biêt nguò'i ay, bà 

A N - N E , qua mpt so hành-đông nhu : 

— Cău-xin và Hira-Nguyên. 

— Câm-ta 

— G ĩ u lò'i hú'a dâng con cho Chúa. 

Bay nhiêu hành-đpng cho thay An-ne 

không tăm-lhuò'ng và xúag-đáng là môt 

nguò'i me guo'ag-màu. 

N G U Y É N - S I N H 

An-ne thuc^tâm cau-nguy?n \íri thò^i-

gian và nuó^c mat, Câu-nguyên chung v*i 

lò'i hiVa nguyen. Cău xin m^t đú-a con 

trai thi không có gl khác-thuò^ng, nhung 

húa trao trgn no cho Chúa thì that 

là it có. An-ne không phii chĩ cău-nguy^n 

cho vai bó't său-khS nhung đã hâu 

chuyen vó'i Chúa, đà húa hen. An^ne 

cíjng không cau-xin cho đã tùi-nhvc nhtrng 

mu6n đuac Chúa ban cho điìcu t6t nhít 

là : môt dúa con trai dè dâng cho Chúa. 

Khi húa-nguy^n, An-nc đă lya-chpn 

săn chô đúng cho con trai mlnh sau n ly ; 
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ĐJt no vào tay cua Đirc Chúa Trtri irpn' 

T f n . UÓ'C-nguyln cùa An-ne có Igri cho 

mlnh thl it^ huu-lch cho Chúa thl nhieu. 

Chúng ta aĩ cung mufín â\r<?c ban 

cho nhu'ng dúa con xinh-tíSt, ihôog-mính 

tài-gĩoi ho'n ngu-Êri, nhung có bao gió 

chúng ta uó^c ao rang chúng no sè icb. 

Igri cho Cbúa hay chang ? 

An-nc húa đat con vào tay Đúc Chúa 

Tríri. CòQ chúng ta mu6n the nào ? 

Chúng ta mufín con mình & trong giàu-

có, quyen-thc, danh-vpng hay trong tay 

Đúc Chúa T r à i ? Neu chúng ta là tin-

th$t cua Chúa thl nhúng iróc-muÔn 

cùa mlnh cOng sc chĩ có loi cho Ngài-

MOt phirang-di$n khác, ô- trong tay Đúc 

Chúa T r ò i thì không còn đja-vi nào so-

sánh dup'c. 

Mãi khi dâng con cho Đúc Chúa T r ó i / 

chúng ta húa-nguy?n se nuôi-nang con, 

đua con vào sy hău v i | c Chúa nhung 

it khi lài húa đupc giú dung. Chúng ta 

dă sai-lăm khi nghĩ rSíng dâng cho Chúa 

đè Chúa sê phù-hO no cho đupc vinh-

quang ó dòi, Không, .dâng cho Chúa dè 

no thu^c han ve Ngài , đS Ngài nuôi 

náng day-báo no, gap no và se dung no. 

Ngài có the sú-dvng no nhu mpt nhà 

truyín-đ?o, myc-su nhung chic-chan Ngài 

sg quin-tri dài no đè dâu cr đia-vi nào 

trong xĩ'h$í no cũng vIn đai-di^n cho 

Ngài , là nguòi cùa Ngài- Chúng ta có 

dim húa sê đ í cho Chúa sú-duug con-cáí 

mlnh theo ỳ Ngài không ? 

An-nc dup'c Sa-mu-ên. Su vui-múng 

không làm quên lài húa, khi dúa trè 

thôi bú, có lê dp hai ba tuSi thl dupe 

đem dên đen-thò càm-ta Chúa và dâng 

cho Ngài . 

Bài cam-ta cùa bà An-ne đup^c chép 

vào Kinh-thánh và lift h?ng vài bài ca 

chicn-thing cùa nfr tiên-tri Đê-bô-ra, 

cũng nhu bài ca-ngpi cùa Ma-rí, me Chúa. 

Chúa dòi hoi càm-ta nSy vl bièu-10 

tam long tôn-kíuh và thuan-phuc Chúa. 

Nhung quan-trpng hen cà van là v i | c 

An-ne đem con đên đen thà dâng cho 

Chúa dè Ngài chăm nom huóng dân 
cà đài no. Khi ay Sa-mu-ên mói chua 
day ba tuh'u Quyct-djnh cùa An-ne that 
táo-b?o và dút-khoát : đem dúa con 
cău-ty den cr trong mpt đcn-thò r$ng-

rãi chĩ có mpt ông cy già ho'n 90 tuHi 

là thăy tê-lê Hê-li . An-ne biet rang t.rong 
tay Đ ú c Chúa T r ò i đúa trè sè châng 

thiêu gl că mâc dù khõng có su săn^ 
sóc cùa me. That vây « gã trai trè 

Sa-mu-ên cú làn lên. Due Gíê-hô-va và 

nguài ta deu lay làm dep long " (I Sa. 

3 : 26). « Sa-mU 'ên trà nên khôn làn, 

Đúc Gic-hô 'Vi à cùng nguòi, Ngàì chàng 

dè mpt lòi nào cùa nguòi ra hu • 

( I Sa. 2 : 26). 

Phăn thuàng cùa An ne là Sa-mu-ên 
M 

da thay the Hê-Ii làm quan xét, dep 

yen giac Phi-li-tin, xây-súa l?í đuàng l6i 

thà-kính Chúa. 

Nhung uu-tu cùa các bà m? qua nhieu 

thài-đai có le khÔng khác bi?t lim. 

Chúng ta lo sao cho con đwac nên nguòi, 

dupe khôi bj ành huóng xíu-xa Ô-uê 

giúa nhúng hoàn-cành tõi-tăm. Bà An-ne 

s6ng trong môt nuàc bj giac đô-hp bfín 

muai nam, nuóc không có vua, ai níy 

làm theo í mlnh cho là phài, " Đen thai 

Hê-li m$c dù có den thà, có thay tê-lS 

nhung giáo-hpi sa-sút vl lòi Chúa hiêm 

hoi " ( I Sa. 3 : i ) , nhúng nguòi íanh-

đ ío tôu'giáo sa-đpa (dâm-lo?o, gian-tham). 



Hoàn canh ãy không xa-la gì đõí vói bà 

mc Víê t -Nam. Chúng ta sÕng trong chìén 

tranh, nuôi con-cái trong môt xã-h§i tryy-

lac, gĩáO 'hôi lanh-nhat, m$t so ngirói 

chăn chiên dám pham tôi kinh-khúng. 
Chúng ta không the làm gì han An-ne, 

đem con dâng tron cho Chúa ngay khi no 

còn nhô mong no khôi bi nhiêm dôc và 

có the làm mòt cái gì cho Chúa đê 

hòng thay dSi hoàn-cânh. 

Đgc chuyên Sa-mu-ên, ta thãy câu be 

du-g ĉ Chúa ggi nhirng còn tho-dai den 

nôi không bi í t tieng cua Qhúa. Nhirng 

Chúa ciíng dà phán vòi câu, ó cùng câu 

và khiên câu tró nên môt anh-hùng-

Sa-mu-ên diro-c me dtra đên đen-thò dê 

mOt ngày gap Chúa. Bà me đã tjo nên 

hoàn-cânh cho con biêt Cbúa và nghe 

tiêng Ngà i . Sa-mu-ên ó trong đen-thò 

và ngù ngay bên cgnh hòm giao-uóc cùa 

Chúa ( I Sa- 3 1 3 ) , đê chò-dg-i mgt tiêng 

ggi cùa Chúa. An-ne biet nhir vây nên 

da không dai gì giir con ó nhà tai Ra

ma, là ncri mac dù có ticn-nghi sung-

siróng nhirng không có tieng cùa Đ ò c 

Chúa T r ó i và sir tham-nom cùa Ngàí . 

Bà me Víê t -Nam chúng ta có the làm 

gl cho dói song cùa con mình ? Chúng 

ta hãy tao hoàn-cãnh cho đòa trè, đê 

ngay khi còn tho*dai, có the biêt Chúa. 

Ta hãy tao nen mgt gia-đình yêu-thirang, 

thò"kính Chúa, găn-gũi v ó i Kinh-thánh 

và không bao g i ò bò quên sir cau-

nguyen. Hay khiên nhà mlnh thành m^t 

nai ó xòng-đáng cho con mình, nai đó 

có Đ ò c Chúa T r ò i quân-tri, tiêng cùa 

Ngài sè dên vói các con khi Ngài muon* 

Ta hãy day con-cái cău-nguy^n và dgc 
Kinh-Thánh ngay khi no mói hieu biêt. 
Hãy cho no song quen vó i lói Chúa đê 

mgt ngày kia Chúa sê ggi và no nghe 

tiêng Ngài . Nêu chĩ thirang con trong 

mòc-dô cung'cãp đay-dù thòc 3n-m$c và 

mgi ti?n-nghí v|t-chãt, chúng ta se đòng 

ngac-nhiên khi thãy môt it nam sau 

khõng ai day mà con mình s6ng phir 

mgt kê du-dãng, biêt đũ mgi điêu tgi-lôi 

xãu-xa, hay tot ban thì no cũng chĩ là 

mgt ngiròi có đ^o cùa cha me, no song 

ngoài Đ ò c Chúa T r ò i và cũng sè chêt ò 

ngoài Chúa. Su- th^t rat kinh-khùng néu 

ta nhin thãy tnròc dirp'c. 

Chúng ta hãy sÕng cho Chúa trgn-vcn 

và ntiôi-nãng con-cái trong su" thó-kính 

Chúa, hău vi?c Ngàí . Không m$t bà me, 

nào sc phàí khóc-lóc dau-kh^ vi con neu 

biet đu'a con cái vào nhà cùa Chúa, 

trao trpn chúng no cho Ngài . 

Quan-ni?m rang con cái nhò dai chira 

can cău-nguy?n, dgc Kinh-thánb, chira 

^ Chúng ta dên trwóc mat Chúa, qui gôi xuóng, ihwa vái Dú-c Chúa Tr&i 6 
^dieu làm cho chúng ta thac-mêc. chúng ta thira vói Ngài rang chúng ta khõng ^ 

^sao ttrJtrc giăi-quyêt éwcrc cái nan^ée ^y, r^ng chũng ta không sao hieu nõi^ ^ 

í chúng ta cau xin Chúa giai-quyét cho chúng ta — ^'^* -^"^"-^ ^ 

Ngài< Nhwng roi khi chúng ta phãí gÔÌ Jirng day 

f và d^y chúng ta biet dirăng lâi ^ 

ăy, chúng ta l^i van lodăng thăc í 

I 
mac vè van e ay^ 

Martyn Lloyd Jones 
[Tír s<p'-hãì đên đú-c-ìin) 
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c ln đi nhi thir, l i sai-lìSm. Thyc-su- có 

nhO'ng ngtrfri con khi khôn lón tu* tim 

đSn Chúa nhirng hau hêt nhtrng ngufri 

có thi làm viíc cho Chúa là đã duac 

me chăm-nom nhSc-nhù tùng lò'i cSu-

nguy?n, d^y-bao cho nhung đieu Kinh-

thánh d^y và dán dên nhúog bu&i hop 

hi>u-ích. 

Dâng con cho Đúc Chúa Trà i là đat 

con vào su tin-kính thuan-ph^c Chúa 

đ% có tht d^ĩ-dien cho Ngài . 

Công vi?c cùa cic bà m? không phai 

chĩ là nuôi con cho thành nguài. Chúng 

ta nuôi con theo ỳ Đúc Chúa Trò i de 

neu Ngài dep long, con-cái chúng ta sè 

hi>u-ích cho giáo-hgi và xă-hpi. Neu 
Vi?t-Nam có nhiĩíig nguoi lành-đao quoc-

gia kíuh yêu Chúa sau nay thi cùng do 

thái-dô cùa các bà me TÌn*lành dÒi vài 

con-cái hiên nay, 

Chúa có the day lên nhúng anh-hùng 

cho giáo-hgi và dat-nuác, nhung các bà 

m? là nhúng nguai tr^^-c-tiep góp phan 

vào các ví?c ăy- Chúng ta hay cSu-
nguy?n, húa^nguyên s3ng t rg i cho Chúa 

và đua con cái đên chân Chúa Qe 
Ngài sù^dyng đùĩ song chúng no. 

NGUYÊN-SINH 

^ùt tdti'tco' eôiuj úiâe Cííjùa 

Phiró - c - th í^n Q u à n g - N g à i . — X/n 

făn-tror công-viêc Chúa : Ngày 14-7-67 , 
vo- chfing chúng tôi đugc sai đên nhân 
chúc-vy háu viêc Chúa tai Hgi-thanh 
Phuõc-thiên, kiêm Hgi-thánh An-cuàng 

và L?-thùy. Phuàc-thiên Ià mgt Hgi-thánh 

nam theo ven bièn, thuôc quãn Blnh-san, 

tĩnh Quang ngãi, each qu6c-lg s6 i muài 

lăm c ly 80 ve phía Đông. Công-viêc nhà 
Chúa t5ii day dã dugc thành-I^ip vào nam 

i960 do Truycn-dao Bùi-Phiên tai Hgi-

thánh An cuàng kiêm lo, vài sS tín-đò là 

65 gÌ2-Hnh. Nam 1964, chicn-cu$c bùng-

nò tai vùQg nay, con-cái cùa Chúa taa 

líc khâp do day, gán ngót ba nam- Cam 

ta crn Chúa, Ngài có thuang-xót Hôi-

thánh nên vào dau mùa xuân nam 1967, 

con-cái Chúa trà ve và thà-phirong Ngài 

trong mgt hoàn-cành thuo-ng-tâm vi sau 

ccrn chien-tranh, hâu hêt tàĩ-san cùa hg 

dà bj ThicNhai, dên dói có m^t so nguò'i 

không có nhà đè o, Anh cm tin-dô nhoni 

lai thà-pbugng Chúa tai mgt nhã tu-nhân 
mà v g chcng chúng tói à tam- Hg phái 
ngui chcn-chúc nhau 60, 70 nguài duài 

đăt de nghe lài Chúa- Vĩ?^ làm đâu-tiên 

cùa chúc-vy chúng tôi là lo xay-cà't mg»t 

tu-that và làm noi uhcm lai ihà-phug-ng 

Chúa cho dên khi tái-thiêt dugc nhà-thà, 

cũng nhu sam-súa mgt s6 bàn-ghe cho 

Hôi-thánh. Công-viêc nay can mgt ngãn-

khoán khá l àn , nhung nhin lai hoàn-cành 

con cii Chúa cr tai dia-phuang dang 

song vù cùng nghèo kho, túng-thiêu và 

văt'Và, chúng tôi kinh mong qui tôì-tà 

con cái Chúa khâp nm, vì tlnh tuo'ng-

than tiraiig-ái trong dòng huyci cũa Chúa 

JêsuSp sãn-sàng náng-đù chúng tôi bang 

l à i câu-nguyên và ùng-hg Tài-chánh ngÕ 

hâu công-viec Chúa taii day dugc sàm 

phuc-hôi dc qui vinh Danh Chúa. Chúng 

tói rã'ĩ đòi cam crn- Tho'-tù v i ticn bac, 

xin qui liet vi licn-lac: Truyen-<í^o sinh 

frà v^n Cain, Hôi-thânh Tin-fănh Viet
nam. Hãp-thnr 24, Quăng-ngAu 
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Cáy nho nay khòng durrc súa-chĩra 

nhiéUt nên it qua nhiêu là, Vò-ich 

cho chã. 

Đ Ó là bi íóc tirng-trài mòi con-cái 

ĐÚ'C Chúa T r ò i phai đ í qua neu h? 

mufín điTQ-c Ngài đaì-dyng. Chú Vuòn 
khôn-ngoan trgn-v?n bi^t rõ phai diling cái 
kéo to nào, hojc con dao nào dè cat môt 
cái lá dep hoac cành non yêu-quí, chat 
m$t cành chí t o cho nay* và tĩa m$t cành 

khác ò chô kia, Có Ic là tang-che chat 

E0?t mot cái th§t sâu, hoăc mpt sir hieu 
lam kỳ-la đ ã xen vào tình bè-ban dju-ngot 

khiên hai linh-h6n bí phân-rê. Chũ vtròn, 

icũng là Cha chúng ta, biet rõ phài oat khi 

nào và cat chô nào, Có U Ngài thíy hai 

cành quan chat nhau đên nôi nu'ong-dira 

và nâng-dõ lân nhau, Hoaic có lê hai cành 

xò Icn nhau, ngãn-trô- nhira cây luu-thông, 

— chi nhtra ay iàm cho ket-quà đircrc. Có 

lê mpt vài tniòng-hírp bat-ngò- dă làm 

ngírng-tr^ mgĩ chtrong-irĩnh dircng tien-

hành nhu* cành non đang mgc xanh-tu"ai; 

« Bà H . H. Dixon -

nhu'ng chú vu-írn mu6n aphìmj* (hon là 

"ttfongn, và biêt dâu công-cu$c mó'i-me 

aV lai chang cu-óp mat sú-c-lirc mà N g è i 

mufín ta dem dung vào ch5 khác. 

Sir tĩa-sua này không phài Ià vi?cnhanh-

chóng ta chi chiu mpt lãn đú cà, Trái Isi^ 

no là buóc tùng-lrái ta thtrírng gap. v l 

Chú Vuòn cúa chúng ta siéng-năng cũng 

nhu- có long t£r-ái và khôn-ngoan, Ngài tĩa-

stfa tùng phăn, m^l phăn năy xong, mò'í 

đên mpt phân khác- Con dao cat-xén nhírng 

công-vi^c cúa xác-thit càng lâu càng phài 

chat sâu hon, Càng ngày càng sâu-xa hon, 

chúng ta phăí biêt str đau-dón thâm-thla 
vùa cat, vùa thÌcu-dot và Iàm cho Unh" 

s?ch. Chúng ta càng ngày càng phài tùng-

trài sâu-xa ban ve sir chet cúa Ngàí và vê 

sir chêt cùa miab vóí Ngài . Rôi khi Ngàí 

dã dàn ta dt xa nhir the, ta sê thay mgt 

b?c lai còn sâu ban trong sir, day-dô cùa 

các cành nho, Chang nhùng các vi?c t^i-

lói, các cu-chl theo thê-gian và các thói 

quen hu"-xáu mò'í bj tĩa-sùa, nhtrng có lê 

con dao chat cà nhùng sir vui^mùng hÔn-

nhiên, vô-tôí, Nêu chúng ta chang than-

trách, có 12 con dao chat siu v Ì o cà nhùng 

si^ tfít-đep, hanh-phúc trong dò i , có lê 

nhùng phân quí-báu và diu-dàng hon hêt 

cùa chúng ta roi đ5 noi chan Chù vuòn, 

và chúng ta that-dăm kinh hon diro-ng khi 

Đùc Chúa T r ò i làm gap công-viêc tla-siVa 

Còn mót buóc tùng* trai b a t - n g ò 

thuòng làm cho tín-đo bfíi-roi, túc là cat 

mat nhùng djp-ti?n hau vi?c. Có lè tín-dÔ 

gánh-vác môt công-víec cùa Chúa, đinh 

rang ket-qua cho Ngài; the rÔí con dao 

cat mat, và hp bj ngãa-trò. Phao-lô và T i -

mô-thê iróc-âo làm công-vi |c lón a xú A -

si, nhtrng cĐùc Thánh - Linh đã cam 
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truyéa-đío» và Thánh-Linh cùa Đù"c 

Chúa Jêsus không cho phép" (Sú-. 1 6 : 7 ) . 

Trong tru-írng-hop ay hai ông mau thãy 

duyên-có gì dâu, — Đúc Chúa Trài có 

côrìg-ví^c cho hai ông làm ó chô khác, và 

hai ông không the làm hai viêc môt lúc-

Nhtrng không phài lúc nào Đúc Chúa 

T r ó i cũng to cho chúng ta biet muu-đinh 

cùa Ngàí sóm nhir the. Trong tâm-tri 

Ngài có viec hf-trgng ho'n mà Ngài muÔn 

tôi-tó Ngài tro hêt súc-lyc đè làm trgn; 

vây nên Ngài hi-sinh vi?c nhò đè làm 

thành vifc lón. 

TáC 'già. vùa mói tĩa cây hoa hÔng 

trong viròn du"ói ánh vàng cúa mat tròi 

gân lăn trtróc khi vào nhà đè viêt nhúng 
hang nay, và Dang Christ ngir day đè to 
ra bao nhiêu ỳ-tiróng mói-mc, dìu-dàng 

do long y ê u - t h i r a n g cm-ái cùa Ngài, 

duong khi chính Ngài ctìng tĩa-súa. Tác-

già có the giài-bày hêt nhúng í-tu-óng do 

châng ? Không- Chĩ môt mĩnh Ngài có 

the khài-thí cho môi linh-hôn nhúng sú-

mang Ij-lùng cùa Ngàí ban ra đirong khi 

linh-hôn ăy hau chuyen Ngài strong viròO'^. 

Đè mpt cành nSy nhieu hoa nhô và hau 

nhu là hoa dai, hoac nên tía-súa đc sinh 

ra hoa it di nhung tíSt hon. Chù vuò'n 

dupe tir ỳ din cành cho ngán hon, và 

hoa sê đep hon, làm vui mat nhièu nguòi. 

Bao phen Chù ta làm nhu the trong 

đòi ta ! 

Mòt cành khác buóng-bĩnh, cú cúi 

rap xu5ng dăt. Buôn-buc, chù vuòn bèn 

lay kéo to cat cyt cành ăy. N o sè lai moc, 
t6t han t r u ó c nhieu, và si moc liiang vl 
chju tĩa-sua. 

T ^ i sao chúng ta tĩa-súa cây hoa hong 

cây nho và các cây ket qua ? Vl ghct no 

chãng ? Hay là vl yêu no ? Phài chăng 
su ghen-ghct đã giyc tác-già chju sung 

bam tay làm viêc hang may giò giúa 

nhúng khóm hÔng cho đen khi mat và 

cánh tay bi xây-sát và áo bi gaí dâra rách, 

hay Ià dè den kỳ-han khóm hong sè trÔ 

hoa đupc dê-dàng ho-n ? 

Qua th|t. chính su ycu-ĩhucrng dã 

dân-dát con dao, cái kco và cái mai. Hó i 

ban đuang chiu đau-khS, bay tir hòi rang; 

«Chúa bât tôí chju nôi đau-khô nay vi 

không săn sóc đên tôi, hay là vi yêu-thuong 
tôi Hăy hòi nguài baa duong cu-tang 

xem duyên-có dau-thuang thình-lình" kia 

l i dău-hi|u Ngài yêu-thuong hay là Ngài 
ghct-bò. Long có Đãng Christ ngu chác 

sè dáp lai râog : ' 'Tôí biêt Ngài dua su 

đau-ihuang đcn chi vi Ngài yêu-thuang 

dìm-thãm.' Cũng hãy nhó rang Ngài chiu 

hai nóí dau-đóii : vi là GíSc Nho, Ngài 

cim-biêt mòi khi kéo cát^ và vì là Chù 

Vuòn (bai chung dâu Ngài phán rang : 

uCha Ta là nguòi trông nhon, nhung Ngài 

cũng Iai phán rang : ^(Ta vói Cha là mpt'O^ 

nên gai thuòng làm xây-sát hai ban tay 

truóc dã bi dãm, Vày, hay vui-múng vì 

biêt ring mói luai dao cat Ià mpt díu-hiêu 

dác-bĩ|t vè Ngài sãn-sóc và yêu-thuang 

anh cm. 

Xhúa sua - phat kè Ngàí yêu ^ ! " 

(Hê-ba-ro 1 2 : 5), 

Bà Homera Homer-DJxon 
( t r ích quyen Cành nho líèn f^OQ 

vira tó i -bàn) 

I 
\ Dõi vái tín-dÒ, song l<} nghicng trcn ngt/c D rc Chúa Jôsuís-Christ. can chêt ^ 

í lâ ngù yen trong cánh tay Ngài^ í 
(The Allifinoc Weel í 1 )̂ 1 
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* Bà MYRL GLOCKNER K H I tiêp-xúc vó'i phu-níj, trong dip 

kêu gpi hp tin Chtia trong các chiên-

dich Tin-lành hoac bat-cú' noi nào^ tôí 

nhân-dinh càng ngày càug rõ-rft ve myc-

d$ quan-trpng cùa ành-hu'ông phu-nũ doi 

vôi ngu'ò'i cr xung*quanh, măc dù chính hp 

không he hay biêt. 

VAII TUONG QUAN-TIROINIG . 4 

cùa PHU-Nír 

Bâ M y r I G i y t k n e r , công-sy vÍEn dâc-Iirc cua 

&oftri T r u y e n - g i á o Billy Graham t rong c l i l cn-d ich 

N i r u - L f ó - c nam 1 9 5 7 . Bà dâ lo-chú-c nhú-ng nhóm 

Phu-n í r hoc K i n h - t h á n h van còn hoâ t -dâũg cho áíu 

nayi 

Kinh-thánh có rat nhiêu lòi khuyên-day 

vc diêm ăy. Chúng ta dpc thãy trong do 

rang ngu'òi phy-nò không có the ânh-

hu-òng đên nguòi chÔng bang lòi nói cũa 

mlnh nhu-ng bang dòi song thánh^thicn. 

Khí nguòi chông gap môt nan-đe, ngu'òi 

vp* có the giúp-dò bang sy cău-nguy?n và 
tlnh-yêu chó không phài bòi sy tranh-bien, 

bòi m^t bài giâng hay m$t cÔ-ging nào 

đó đc sù-a dSi chông Txem I Phie, 3 : i » 2 ) . 

Chúng ta là nhírng ngu'òi v y , chúng 

ta phài nhln lanh môt vai tuÔng rãt 

quan-trpng. ĐÔi vòi tôí, hôn-nhon là mpt 

sy kêu-gpi theo y cùa Đ ò c Chúa T r ò i , 

nghiêm trpng cúng bing mpt chòc-vu 

truyen-giáo ò noi xa dôi vòi m^t kè đáp 

lai tiêng ggi đ|c-bi$t cùa Thiên-Phu. S y 

s5ng gĩa-dlnh cùa tôi là chòc-vu đău-
tiên cùa cuôc dòi mà tôi nhlu-nhân là 

mpt ân-hu$ và Ià m^t thích-thú đÔí 

vói tôi. 

Ngu'òi đàn-bà không bao giò sÔng cho 

riêng mlnh, nhu'ng sang cho nhieu 

ngu'òi khác níra- Các phy-nír nhòt là 

nhòng ngirói ty lo-lieu công-viêc gia-

đình — thu'òng không đê ỳ đên dãu-tích 

hg đâ ghi khlc trong gia-đình hg. M g t 
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sfi đông^ vl không có công-vi|c a ngoài 
cho nên nghĩ tirô'ng each sai-lam rang 
hp chĩ thuôc trong hang phu-thuôc, tâm 
thuô-ng- Tô i nhiQ-nhân là that răt khó 
nghĩ rang vi?c rúa bát, chén hoac ùi, 
giat áo quân l̂ ii có tliê ánh-huàng đen 
lân-c§n. That ra, điêu quan-trong không 
phăi là chúng ta làm gi, nhirng chính 
chúng ta là th? nào, Điem đáng kè không 
pbài là làm het tít cà nh'rnĩ: su dòi 
hôi hang ngày, nhung là thai do yêu 
thuo'ngí tinh-than phuc-vu mà tôi có 
^hi thi-hành nhùng trách nhicm cũa tôi. 

Sau rát, vì sao Đúc Chúa Trò-i đă 
dung nên phu-nú ? Chúng ta tìm thay 
cáu giái-đáp trong Sáng-thê K ỳ 3 : 15-
Đúc Chúa Tríri phán rang Ngài mu5n 
cho nguòi nam có m0t nguò'i giúp-dcr, 
Chúng ta đugc dung^nên de giúp-dõ-. 
Nh&ng ân-tú, cí-fính phu-nú deu ô- đó 
K c nào tlnh-nguyen pbyc-vu gia-dinh 
mlnh, dat dè chÔng con dung hang trên 
ban than mĩnh là nguM đàn-bà xúng-
đáng hon het và có hanh-phuó-c han 

hêt trong gía-dlnh. 

Sách Châm-ngôn dã dung nhírng hinh-

ành răt đep^đe dang tà-ve nguò'i đàn-bà 

rang ; ' Nguò'i dàn-bà nhan-dúc là mão 

trièu-thiên cho chông nàng, còn v g làm 

xău-hS khác nào su myc trong xuang-
c6t nguò'i B (Châm, 12 : 4)^ • M g t nguài 

nú lài-dúc, ai se ttm dugc ? Giá-tri 

nàng tròi han châu-nggc " (Châm 31 : to), 

t Thà à nai văng-vè, b a n là a vái mgt 
nguài đàn-bà hay iranh-c^nh và nóng-
gian " (Châm- 21 : 19). 

Kinh-thánh cho chúng ta biet nhúng 
nguài nam nhu nguài nú deu gap nhúng 
su cam-do nhu nhau, nhung đói vài 
chúng ta Ià phy-nú, chúng ta biêt có 
nhúng văn-đê liên-hê den chúng ta nhieu 
han. M$t su cám-dô chúng ta răt d l 
mác phài ĩà su ham-muôn tbâu-trù càng 

ngày càng dugc nhieu. Song-le, Chúa 

chúng ta day rang su sõnj không phài 

à t̂ i viec có nhiêu cũa-câí- tJàc-muon 

mgt dieu gi đó là mgt viêc thuàng, 

nhung ngay den nhúng ỳ muíĩn th^m-

kin nhút cũa chúng ta, cũng can phài 

thuân theo ỳ-chĩ cíia Đúc Cbúa T r ò i . 

Chúng ta có that su chap-nhjn quyèa-

uy cúa Chúa Jêsus trên dài song chúng 

ta, kè cá su ua-thích yêu-qui nhũt cũa 

chúng ĩa chăng ? Trong mgt chiên-dich 

Tin-lành tai N ú u U à c nam T957, niôt 
chi cm ban đà đgc cho tôi nghe c3u 
Kinh-thánh mà chi ay rat thích là câu 

Phi-lip 2 : T3 rang : Vi ăy chính Đúc 
Chúa Trài càm-đông long anh em vúa 
muon vùa làm theo ỳ tõt Ngài." Chi đó 

còn nói ihêm : Tôi nói vài Chúa rang 

hôm nay tôi tir cam bĩêt bat-luc de 

làm theo ỳ-chĩ cũa Ngài , nhung tôi-xin 

chính Ngài tu ỳ quyêt-đính và làm thành 

dieu nào tôi phai làm. 

Tôi đã làm theo guang cũa nguài 

b?n ăy. Môi buSi sang tÔi lap lai câu 

Kinh-thánh neu trên và phó trgn cngc 

dài tôi trong dôi ban tay cua Chúa. 

Chúng ta thuàng có xu-huàng đè 
tuòng rang càng làm nhieu viêc, dài 

song chúng ta sê cíing them đây-đũ. 

That ra, chĩ khi nào chúng ta ò riêng 

vói Chúa, trao dài sing và ỳ-chí cũa 

chúng ta troag tay Ngài chúng ta mài 

trà nên manh đũ đè làm viêc cho Ngài. 

Câu-nguyên riêng vói Đãng Christ, 

cũng dhu m$t nhric sĩ ^ lay gigng >ì thir 

day đàn, truàc già trlrih-bày mgt ban hòa-

tău. Đăng Christ dem chúng ta đên gan 
Ngài và dên phiên chúng ta, chúng ta 
truyèn-dat tình-fhuang cũa Ngài cho 

nhúng kè khác, đúng nhu lài Phao-lô 

dã vict gài cho tín-dô Cô-rính-tô ring : 

• Đúc Chúa T r à i „ , bài chúng tôi,..-

rài mùi tham ve sir nhân-biêr Ngài khap 

chÕn ^ ( I I Cô 2 : 14)-

(Tr ich dich báo Decision) 

H. G. AN 
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Ti-mÕ'tbê HQC Kinh-thánh nai bã npi và me 

— Thông cáo quan-trong 

I . - Văn-Phònq T^ng Lien-hai v.>a nh^n đi/qrc VSn-ihtr so 2? 195/QP/DV/232 
I cùa Đgi-Tá Giám-Dòc Nha OOng-Vièn ngày 11-10-1967 yôu-câu HOI-thánh Tin-

lành Viêt-nam : 

"Kíèm-soát igi các Muc s i / Truyendgo trong tuò i quân-djch chya dirp'c hoan 
dich vĩ ly-do tÔn-giáo và l^pdanh-sách đê-nghi bô túc lân chót gúi vê Nha Opng-
Víên triró-c ngày i 1 - ' 2 - i % 7 , ^ 

Xin luu-ỳ qui vj M u c s u Truyên-dgo nèo tCr t n r ó c dén nay chua l§p hô-sa 
xin hoan-djch : 

A — Q u i vi MS TO cóvì3n-bâng Tú-làì 1 hay văn-bãng tuo-ng-du'ang trò-
lên tù- 20 dén 35 tu5 i . 

B— Q u i vj-MS r o có văn-bãng T H D N C t r ó xuong hay không có văn^ 
bang t ó 20 dén 55 tuui-

V$y kinh xín qui vi hãy sóm gCri vS VPTLH các giãy t ó cSn-thiet triró-c 

ngày 30-11-1967-
1-Băn sao vãn-bâng (có chánh-qu>en dia-phuo'ng th i - thyc) , 

2 . Ban Khai'Sanh, 

5. Ban sao căn-cuóc^ 
4. Ban sao Trung-binh (neu chira Tru-ng-blnh xin ghĩ là chua Tr i rng-

binh)# 
5 — 2 ânh chup thănq 4x6. 

II — Xin liru ỳ qui vi M S T Đ da dup'c c5p báo-thu- hoan-dích hãy báo tin cho 
V P T L H 2 tháng t r u ó j ngày b á O ' t hu cũ hct hí^u-lirc : 

1 So quân : 
2 S j Văn-thu và ngàv cap bao-thu hoan-dich, 
5 íhó i -hgn dup-c hoan-dich. 

HQi-Tfirâng Mac-sir DOÀM^VĂN^MIÊNG 
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^^i^C ngffĩa dăng, kfyeii 
(Gori nhóm An-ùi Tin-lânh Uà-náng) 

Nhóm danh an-ùi fgí thanh Dà 
Cam câc tôi con cùa Chúa ta : 
Giang chô /tra binh Truyen-é^o trè 
Sang vùng xõi d$u Muc-sw già, 

Bi bom què-pbu tan nhà cira, 

Lac dan nhi-dÔng mat cba, 

An'ùi dwcrc gì nhă swc Chúa, 
Viêc lành do ttr d^o-íàm ra, 

M y c ^ S u - tfí SI/ P H A N ámh U Ê U 
Dalat, fhu 1967 

Trai bwác xông-pba may dăm trwăng 
ClìiênAranb nên phài ngu tha-phwcrng 

Trông vê Què-lãnh may nghi-ngút 

Nhá l^i Chãn giang sông dap'dwang 

Trăng gioi dau rem nhã dat Nang (1) 

Gió qua trwác viên cènb trái Cwánq (2) 

As lên cung Que nbă tbăm hôi 
Hói thw pgăy nào l^i cÔ'hwang « 

Cu L U U - T U Y , Duy-iuyí^n 

( 1 ) Dà-nãng 

(2) Làng H n à - C 

QRiifng effién-dicfj C^iÊì-tiitì/j 

Bao pben sam day dãt chua bang, 

Cupc the xoay chiêu do phài chăng ? 
Chiên-djch Tin-Lành vang dOi giàng 
Cín Uùi cbwng c&u biêt bao tăng I 
Trung^hành tin-kinh nhw ban thích, 
Đ^o-dwc trau dôi ta hài dăng, 
C$y Chúa tbăng han quyen quy díf, 
Vwat can song gió Iwái tran giăng... 

Muc-sir trí an- L Ê K H Ă C C H Ã N 

Cáo l ô i : Trong bâi ìhv thãt-ngôn bát-ciĩ • Cành tiioĩ già ve hwu 

lia càm'lác " cũa.cu Muc-sĩr Lé khác Chân dãng trong so héo Ir irÕT, 

trang 10, ăn"công có sep d i í chũ* M O T trong câu thii haí- Kính cáo 

loi tác-gíã và ban doc. 
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i^(í ír iu'<a)'n v o D ' 

c ú a n h à c á í - c h á n h LUTH 
Bà Catherine Bon Vora 

John Drange OLSEN 

MH I Luther dâng mlnh cho dòi tu-

hành, thl the húa trpn dòi gin-giũ" 

theo thù-trinh chũ-nghĩa. Nhu-ng, vc sau, 

nhò ánh sang cùa Tin-lành, ông só'm thay 

51^ the húa ăy do điêu-răn cùa loài nguòí 

d|t ra, phân lòí Kinh-thánh và tráí han 

luat tu^nhiên mpi be. Tuy ông ung-thuan 

cho nhúng tu-sĩ bÔ đòĩ tu-hành mà ra 

cuóí vp là phài, nhung riêng vê phân 

ông thi chua dám nghì dên viêc ay, cú 

giú theo đòi tu-hành cho den tháng Ch?p 

1524 mòi ly-khai han nhà dòng mà trò" lai 

ngoàí đòi . 

Nam I533t có chín'tu-nú lia nú-tu-

viên a thành Nimptschcn xú Saxe, đen 

thành Wittenberg mà yêu câu cúu-trp. 

N h ò Luther can-thifp, dupe may nhà tú-

thíên san long tiep'-nhân và cúu-trp hp. 

Trong chin tu-nú ăy, có Catherine Bon 

Vora đupc quan thì-^truông ruóc ve nhà 

nuôì-duong cung'Cap chu-đáo. Buoi dau, 

khi Luther mói gap Catherine, long dã 

cam-men, sanh ra mpt mõi tinh kín-dáo, 

nhung chang dám nghi den cuôc hôn-

nhân. Đã ba lăn ông thú mai ^ mÔi 

Catherine cho nguòi nay kè khác dê cho 

nguòi an-phân, nhung duyên tròi chua 

g | p , hóa nên câu chuyên chang thành. K ê 

sau ông nghì rang có lê nhan - duyên 

dung-ruôi, tú ngàn dam xa-xuôi Đúc 

Chúa T r ò i đã dành săn nguòí ăy cho 

minh chăng. T ú đó ông càng kê-cúu 

Kinh-thánh vê si^ hôn-nhân, nhút là tra-

khào vè dpc-thân chù-nghĩa cho hièu 

thãu ngành ngpn mpi dieu, Khi thay rõ 

chù-nghìa ăy chang nhúng " không bai 

Kinh-thánh rán-băo, mà lai phàn-lrái han, 

bay giò ông mói dám nhút-dinh Ua dòi 

tu-hành mà di cuói vp". Ay v^y, ngày 13 

thánh 6 nam 1525^ muc-su Pomeranus 

làm Ic thành-hôn cho dôi lúa Martin 

Luther vái Catherine von Bora, có hai 

ông ban là Jean Apelles và Luc Cranach 

chúng-kiên. 

Cuôc hôn-nhân cùa Luther don ra khap 

Âu-châu răt mau-chóng, gây nên mpt du-
luân rat sôí-nôi, khiên cho că ban-húu lân 
dich-thú đèu lay làm sung-so. Nhung 
chàng bao lâu làn song du-luân kia Ian-
bat, lê-thât dã to bay, ai nãy deu nhân 

thãy su kêt-hôn cùa Luther rãt là xúng-

đáng, mpi be thích-híêp vói Kĩnh-thánh 

và luât tu^nhiên. Ngoài ra, cupc hôn-nhân 

năy cũng làm guang rat tõt, thúc-duc 

lam tăng-hCru cùa ông dám bo dia-vi dpc-
thân mà lap gia-đình, có Tín-Iành làm gia-

dao vă Chúa là gtachù. 
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Cành-tiro-nfĩ gia-đìoh^ cùa Luther dirrrc 

vui"ve, yên-Sn và thôa-thuân l lm , nhò' crn 

Chúa soí-dân thành mot gia-đlnh that 

kĩnh-kicn d^o-đú-c, phu xinVng phu tùy, 

nêu gu'ong-mãu cho các ttn-đô thói bay 

gicr. Bà Catherine châng phai là bac thiên-

tài loi-lac, cũng không phăi là mgt nũ"-

kiêt dõng cam ho'n ai, nhirng ô vôi gia-

dinh, dôi vôi xã'hgi, thfit vôn !à mgt d j i -

bà nêt-na doan-trang nghiêm-chĩnh, an nói 

khiêm-hòa nhã-nhan, hit long th rong 

chông men con, làra tròn phân-str vg- cùa 

nhà Cái-chánh. Luther cũng rãt yêu-thiro-ng 

vp", hay khoe rang giá bà cao hon giá cá 

nu'ôc Pháp. V I làm công-viêc nhieu, lám 

lúc Ông phai khó-nhgc m?t-môi, ihl thirò'ng 

tim du-oc sir nghĩngo'i trong gia-dinh 

đam-ãm. Làm phcn chunE-đung vói dôi , 

gap ngirg'c-caah mà boì-rÔi buÔn-rau qua 

sú-c, thi nhô hoac ti^ng dôn hoi vói 

gigng hát, hoăc ngôi clioi vó i tre con 

ngoan trong nhà mà khuây-khòa dupe 

nSí long iru^lv-. 

Nhà ông thirò-n? có khách den viêng 

thafflf ân-cân chuyên-vSn; vó i thân^bang 

qui-huii thiróng hay thiet-đli luu^luyê'n, 

dê cùng nhau luân-đ^m tâm-s-r. Ô.ig cũng 

tra khuyên day an-ùi kè thĩnh-Kiáo, iãy 

long rôĩig-rãi nhâo-tù" mã dcì-dài vói tãt 

cá mgi nguói. 

Con ve flnh v p chSng, rat là yêu-

thirong kbâng-khít, Ncu có vi?c can, 

Luther phăi di vang, thi thiróng gôi tho-
• tir vê dè thăm vp. Phan nhieu nhírng 

tha-tù" ãy còn liru lai den ngày nay, to ra 

Luther yêu-men v p lâm- Ông hay dung 

nh&ng tù-lilu thân-áĩ mà bày-to nôi long 

mình, nào ĩà ^Hoi vp yêu-dau có duyên 

cùa tôifl, nào là ^-Kctha rãt yêu-men hiên-

dú-c cùa tôiw, v ,v . . . vói biêt bao câu âu-

yêm thiet-tha, dâu xa muôn dam nhu- găn 

tãc gang. Cung có khi ông trêu-cpt mà 

ggi bà bang sC^therinc, chù cùa tôio. 

Bà Catherine cùng dupe on biet xù"-

siT each khôn-ngoan kin dAo, khéo dung 

co-hgi mà khuyên-Ian chÔng. Mgt lan ng, 

nhân ông Luther gap con buÔn-ba qua lón, 

dên dôi duóttg nhtr chang còn tim dtrpc 

phirorg gl de giáithoát. Bà Catherine bèn 

van bg tang-pliuc, vói sac mat rãt thàm-

năo, bu'óc vào văn-phòng chào Luthcr-

Bãt ngó, ông ihogt trông thãy v p đt 

tang, thi ngac-nhiên vôi 'Vă hôi : ^Ai chêt? 
B i de tang cho ai do ?» Bà Catherine thó 
dìi đáp nho nhô rang : «Than ôi, Đú'C 

Chúa T r ó i dã chet rôi Luther gan hôi 

tai duyên-có sao mà xày dên câu chuy?n 

kỳ-khôi duóng ay thi bà dáp lai rang: 

Đă trai qua may ngày bà xem sac mat 

ông buÔn-bi.rc iSm, không còn phirong 

giãi-khuây dirpc, nên tin chac rang Đii-c 
• 

Chúa T r ó i da chei roi, cho nên bà phăi 

đc tang. Càu giái-dáp nty vù-a dú-t, 

Luther lien hieu ỳ cao-xa cùa vp , lay 

làm h&-tben vì it dúc-tin^ bèn ãn-năn, 

dirpc vui-vè lai va biet ring dâu tlah-

trgng nguy-khÔn đên dâu, thì Đú'C Chúa 

T r ó i van nhir-nhir, hlng song, đên đói 

dói van bào-h$ luôn các con-cái tôi- tó 

Ngài nên chăng có c ó gì mà buÔn-bã. 

John D. OLSEN 

(Tr ích S i r -kỲ Hôi-thánh,tâp 3 ) 

DJNH^CHINH 

Trong T - K . B so 347 (tháng 10-1967) , 

Strang 8, c$t bên phái, dòng 38 , sau chũ-

thú nam, sót 8 chír, xin them vào nhir 

sau day : <fBa-anh v à b a n t r a m t i è n 

t r i cùa*^ Xin cáo loi tác giá và các bgin 

dgc. 
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Ngài l i n h - h ô n t ô i 
Viot bà me da^iíoan công-viêc, môi kbi thãy thârvkinh cãng thâng thirò'ng có 

thóí quen vào phòng riêng cùa bà và dóng ctra Igi. Bà làm gì no-i d o ? ChaC ' ch In 

có mpt áiêu gĩ răt hiêu-nghièm vì lân nào tir nc i ay buó'c ra bà cJSu lay Igi tinh-than 

bĩnh-tVnb. Hành-dpng ay khien cho con gái tru'ò'ng cũa bà rãt nggc-nhiên. 

Đên khi nàng có gia'áìnfi riêng^ nhtr tat câ các thieu'phy khác, dù hgnh-phúc 

gia-dình day-dũ^ ihình-thoăng nàng cũng trài qua nhúng thì-giò" khũng-hoâng mà 

n g r ò i ta t i ràng chùng nhu se do võ' tat câ.-. 

Nang nh6 den me và tìm me dê hò! bí-quyet cũa me- Me nàng có uõng thuoc 

an-thăn chăng ? Bà làm gĩ trong phòng riêng cũa bà mà khi vào thi buônb i / c mà 

khi t r à ra Igi vui-vè sang-khoăi ? 

— Hõ'i con gái yêu cua me, mg sè nói cho con rõ bí-quyêt cùa me- Khi me 

bi /c dpc và cam thãy duòng nhu khÔng the chiu n&i nùa thì me vào phòng riêng 

cùa me, me dóng cúa Igi và me qui gõi xuong dé trò chuyen vó'i Chúa trong nam 

hay muò"i phut. Lâm kh! me dã khóc i t nhieu truó'c khi có the thua chuyen v ó i 

Ngài- Và sau dó^ khi dã dàm dgo vó i Ngài mOt lúc, me dung d§y; lau ráo nuóc 

mat và châí l^i tóc. Me m ó cua so ra^ hit thó khôngAh! th^t sâu vài ba lup-t^ the 

là thăn-kinh cũa me không còn căng thâng núa. 

Muc - s i r A D O L P H E H U N Z I K E R 

T H A N G MUiyi MtVr » 1967 17 



C H R I S T 

và nhân each 

i V G Í / * d * / PHU è>IÚ* 

PHU-nũ' chúng ta thiròng hi ket tôi 

nhùng vi^c chúng ta không làtn. 

Phv-nũ- chúng ta thircrng đircrc ca-tt^ng 

l im đicu không có that trong chúng ta. 

Biêt bao câu hit , lòi tha đã tân duang 

các bà me nhu the ngoài Thu-ong-đê ra, 

chang ai hoàn-toàn nhu nguòi me ! 

That ra khi tlnh yêu cùa nguòi m? 

mang đúng bàn-cbãt Thu-ang-đê mong 

muõn, chac han đó Ià" loai tlnh-yêu gan 

nhãt vai t ìohyêu cũa Thu-ang-đc. Tuy-

nhien, đièm can nhó Ià không phaí h i 

Iàm m? là ngu'òi dàn-bà đu-ang-nhìên 

tra thành mpt bâc thánh. 

Các bà me thtrVng than : « Tai sao 

hi con làm lôi là nguòi ta cú đò tpi 

cho me ? ^ Chúng tôi đă co-gÌng hêt sue 

làm đicu minh cho là phâi- T?i sao 

không ai bào cho chúng tôi biêt cách 

đoán trifóc hàuh-đpng cùa trè con thay 

vi chò cho chúng lam-I& roÌ mòi ket-tpí 

chúng tôí ? Đ ó không phài là lôi cùa 

ngiròi năo khác sao ? Lúc nào chúng tôí 
cúng có lôi cà sao ? 

• P h i r ^ c - L ỳ 

Có !è phân lòn cbúng ta chua có dip 

dpc nhũ'ng tài-liêu, sách báo cùa các 

tâm-lỳ gia hi^n-đai nói ve moi hên-lac 

giíra va chòng hoac gíua cha'me và con 

cái. Nhãt là các bà me trong Hôi-thánh 

thuòng cho là Đúc Chúa T r ò i có bôn^ 

phân xêp đat mpi viêc, vl the, hi gia-

dinh rac rôi là hg chĩ lo than than trách 

ph|n. Tuy nhiên cũng có rapt so hièu 

biêt, mem^mai nhân loi mpt phSn trong 

vãn-đc năy. Trong vô-thúc, hp cam biít 
Đúc Chúa T rò i đa taD dung nguòi 

nír dac-biet vóí mpt sue ânh-huang 

huyên-bí trên nhfrng cupc đòi hp đyng 

dên. 

Dù kêt hôn hay dpc-thân, ngu-òi đàn-bà 

nào cũng mang nhùng khát-vpng, nhu-cau 

nhu nhau và sò-hùu cùng mpt loai khí-

gíói ănh-hirang nhir nhau. 

Kinh-thánh cũng xác-nhân Đùc Chúa 

Trò i đă ban cho ngiròi nù mpt khà-năng 

ành-huòng d$c-biêt. Trong Sáng-thê K ỳ 

đo^n 3 kê lai câu chuy?n ih tiên chúng ta trong 

vu-òn Ê-đen, có 6 câu đac-bí|t tuòng-
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thuât cuôc tãn-công nguôi đàn-bà đ a U ' 

tien trên mat dat- Đúa cám-dó quĩ-quyêt 

den thing vfri Ê-va... the là vãn-de 

căn-băn cùa nhân-lo4Í phát-sinh qua trung-

gian môt ngirôi nír ! Đtra cám-dô không 

dên vó'i A-dam nhung dên vó i Ê-va. 

Sáng-thê K y 3 : 6 nhac dên chông cùa 

Ê-va chi vôn-vcn trong may chír : i< ... 
chông cũng an níra.* Etó là tat că nhung 

gi Đúc Chúa T r à i nói vê chÔng cùa 

Ê-va trong cuôc cám-dô dău-tiên. 

Dĩ^nhicn su^kiên nay không làm giăm 

giá-tri nguò'i dàn-ông nhung chĩ nhãn-

manh khía-canh ănh-huóng tai-h?ì cùa 

nguúi dàn-bà. Tai day chúng ta cũng 

can nhan-d}nh rÕ là ănh-huô'ng không 

ban là m0t due tot. Trong băn-

chãt, ânh-huô-ng hoàn-toàn trimg - lap, 

không tõt khóng xău. Cách chúng ta xú -

dung ănh-huòng Đ ú c Chúa Trúi ban cho 

chúng ta mói là quan-trong. Nhung có 

lê phân đông chúng ta không y-thúc 

dugc sue manh cùa ănh-huang bàm-sinh 

nay trong chúng ta, 

Châc-chân không môt nguòi dàn-bà nào 

cõ-tinh gây thucng-tích cho nhúng cuôc 

đúi bên canh ho. H o đau long khi thăy 

nguòi than bi t'ôn-thuang nhung ho 

không biêt làm gì han. Có nhúng bà m? 

rãt thành-thât yêu-men Chúa và hêt sue 

d§y-dô con theo duòng lÕi mình cho là 

, phăi, nhung con-cái hp hoàn-toàn xây-bô 

Đúc Chúa T r ò i . Chúng chán tôn-giáo cùa 

me chúng. Trong khi do, các bà me nay 

không ngú chính thái-đô aty cho mlnh là 

công-bĩnhí dã day gia-dinh hp xa-cách 

Đúc Chúa Trò- i ! 

N h u the, thành-thât v á i chính mlnh 

chua dù, chúng ta còn can due nhgy-cam 

rãt nhiêu đe có the tô-diêm nhúng đòi 

song ehúng ta ành - huang. Chĩ thành-

thât, tin-kính nhung thiêu nhay-căm, châc 

chân nguúí đàn-bà sè gây ăah-huáng răt 

tai-hai. 

Su that, ânh-huô-ng cúa nguái nú 

không quan-trpng han cùa nguòí nam^ 

nhung mang môt bân-chăt hoàn-toàn khác. 

Đàn-bà luôn luôn ghí lai nhúng net sâu-

đâm trong tâm-hÔn và trái tim cùa ke 

khác. Đúc Chúa T r ò i khÔng phâi là không 

có lỳ-do khi ban cho ehúng ta loai ănh-

huang manh-mê nay, Nhung chac-chan 

không phăi vá í muc-đích đê chúng ta xu-

dyng nhu each Ê-va, má đuòng cho tôi 

ác hoành-hành trên că nhân-loíú. Chúng ta 

không đuac núp sau danh-nghĩa apháíyeuj 

đl phù-nhân su-ki?n là tôi-lôi đã xâm-

nhãp thê-gian qua nguái đàn-bà và chiêm 

húu câ nhân - loai qua ănh-huòng cúa 

nguòi đàn-bà ? 

Mpt diem núa là không phaí den lúc 

làm me, nguòi đàn-bà mói có dip dem 

phuác-hanh hoac gây thuang-tích cho 

nhúng cuôc đái b in canh hp. Dù giú vai 

trò nào — giáo-su, nguái yêu, nguái me, 

nguòi chi, nguòi eon, nguòi cô, di hoăc 

bà nôi, ngoai... trong gia-đĩnh — nguòi 

dàn-bà cũng là hìuh-ănh khó phaí m ò 

trong nhúng cupc đòi hp đã dí qua. 

Nhúng diêu đáng buôn là trong thue-

tê nguái đàn-bà thuòng gây anh-huáng 

tai-hai han ià xây-dung. Dĩ-nhiên nhúng 

bâc nú-luu tàí-đúc, nguôn faanh-phuác 

cho bao tâm-hôn, van không thiêu trong 

lích 'SÚ nhân-loai^ nhung do chĩ là sÕ it* 

Chúng ta sc khScg phân-tích lỳ-do t^i 

sao á đây- Van de dupe đat ra là : Thuc 



trang bì-dát nay có the thay-đ5i đircrc 

không hay se phâi kéo dài den mai mãi ? 

Co-dÔc giáo có y-nghía, gia-trí gl đói vó í 

chúng ta, nhCmg phu-nír Co-đ6c ? Quyên 

năng biên-câi cúa Tin-lành có phaí là 
kinh-nghiêm that trong dóí sông chúng ta 
chira ? 

Ca-d6c giáo chang nhit-ng gíúp chúng 
ta khám-phá thyc-trang vê ban chat con 
ngtrài là: ^ Moi ngirói deu đã pham tôi, 

thíêu mat su vinh-hiên cúa Đúc Chúa 

Trò'i nhimg còn bupc chúng ta đì den 

chô nhin-nhân moÌ cá-nhân can có mot 

Cúu-Chđa dè phuC 'hÔi Iai sir vinh - hi5n 
minh đã mat. V I the, ngiròi tín-dô that, 

là ngiròi hoàn-toàn tir-khiròc sir cô gang 

nhò-cây sue riêng vì cam biet minh không 

ra gì, là ngu-òi ỳ-lhúc đuoc rang bân-cgã 

cua minh can phăí điroc gân-bó vò i sir 

song cũa Christ dè tăng vc đ^p cho nhân-
cách mlnh. Bòi lê khi chúng ta thành-thât 

ticp-nhain Ngà í , chính su- s6ng cúa Ngài 

sê làm chù và chĩ-huy ca quyen-luc 

húy-phá cúa ânh-hiròng trong con nguoi 

chúng ta, giúp chúng ta phyc-hôi lai si^ 

vinh-hièn ngày triròc-

Lúc đó, ânh-hiròng cúa ngiròi đàn-bà 

van giũ' tmh-cách manh-mê, quyct-đinh 

không kém nhtrng chĩ khác Ià thupc quyen 

dicu-khièn cúa Jêsus-Christ, a hinh-ânh 

cùa ban-the Đùc Chúa Trò i - » Nhùng 

đia-hgt nào trong nhân-cách ngu'òi đàn-

bà thupc quyên điêu-khíín cúa Ngàí se 

dem lai ành-hiròng tích-ctrc và sáng-tao; 

còn nhùng dia-hgt không chiu nhân quyen 

điêu-khìcn ãy, se muôn đòi gây rac-roi. 

T r í phán-doán cùng tinh-yêu cúa con 

nguòi luôn luôn có the Tâm-lan, vì thc^ 

không the tránh dupe rac-rôi. Chĩ Jêsus-

Christ mòi hoàn-toàn không bao g i ò 

lăm-lân. Ngài là Thirpng-Đc, 

Tuy nhiên, trên thirc-tc có nhieu khi 
chúng ta hoàn-toàn hành-d$ng theo quyên 
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dicu'khícn cùa Ngài mà rac-rõi van cù 

đên. Có khi laí gap xuug-đpt khá manh 

nùa. Đôi khi bong tôi qua dày-đac, khiên 

chúng ta buông xuôi mpi vice. Nhirng 

that ra neu chúng ta đa hành-dpng theo 

str chĩ-dân cũa Ngài , thì câ trách-nhiem 

thuôc vê Ngài í 

Chúng ta cú vice tiíp-tuc và chò-đpi 

Ngài hành-dpng. 

Mpt nhân-cách hoàn-toàn chiu quyen 

chũ-tri cúa Jêsus-Christ, chĩ chiu trách 

nhi?m dôi vò i Ngài , không phâi đõi vò i 

giài-đáp cúa vãn-đê. Van-đê luôn luôn 

thuôc vê Ngài . Trên thâp-ty, Ngài da 

lãnh hoàn-toàn trách-nhiêm giaí-quyet 

văn-đê cùa câ nhân-loai. Thâm-trang cũa 

hău het chúng ta là không chiu đè cho 
Ngàí thi-hành trách-nhiêm lòn-lao nay. 

Sê có nhùng lúc chúng ta hièu làm 

ỳ-hiròng cũa Ngàí^ chúng ta" lăm lân str 
dân dât cũa Ngài và cgây-tha Iàm ngtrpc 

ban điêu Ngài muon chúng ta làm. 

Nhung lúc đó, Ngài cũng van chiu 

trách-nhiêm. Ncu trong lúc hành-dpng 

nhir the, chúng ta thành-thât không 

khiròc-tù quyên đíeu-khièn cũa Ngài , 

thì Ngài sc là Chúa Cúu-chupc cũa 

chúng ta, sê bicn nhùng lôí-lam, khò-

d?ií cũa chúng ta t ró nên hùu-ích cho 

myc-dích vinh-hien cũa Ngài . 

Trong cupc dòi ngtròi đàn-bà, chúng 

ta CO hoàn-toàn tu-do lira-chon hoãc mình 
M • • F 

sè làm chũ chính mình hoac mòi Jêsus-

Christ làm chũ chính minh. Và sir lua-

chpn năy quyêt-đinh giá-tri cũa nhân-

cách và cũa ca con ngiròi chúng ta. Khí 

Jêsus-Christ làm chũ b?n, nhùng nan-

dê cũa ban sê tìm đtrp^c lòi giâi-dáp. 

Ban thuôc hang dàn-bà có tâm-hÔn 

khâc-kỳ chăng ? Luôn luôn cSn rang 
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cbiu dyng và âra-tham dau-khS môt 

mlnh ? 

Ban thugc lo^i đàn-bà hay than than 

trách phân chang ? Hinh nhu lúc nào 

cũng săn-sàng nu-ôc mat và mai-mê nhac 

đen nhírng tinh cam yêu-quĩ cùa mlnh ? 

Ngu'òi ta thiròng bâo đàn-bà hay thirong-

hai chính mlnh nhiêu hon đàn ông nhu-ng 

that ra theo tâm-lỳ mgi ngu'òi dêu giông 

nhau ò diem nãy, chĩ khác là dàn bà 

thirÒDg bièu-lô cá-tính ay qua nhieu ! 

Hoac phă ĩ chang ban không thugc hang 

khac-kỳ, cũng không thuôc h^ng hay than 

than trách phan nhirng lirng-chúng giua 

hat tháí-cyc nhu* phan đông các chí em 

phu-nũ- ? Phăi chăng ban dang mòn-

môi diroi gánh nang cùa công-viêc hang 

ngày và cam thay môi ngày có den sáu 

bũ-a an thay vì ba bíra ? Phâi chang ban 

dang chán-nân phâi gíat-giũ môi ngày và 

cam thãy môi tuăn có dên chin hoac miròi 

ngày thay vì bay ngày? Có lê môt chuyên 

buôn nào do đã làm tan-vó trái tim ban 

và tam-hbn ban nhir mat dán di tírng 

manh, khó long hàn gan lai dirpc. C ó lê 

đòi song cău-nguyên cùa ban hoàn-toàn 

chêt và hinh nhix Đú-c Chúa T r ó i đã bit 

tai không nghe tieng cùa ban. Có le thê-

xác cùa ban qua mêt-mòi khien ban thèm-

thuông nhin canh nghla-trang im-lim diróì 

bong cây môi khi ban đi qua, Hoac gia 

nhiíng só-thích cùa ban trong cuôc đòi dã 

phai-nhat dan theo thân-xác môi ngày mgt 

tàn-t? cùa b^a. Có lê ban cam thãy cô-đon 

' và dôi khi thac-mac tati sao Thirpng-Đe 

còn đè cho ban thirc day môi ngày đè dÔi 

diên cô-dan nhieu hon, Có the ban cam 

thãy mình vô-di,tng và ixr hôi tai sao mlnh 

dircfc sanh ra. Cũng có the ban tùi than 

biêt mlnh là gánh nang cho môt ai do, và 

ban không còn tin-ttróng ncri tinh-yêu 

cùa ai ntra.. * 

Vãn-dê cùa ban có the là chính ban, có 

the là môt ngu'òi trong gia-dình ban, 

nhirng cũng có the là vl ban không có 

gia-dình gì hêt. Dù sao, Christ biêt tãt 

că. Đièm chính là ban phăi ohJn-nhan 
mĩnh không giaí-quyet đirpc vãn-đc, Christ 

mói giâi-quyêt dirpc, 

Đò i luôn luôn rac-rói. Chúa Jêsus dă 
nhâc chúng ta nhó tà neu cbúng ta theo 
Ngài , chúng ta cũng không tránh du-g-c 

râc-rôi. tìCác ngu 'ò'i sê gap hoan-nan trong 

thê-gian; nhirng hãy vírng long, ta da 

thang thê-gian rôí-^ 

Ngài muôn nói gì ó day ? Chúng ta 

phái tìm hieu làra sao trong dòi s^ng 

hang ngày chúng ta hgc bíet dirp'c each 

dircrng-đău vó i nhíìng ho2in-n?n cùa chúng 

ta-

Chúa Jêsus-Christ cũng nói rÕ níra là 

chúng ta phăi bò mang sÔng mình vì có 

Ngài; the có nghĩa ĩà chúng ta phâi giao 

trgn nhân-cách, con ngirói chúng ta trong 

tay Ngài và hoàn-toàn chiu quyen dieu-

khièn cùa Ngàì. 

Neu Ngài that ĩà Thu'png-Đê thì chúng 

ta có quyên mong.đpi Ngài ' se ânh-hiróng 

trên nêp song hang ngày cùa chúng ta, 

Ngài sè giúp chúng ta lón lên trong sir 

hièu-biêt Ngài môi ngày dè có the 

dirOTig-dău vó i mpi hoàn-cânh rac-rôi 

trong cuôc d ò i . 

Trong nhirng kỳ tói , chúng ta sê ĩăn-
hrpt đè cap dên nhírng dia-hat rác-rôi 
trong dòi song thyc-tê cùa ngiròi dàn-bà 

song giCra thc-ky hai miroi nay, Và neu 

thành-thât, có lê chúng ta sê tim dirpc 

lòi giâi-đáp cho câu hôi : Christ có giá-

tri và ỳ-nghía gi doi v ó i nhân-cách nguòi 

phu-ntr ? 

Phòng djch theo 
* . \ V O M A N T O W O M A N f t 

cũa EUGENIA PRICE 
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Bác thtr riêng 

Saigon, ngày 1 tháng 11 nam 1967 

Thira Bà, 

Châc bà hff i nggc-nhrên vĩ sao t h a năy gàí dên bà. Bà tha lôi cho si/ 
diTÒ-ng-dpt do và xin coi nhùng hang chCr nay là tiêng nói cùa mOt ngirò'i rât 

quen nhung it có djp dàm-thogi cùng bà, 

Thua bà^ bà là m0t con cái Chúa và truô 'ng-thành trong lò'i Ngài ; bà 

có mOt gia-dinh/ có con cái. Các con cùa bà có lè có ngirò'i d3 di ngogí-

quõc hpCx có nguò'i dang a t rên chiên t r u ó n g và có nguò'i dang di làm hay 

di hoc. Su th^t tôi chĩ biêt có v?y- Tôi không dLTQ-c rõ bà có phâi là phu-nhân 

mOt vj Muc-su^ Truyên-dgo^ Truyen-dgo s inh; là chãp-sy t rong HOi-lhánh; là 

nguó i trong t huang truò'ng hay công-sô-^ tU'SO* hoãc gia bà chi là mOt phu-nù 

nghèo ó t rong môt noi xa thành-thi. 

Thua bà, mãc dãu bà là ai^ chúng ta cũng có nhùng diem gíóng nhau trên 

cãn-bàn : Là con cùa Cha trên t r ó i và con dân cùa dãt nu-óc Vi^ t -Nam. 

Là con cùa môt Cha chung, chúng ta không có gĩ ho'n nhau câ, vĩ giá-tri 

không ò so hùu v$t chat hay danh-vong t rong x3 'h0í. Giá-tr i ô- nOí-tânv long 

cũa mõi nguó i t in Chúa, chân-th$t và nguyen song cho Ngài. Vinh-hiên hoàn-toàn 

thuóc vè Đ ú c Chúa Trói^ chúng ta chí có dja-vi cùa m^t quan-gia ngay thâng 

t rung ' t í n . 

Thua bà, là con- cùa Đ ũ c Chúa T rà í , chúng ta phâi am-hieu tĩnh-trgng 

chung cùa HOi-thánh^ cũa nhùng nguo i trong HOì'thánh và sãn-sàng hành-d$ng 

de xây dâp co" so dó i dó i cùng vóí mõi chi the khác cùa than Dâng Christ . 

Chúng ta mang chung nhùng gánh nang vê các l inh-hôn Igc mat. 

Là con dân nuóc Viêt, chúng ta dã cùng nhau dau-kh& qua nhùng nam 

tranh chien. Chúng ta ném mùi lua dgn,- khóc nhùng nguò i hí-sinh ví n u ó c 

ngay tù khi hiêu biêt the nào là cu^c d à i . Chúng ta t ruóng- thành giùa nhùng 

thong kho cùa chính mĩnh, cũa nhùng dông bào mĩnh. 

Châc có lúc bà cũng ty hòi vĩ sao chiên-tranh không ngùng Igi, máu thôi 

chây và con cái bà thôi lo-íâng cho ngày nnai chêt choc. Không ai trá lóí 

ducrc câu do. 

Mot diêu bà nh§n thay rõ là Chúa dê bà trong mOt hoàn cânh nhu v$y, 

Thua bà, do !à sy thyc . Sy t hyc , Ià bà dang à t rong m^t t ính' trgng bi 

dát. Tính trgng ãy rãt t hyc dôi vó i bà vĩ chính bà da khóc. Bà khóc vì dat 

n u ó c nhung cũng khóc vì HOi-Thánh. Bà món mòi trong nhùng ngày buôn. 
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Thua bà, tôi mu6n dê-nghj v á i bà mOt vài ctíêd : 

1- Bà hay đén vá i Đírc Chúa Trá i t r inh bay cgn kè tCrng diêu buôn cùa bà, 

tùng nõi ihâc mâc mà có lè t r i rác nay bà chĩ muõn môt n g u á i n à o do giăi dáp 
cho bà vì bà t i / hòĩ mà khÔng trà íái dup'c. Bà hãy nóí vá i Đ ũ c Chúa'^Tráj 

v5 nhCrng câu cbuyên t rong Hgi-thánh cua bà, nhirng nôi khó kbăn vS tiên bgc^ 
vê dõi xÍT, nhùng rgn nùt nho nhò mà bà nhĩn thãy- Bà hãy trlnh-bày sg- thyc vàx in 

Chúa tham xét- D u e Chúa Trá i ban cho phu-nù nhiêu kiên-nhãn h e n các ông vì 

v$v bà hãy quỳ goi tha lh lê t vá i Chúa. tuo'ng-giao mat thiêt giùa bà và Chúa 

là mot dau hiêu khái dâu cho sif thành-công cúa bà trong viêc giăi-quyct các 
vãn-dê* 

Sy câu-nguy$n khòng dè-dàng- V i tháí-dO dung, xùng dáng cho sy câu-nguyên 

là dièu khó. Bà không the den vá i Chúa khi tăm long day cam tùc oán h á n ; 
khi nhùng món np" chtra thanh toán — nhùng món n^r không tra — khí nhùng 
them muõn vê cu^c dá i còn tràn ng^p cá mat và nhùng uác-vpng thap hèn, xác 

thit còn chat câ long-

Bà cũng không the dén vá i Chúa dè xin Chúa làm phép Ig. Bà hãy xin Chúa 

thyc hiên phép Ig qua dá i song cũa bà. Khá i dièm thành-cÔng van là t ù naĩ bà. 

Bà câu xin Chúa cho hoà-bình t r á Igi t rong tăm long bà t r u á c nhát. Bà phái nói 
rõ tgi-lòì giãu kin c h á không ma-hô- Phái chang là tOi 3n câp^ tham-lam, gian dõi , 

nói hành^ ghen-ghét I Hay tOi nào khác ? Khi tãm long bà du'p'c yen lăng, thanh-
thân.Và sy vinh-hièn cùa Chúa phù kin bà, lúc ăy bà có the câu-nguyên và dirg^c 

nh$m lái* 

2. Ngày nay nhiêu khi chúng ta quên hãn rang câu-nguyên và hành-dpng theo 

ánh'Sáng cũa Chúa di dôi vá i nhau. Thái-dp cũa nguá i t ín-dô Dãng Christ không 

dup-c thu-dpng nhu-ng t ích-cyc làm viêc vá i dúc-tin và t ĩ nhyêu . Bà phâi chũ-dpng 

trong mpi hoàn-cánh tùy theo sy h u á n g d ã n cũa Thánh-Linh. Chúa ban cho ta sy 

khôn-ngoan và lài-năng dè hành-dpng, không phài dè thy^dpng chá Chúa ban 

phép I9. 

Thái-dp cũa nguá i tín-dô là di thSng vào cugc dái^ không frôn- lránh không 

ngãn-nggi. Vì dá i sÕng cũa chúnq ta dã dâc-thâng t rong quyên-năng và ân-dièn 
cũa Chúa. Cupc dá i có là chêt-chóc, nguy-hièm, dau-kho^ thăt-vpng, chúng ta 

. dòng nàn vĩ chúng ta dang a giùa cuôc dá i do nhung không cô-don. Chúng 

ta không có môt manh khí-giái dè hO-thân nhung s6c mgnh thiên thup'ng bên 

trong chúng ta có gi dám dich nBi ? 

Bà hăy song th^ l tĩch eye vá i quyén-năng cũa Chúa. 

Song t*ch eye nghĩa là gĩ ? 

Phái chăng cM là lo t ròn bon-phgn q iad rnh , kiem dù tiên chi tĩêu, di nhà 

i h á sang Chù-nh^t , dâng t iên, bõ thi cho kè nghòo ? Đó chĩ má i là hành-dgng 
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nhirng chi/a phài là Kch ci/c vì neu phãi chi làrn (ĩén múc Aó thì bà khong có 

quyên than thà gì vê hoàn-cành cùa Hgi-thánh và cùa tíât n i rác. 

Thya bà, chúng ta th i /àng nghT den myt dam dông nqi /à i cùng lam viêc 

mòi khi có công tác g ì . Tuy nhiên sir thànhcong cùa dám dông cM có the 

xây ra khi nào mõi cá-nhân tich eye wáì công viêc. 

Châc bà không muon nhìn thăy nhũng ciĩnh xau xa cùa xã hgi , nhiíng dúa 

trè hpc tap làm du-dang- nhOng nguò'i ló-n làm vipc cãu thă vói đôi mat tham 
lam^ nhũ-ng kè chì tìm ca-hOi dè lay cap. Bà thay nnùng hình ănh này mõi 

ngày chung quanh cho dên khi dã quen. Thyc ra bà muõn dúa trè x i ĩng , 

dáng là m^t dúa trè và nguà i làn có t u each mot nguà i l à n . Bà có the 

làm gì du'p'c ? 

Thua be, neu bà chĩ nghĩ rSng mình có bôn-ph^n nuôi duàng con cáí cho 

khôn l à n , cung cap cho chúng mpi tipn nghi dè song thi chua dù. Bà phâi 

là nguà i làm gu'o-ng cho chúng trong nêp song hang ngày, tù- làĩ nói dén 

viêc làm và chính bà phăi kiêm-soát dà i song thuOc-linh cùa con mình Đúng 

bang long khi thãy con cái thuàng di nhà thà , có mat trong ban hat, ban 

chúng dgo. -v.-.v... Bà phâi biêt rõ con bà có tin Chúa hay không và có gì 

làm bang chúng không ? Con bà có yêu men Chúa và dăt Ngài làm chù cu§c 
dà i no hay không ? No có riêng mOt'cuón Kinh-Thánh và nhúng thĩ giò- à 

riêng mpt mình và i Chúa không ? Tu each, ngôn-ngú, uàc vpng cùa no có 

thich dáng cho mpt nguà i tín-dô không ? Biêt dup'c sy thyc vê cu^c dà i con 

bà, bà mà i có the huàng dan no dup'c, Có nhiêu khi bà 6^ biet ngay t ú 

khi no còn nhò, xin bà hây huàng dãn no t ú khi do. Bôn, nam tu5i là lúc 

uon nSn, duà i hai mi ra i tuoi là thài-gian luyên t§p hpc-hành^ sau do bà 

không the làm gì dup'c nOa. Bà có the dung sách mà hu-àng dân con cái cũng 

nhu hôi ỳ-kién nhúng nguài khác- Tĩnh yêu cùa bà dõi và i con cái sè két-quá 

bang nhúng nguà i con gu-cng mau cho xS-h^i và quoc-gia Bà có bao g ià 

xem thu'àng con mình chăng ? Bà không bao g ià ngà rang có nhiêu nguà i 
ISnh-dgo trong x3-hpi ngày nay xuãt than tú m$t gia-dinh nhu- bà và có lè 

còn kém diêu-kl^n hern con cái cùa bà. Bà hay dào tgo nhúng nguài cho 

HpMhánh và dân- lpc 

Bà hay dgy trê ; — Câu nguypn xung tOi. 

— Hpc thuOc long các câu Kinh-thánh. 

— Luôn luôn nói th$t-

— Lê phép : biét cam e n và xin lÔi. 

— Chì dung nhùng do v^t cùa mình. 

Thú ty,. ngăn nãp 
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— C ó giáí hgn trong mpi viêc làm (hpc-hành, cho'i 

áùa, t§p hét, an uõng—v-.-v...) 

— Kè cho cha me nghe nhírng Iw t i ràng và hành ' 

dOng cũa no-

Thira bà, nhirng diSu vúa kc that giàn dj nhirng tgm dù dê dira trè c ó 

mgt ti/crng lai tô t . 

Bà lo cho gia-dinh, con-cáí nhu* v^y là khá dù nhung chĩ !à chuãn-bj cho 

tiro'ng laĩ- Hien tgi bà còn rãt nhiêu vi^c phái gánh vác chung v&i nhiêu nguò'i 

khác t rong Hgi- thánh cũng nhu ò x3-hôi. Mõi sang chũ-nh^t dí nhà thò'. Nhung 

phài chăng bà chi dén và vê, bà không hay biet nhùng nhu-câu cùa HOi-thánh 
Bà có bao giò" dir phân vào buoi giàng Tín-Iành không ? Tgi sso không ? Nêu 

là t ĩn-dô th$t cùa Chúa thì công tác truyen-giáo bà không the bò qua diro'c. 

Nêu bà khong di nhóm tói Chù-nh^t giâng Tín-Iành thì bà dung than van tgi sao 

huh\ nhóm sang Chù-nhât tè nhgt vâng vè. Bà có the bò hêt mpi công vi§c dang 

am cho HOi-thánh mà chi can dên góp phăn truyên giáo là dù- Bà có nhìn 

thãy nhùng n g u à i nghèo a chung quanh mĩnh không ? Tình yêu th i rang sê 

khiên bà dem nhùng món qua g i ú p đ à cùng và i Tin-lành cúu-rÔi. Nêu bà không 

làm dirp'c mpt m inh , bà hay cùng nhùng nguà i khác làm. Bà Igi cSn hiuu biét 

t ình-trgng gia-dinh cũa các nguàí khác t rong Hg!-thánh và nhà o-n Chíja bà 

c ó the dén thSm, tâm sy cũng nhir dan-dât giúp^dõ". 

Bà sè thăy mlnh glàu có ho'n^ vui vè hgnh phúc ho^n khi bà lo cho hgnh 
phúc cùa nguà i khác- Sy lo lâng này sè làm cho bà quên mpi dau t huang 
cũa minh và sè sÔng can dàm h e n . 

Thua hà, néu ta hét long làm các công viêc can thiét mà Chúa giao 

cho ta quăn-tr i f l^' bà à Viêt-Nam hòa bình hay chiên tranh cũng vây vì bà van 

phài t ích-cyc hogt-d§'ng, t ich eye song. 

Trên day chĩ là mpt vài dê nghi nhò trong nhiêu diêu khác. Tôi hí-vpng 

sè dup^c gà i dén bà trong mOt dip khác-

Thu da dài , thành th§t cam crn bà dă dpc dén day, nhung xin bà vui 
long gà i vê cho chúng tÔi nhũng y-kíén, nhũng dê nghj cùa bà ho^c là nhùng 

nan dè dè chúng tôi có the pho-biên rgng-râi cQng nhu tìm phuang giúp bà. 

* Kính chào bă, 

Nguyen-Si nh 

Đía chĩ liên*Iae 

NGUYÉN-SINH 

Thánh-kinh nguyêt*3an 

Hpp tha 529, SAIGON 
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E l V I 

G Á I 

TR Ê N day doi Bê-tha^ni, an-khuat 

sau nhírng cây ô-li-vc hímg-vĩ, trong 

môt can nhà nho nhò, ba anh em La-xa-

ta, Ma-thê và Ma-ri, êmam hòa-tbuán, 

s6ng bên nhau. Đ ó that Ià hinh-ănh vô-

cùng tSt-depcùa mòt gia-dinh gircrng-mlu. 

Hg thiro-ng-yêu nhau và săn-sóc, lo-lang 
cho nhau. Nep song quí-báu í y d l ănh-
huang rat nhíeu đên nhííiig nguòi xung-

quanh và chính Chúa Jêsus đa quí-trong 

và yêu-mên hg vô-címg. Đòi s6ng đao-

dúc cũa hg đa dăm-tham trong niêm tin 
yêu noi Jêsus yêu-quí, mà troi hon hêt 

Ià Ma-ri , nguòi em gái út. 

Ma-ri làm trgn bon-phan cua nguòí 

em trong gia-dình và cũng làm trgn bSn-

ph^n đò'i vò i Chúa> Đ ò i song cũa Ma-ri 

Ià ca mgt cái gl t6t-dep mà Chúa đã 

sap-đat. That đúng vói ỳ-nghía cũa ten 

Ma-ri * N g u ò i đug'C Đúc Gíê-hô-va ton 

lên J* 

Nhu'ng hành-đõng cũa Ma-ri đeu chiing 

to tãm long yêu Chúa each sâu dam. 

Thài-dg yên-lang và chám-chí nghe lòí 

cũa Chúa dã đug'C Ngài khen-ngí?i. Qua 

2G 

nhũng ngày song gan Chúa, qua^nhung 

lăn trò chuyen, Ma-ri dã tin iòi phân 

day cũa Chúa khác vòi các sú-đò. vl ho 

cho rang nhung lòi cũa Chúa chĩ là 

nhíĩng lòi thi-du. Đac-bi?t fihút là khi 

Chúa phán vê su thuong-khó cũa Ngài, 

Ma-ri nhân hieu đuoc ngay. Qua ánh raSt 

dĩeu-híen cũa Chúa, Ma-ri đã đgc duo'c 

nhúng dieu mà nguòi" khác không he 

thay biêt. Nàng âm-thâm, đau-buon và 

sè-a-soan mni vice. 

Ma-ri nhân-dinh rõ cái hân-hanh cu6i 

cùng cũa minh de phuc-vu Chúa. Nàng 

tìm ^'mua'^blnh nggc quí-giá, dău cam-tòng 

thug-ng^hang, là nhúng thú qui nhút d l 

dâng cho Jêsus. Kinh-thánh đã chép : 

Nàng đâp be binh ra. Đôi vòi Ma-ri^ 

hàoh-đông nay chĩ xay ra m^t lăn, 
Nhúng gi dâng cho Chúa, thi trgn-ven 
dâng că cho Ngài . Đâp be binh ra, Ma-
ri ycn-lang đb dău lên đău Chúa Jêsus, 
huong thom tôa khap phòng. Ma-ri 

chăng nói chí hêt. Nhung Jêsus biêt 
nàng mu3n to cho Ngài nôi long đau-đòn 

cũa minh. Ngài đã câm-kích đên nói Ngài 

phán : He noi nào Tin4ành nay 

r 
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Vlát bien dâp-dôi, day bien bình-an 
Bien có cái mat d^p-doi, xao-xuyèn sõi hpt lên cao , xíêuAó, rôi sup xuõng 

môi khi có ngpn gió thai gua, xãm-ph^m áên sir song phù-tram cùa no* Nhirng 

I bièn cũng có day sau bình-an, trai gua bao nhiêu dăi, khõng chuyèn^dpng chút J 

* nào, không he bi gió guét và song dôi* Cũng môt the ay, tăm long nbăt str có I 

the có "day sãu^> bình-an kbông xao-dgng; s(/ yen-nghì kbông gián^do^n cúa no t 

chì có the mô-ta bang lòi di^u-kỳ nSy : b i n h - A n cùa B^írc C h ú a T r à i -

James H , Mc. Conkey 

(Đa {yì^quyêì vê Đú-c Thánli-Linlì) 

đ i r ^ c giăng ra, viêc làm cùa ngtrài sê 

đifp-c nhâc lai de nhá dên ngircri. w 

Trong dò-i song hien-tai cùa chúng ta, 

chúng ta đa làm trpn bbn-phan cùa 

mlnh dfii vái Chúa và gia-đinh chita ? 

Chúng ta có bang long đâp be ra vi cá 

Ngài hay không ? Chúag ta có san-sàng 

dâng nhírng điêu tot nhút, trtrác nhút 

cho Ngài ? Vui long hi-sinh v i le hoc, 

thì giá, tíên bac hay că tu-crng-lai cho 

COD g-viêc nhà Chúa đ è hi Tin-lành duoc 

giâng ra noi nào thi công viec cua chúnR 

ta sê đìxcrc nhac đcn chăng ? Hay chúng 

ta là nhúng binh qui chúa day dău qui 

nhung day kin lai ? Nhúng công-vi?c, 

nhúng thành-quă cùa dái nay roi sê qua 

đ í , nhung a trong Chúa, g i ao -phó 

cho Ngài , giá-tri cùa nhúng công-vi |c 

do se còn mãi mãi ! 

Ma-ri. . . nàng dã đi sâu vái Chúa. 

Nàng cam biet đup-c nhúng diêu mà 

nguái khác không biêt, nhln thay nhúng 

vi?c mà kè khác kbông thay. Nàng dã 

nhân ducrc đac-ân xúc xác Chúa truác 

đ ê chôn .!> 

Hôi-thánh, và quê-huung thân-yêu cùa 

chúng ta đang can nhúng nguái nú^ có 

su nhin biêt sâu-3ra hern cho công-viêc 

và boa-ph§n cũa minh, nhúng nguái 

có nhúng quyêt-đinh riêng tu vái Chúa 

vì chĩ có tinh yêu và côtig-vi|c cũa 

Ngài là vinh'CÚu. 

(Viêt theo ỳ hèi gìàng cÙíj 

MS Lê-vJnh'Th^rlì) 

i 
H o p tho* 

I 
I 

I 
I 

T.D Nguyen dinh Hi$u và T.O 

Nguyen xuan Ma/ . — Anh không rõ, ban 

kêm hong. Neu có the đuoc, xin gái cho 

anh khác. 

Quivi cò'dông cbo JK.B^~ Nhu dã 

dinh truác, vê tien báo nam 1967, qui vi 

có the giú lai i / i o là phăn huê-hông cb-
đông và chí'phí thu tú. So g / io tSng thu 
còn lai, kinh xin gcã het ve cho chúng tôi 

truác tháng Chap 1967^ đe chúng tôi t í |n 

v í | c sB-sách. Cũng ân-can kêu ggi qui vi 

cb-đông manh cho Thánh-kinh nguyêt-san 

nam 1968. 
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Cuôn Kinh-thánh cùaHuê 
* anhtning 

CU O I he 196a Hue ttr Can-tha ve 
Saigon. Sau hai tuan thăm lai quê-

htrang. Chuyên đi nay là ph5n thu'O'ng cho 
Hue sau mpt nam hpc vat-và, thi-ctx gian-

nan. Nhírng ngày b đông que đÔi vôi 
Hue không bao g iô đù, bao nhiêu hinh-ânh 
im-thanh nhu- không rôi Hue, Hu? lên 
xe nhtrng long ô lai. Hu? thãy cô-đon 

hem lúc nào hêt. Hue di mpt minh và 

tra vê mpt mlnh. 

X e bât dău mpt hành-trinh dài. NgÔi 

bên ctfa so nhirng Hu? chang thãy gi că, 

bao nhiêu ỳ-nghí, bao nhiêu câu chuyên 

vu*pt qua tâm-trí H u | cũng nhir nhírng 

bong cây, xóm làng hi?n Iên v§i-vàng 

qua khung cù-a xe Hue mâi me stiy-tir 

bô quên mpi ngirôi trên xe. Nhu-ng 

bên canh Hu? có mpt ngtròi dáng-dăp 
nhir môt cô giáo, tuôi tác có le hon 
Hue nhieu. Hue chpt thãy cô ăy lay ra 
môt cuôn sách nhô bia đen, dpc chăm 
chĩ rôi cat di. M ô t lát, cô ban đyng vai 

Hu^ và trao cho Hu? hai cuÔn sách nhô. 

Câu chuyên ve Chúa Jêsus bat dau, 

Hue quên hin hành-trình dài và niem 

cô-đon cùa mĩnh. 

Ngtròi ban đông-hành cùa Hu?, chi 

Mai , có vè thirong Hue rat nhieu và 

hòi Hu? dù diêu, tír gia-dlnh, hpc-

hành cho dên tir-tirông. Lúc dau Hu? 

còn ngăn-nggi nhirng con dtròng càng 

dài, Hu? càng thay men chi Mai, Hu? 

phyc chi vi su" hiêu biet ve tôn-giáo 

cũng nhir đòi sÔng. Nhtrng chi Mai 
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không đê cho Hue khâm-phuc chi, chi 

thiet-tha mò-i Hue suy-ngh! vc Chúa Jêsus 

Chi muõn Hue công nhân và tin, 

Chu'a bao giò- Hue bi dao-đông nhu 

the. Hue phâi quyct-đinh í KhÔng, Hue 

nhLt-t d i rh không hiVa-hen gi ca. H u | 

muôn câu- • huyên ĩrSn xe chĩ là cuôc 

đàm-thoai ve mot van-đe mòi . Hue tir-

Choi không hành-đông g i câ. 

Truó'C khi xc den ben Saigon, chi Mai 

xin đja'Chĩ Hue và húa cáu-nguyên cho 

dúc-tin cúa Hue. 

L 

Mpt tuan-lê sau, chi Mai den thăm 
Hue, dem theo hai quyen Kinh-thánh, 
môt cùa chi và mgt cho Hue. Sau câu 
chuyên thăm hÔÍ thuò'ng lê, chi Mai 

mò'í Hue cùng ra ng'5i o ngoài gÕc 

cây mat trong vuò'n đè doc Kinh-thánh. 

Hue nc chj, nhân lò'i. 

BuSi đQC Kinh-thánh dau-ticn, cũng nhtr 

câu chuyen trên xe chĩ làm Hue hiĩu 

biet them môt it diêu mói la. Hue chang 

thãy có gì thay đSi cho mình câ. Nhirng 

Hu^ m^n chi Mai han và muôn ket thin 

vó'i chi. 

The rôi môi CU6Ì tuan, Hue và Mai lai 

gap nhau, có khì o nhà Hue; có khi 

nhà Mai . Hai nguoi ban trao đôi vóí nhau 

nhieu dieu. Hu? uóc-ao đuoc sông nhu-

Mai , vui-vè, blnh-an và t í chcuc vó'i moi 

công-viec. Riêng Mai chĩ mu5n Hue tin 

Chúa. Mai kiên-nhân đoi chò" cho den môt 

buôi sing. Hue đen tim M J Ĩ sau môt đêm 

thúc trang, Hue qayer-đĩnh tin Chúa, 

Nam nam qua. Hue và Mai van là đôi 

ban thân-thiêtn Hue that duoc Chúa thay 

đôi nên dà theo girong Ma i , tìm nhùng 

ngirò'i b?a cùng trang lúa, giói-thiêu Chúa 

cho hg và cùng ngíí xuõng hpc Kinh-thánh, 

M ó i đâu Hue rat lúng-túng nhung nhò sir 

dàn-dat cũa Chùa, sách báo, kinh-nghiêm 

hoc điroc o nhung buc huynh-truò-ng 

trong Hôi-thánh, Hue dã dan dan manh-

dan và đira nhieu ngtrài den vài Chúa. 

Hue yên-lăng làm viêc môt minh trong 
niêm vui và phãn-khoi. Hue có gap nhieu 

khó-khăn trong gia - dinh, nhung vì sy 

sông đôi mói qiíá rõ-rct, không ai lim 

du-oc có dè càn-trô- đúc-tin cũa nàng. 

Hue hăng-háì truyen-giáo nhung chang 

bao giò vâng mat trong các buSì nhóm ô" 

nhà thó. Hue góp phan vào công-tác thanh-

niên rãt nhièu. Hue tlm đũ cách ah-ũi 

nâng-dõ' các ban. Hue thtróng đcn thăm 
ban vói quyen Kinh-thánh. Sau khi dpc 
Kinh-fhánh, câu-nguyen vó i ban, Hu? 
cùng ban ban đen nhùng phuong-cách 

giii-qtiyet van- de. 

M ô t buôi tôí, Hue duoc Phu'ong kè 
cho nghe câu chuyên nan-giâi cũa Lan , 

chi Phucng. Lan von cOog nhu Phifong, 

câ hai song trong sir tin-kính Chúa tù" 

khi nhô. Nhirng Phuong vùng-châc hon 

Lan. Đúc tin cúa Lan mong manh và mâp-

m ó . 

Môt ngày no, tlnh yêu đên vói Lan. Môt 

tình yêu mà Lan chap-nhân, không phán-

doán. mac dù ngi/óĩ b^n tlnh cua Lan 

không bao g ió muôn tin Chúa. Lan buóc 

vào tình yêu nhu theo nga đtróng mpt 

chiêu- Lan không dám ép nguói ban tin 

Chúa mà cùng không dám bò Chúa, Su 

song cùa Lan that nang ne. 

Câu chuyên nay Phirong biet và rÔi 

Hue biêĩ. 
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Hue cău-nguyêa cho Lan vâ đè ỳ den 

Lan nhièu hern. Net mat cùa Lan that u-

bubn mac dù Lan thành-công trong cáckỳ 

thi và có tinh yêu. 

Hu? đên thăm Lan mgt buSi chíèu rÔÍ 
hen sê den hgc Kinh-thánh cău-nguy?n 

Chung vói Lan môi buSi sang tru'óc khi 
Hue di làm và Lan đi hgc. Lan miên-
cu'óng nh$n lói nhirng Hue thành-thât 
mufín đira Lan đên gan Chúa đè Lan tim 
'đirpc y cùa Chúa trong môi quyêt-dinh 

cùa mĩnh. 

Bay g ió sang, Hu? đap xe den noi Lan 

Of dôi b?n mò- Kính-thánh dgc và cău-
nguyên trong 45 phut, sau do m5i ngirói 
di môt nga, Hue biêt str cô-gâng cùa Lan 
nhtrng van kiên-nhân. Sau mirói ngày, 
Hu§ thãy sir hành-dông cùa Thánh-Linh. 

Lan hăng-háí dgc Kinh-thánh cău-nguyên 
Xirng tgi-lôi và vui-vè, binh-an. 

H u í van ticp-tuc den vói Lan chó -dgi 

str thay-đôi. Hue cam crn Chúa vtphtrong 

pháp cùa minh không có gl là khó-khăn 

nhirng Iai huu-ích vô-cùng. 

Môt thói-gian qua, Lan tró lai vãn-de 

tinh yêu cùa mlnh và nhó Hu? tim each 

giái-quyêt. Hu? rãt sg"-hãi vi không muon 

bi trách-nhiêm, tuy-nhiên Hue dè-nghiLan 

hay to that cho ngu'òi bgn tìuh biêt ỳ-

đính cùa Lan trong hôn-nhânvà mói ngu'òi 

ban thi/c long tin Chúa đè cùng nbau 

hiróng phiróc hanh vình-cù-u. Chuăn-bi 
cho ngtròi ban quyêt đinh, Lan và anh 

bgn sê tam xa nhau mgt thói-gian dè Lan 

cău-nguyen và anh cô thì-giò suy-nghĩ. 

Sau thói-gian đó se tùy kêt qua mà Lan 

có thái-dg. 

Hue không biêt kêt-qua giai-đoan chò-

đpi ãy nhu'ng Hue thãy Lan càng ngày 

càng yêu Chúa hon và cung theo girong 

Hu? tim nhírng ngtròi ban đè cùng hgc 

Kinh-thánh. Đ ò i s6ng cùa Lan thay đôi 

hân và Chúa Jêsus thyc-su' làm chù str 

hgc, tinh yêu và tãt ca cugc đòi- cùa 

Lan. 

Lan không bao giò quên on ngiròi ban 

nhò, M$t ngiròi dã đira Lan den găn Chúa 

và g o Lan thoát khôi nhírng chù-quyen 

cùa thê-gian luôn luôn muon day dga dòi 

sSng cùa nàng-

Hue dã dung Kinh thánh nhir thanh 

girom bén, nhtr mũi ten chĩ du'òng. Sire 

manh cùa Kinh-thánh đÔi vói Hue là 

tuy?t*đÔi, có the dân ngiròi den gap Chúa 

cũng nhu- thay-đôi tlnh-trímg song cùa 

mgt ngiròi. 

Cuôn Kính-thánh cùa H u | dă cO lam 

nhirng quỳ giá vô-cùng. 

\ h á n nhu ban doc 

Dirang lúc khó^khăn nay, THÁNH-KINH NGUYÊT-^SAN vù-a làm viêc vù-a 
lo'-nq^i, Chúng tôi lo gánh năng Chúa gíao éây khói hi bâ (Jà...Càng lo bao 
nhiêu, chúng tÔÌ cãng trông-mong anh chj em giúp-dù bay nhiêU' Xin các anh 

chj em hãy cÔ-gSng giúp cbúng tôi^ (tù'ng ée cho SÕ tÍQC'gié nam tái sut horn \ 

nam nay, nhirng trái lgi moi Hpi^hanb nên cò-dpng each tích-ct/c de có the gia \ 

tăng sõd^c-già it nhieu, hau bù lgi st/ íôdã vè chi-phí ăndoát* \ 

Thánh*klnh nguyê t san ^ 



MuC'Sir Quoc Foe Wo biên dich 

X L V . - a A I - C U - a N G S Á C H L A M Á 

Chũ- chia khóa : 1 : 16-17 

Câu chia khóa: Công nghĩa cùa D(rc Chúa T r à i . 

Yêu-chì : Bài dírc-t in dirp-c xi /ng-nghĩa : Phi /ang- thí rc và 

két-què no. 

Trú ' -g ià sách n a y 

T R t T - g í i (à sú-do Phao-lô, viet cho 

nhírng Ca-doc nhân t^i La-ma, khi viet 

là nam thú- 58 sau Chúa. Viêt tai nhà môt 

tín-dô phú-híru ten là Gaí-út ô" Cô-rinh-

to (16 : 23)- Sách năy "do thu-kỳ cũa Phao-

lô ten ià Tet-t iu ( i 5 : 22) ghi chép và do 

nír chãp-sir Phê-bê, môt qua^phu giàu-có 

đem đên La -ml khi nguò'i vl vice riêng 

mà di qua do (16 : 1 , 2O 

Ỳ - k i é n v è sách n â y 

Băt-luân đi>ng trên !âp-truùng tri-thúc 

hay thăn-hoc mà quan-sât, thu-tín nay deu 

ducrc công-nhan là ki|t-táccũa thánh Phao-

ĩô, bao nhiêu vĩ-nhân deu nhãt trí dánh 

giá rãt cao cho thu-tín nay- Theo lùi khău-

truyên, ông Chrysostom dă bao nguòi mòi 

tuan dgc thu-tín này môt lăn i:ho ông 

nghe; ô n g Coleridge cho sách nay là mot 

trú-tác cao-sáu chua he có. Ong John 

là 

Calvin xung sách uăy dà ma cua kho báu 

cũa Kinh-thánh. Ong Luther xung sách 

năy là rác-phâm ehũ-yêu trong Tân-uóc* 

là Tin-lành rat thuăn-khíêt. Ông Meĩanchton 

vl muon nghiên-cúu kỳ-càng, nên đa dung 

chĩnh tay mình chép lai sách năy hai latit 

Còn ông Godet thì hìuh-dung sách nay 

nhà thò" lón cũa tín-nguang Ccr-đôc 

giáo. 

M u c - d ĩ c h sách n â y 

Thu-tín năy da phúc-dáp cho môt vãn-

dê tù các thùi-dai : « Làm the nào cho 

loài nguòi duuc xung-nghía truóc m%t 

Đúc Chúa T r ò i ? » ( G i ó p g : 2), Nêu không 

do phuong-pháp cũa Chúa tao-v$t thi chang 

ai dup'c xung-nghìa ca. Thu-tin nay đă 

to bay và giâi*thích phuang-pháp xung-

nghĩa do cũa Bùc Chúa T r ò i . Chia khóa 

cũa sách năy là i : 1 6 , 1 7 , Neu ca sách 

đuoc coi lã m.ôt bài gíâng^ thì hai câu ãy 

túc là giâng-dê. 
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Sìf phân-t icK sách nây 

Thu"-tín nay chia làm hai phăn, str-đb 
Phao-lô nhir là mot vi truycn-dao thông-
minh, nguòi nói truóc ve giáo-lỳ ( i :—n : ) 

rôi sau mó-i khuyên-lon (12 : — 1 6 : )• 

Phăn thù nhít chia làm 9 do^n. 

A. Phan giáo ly 

I , Xung-nghĩa boi dúc-tin là si^ khăi-
thi trong Tin-lành i : 1 - 1 7 . 

I . Phao-lô bat dău bing lòi chào thăm, 

ròi nói đeh nguòi muSn phòng van L a -

m3 : a) VI mu6n duiyc thôa-mãn sy khát-

m$ trong Hnh-tánh, b ) Làm công-cy cho 

hg duac phuóc. c) Thôa long trà no T i n / 

lành. 

3. Tiep theo, nguò'i thuyct-mĩnh phuung-

pháp Đúc Chúa Trò'i ban công-nghìa 

trong dao Tin-lành, nghĩa Ià phuong-pháp 

mà Ngài xung-nghìa cho tgi-nhân. 

3. Câu 16 và 17 là kinh-văn co-ban. 

I I . Đâu đâu cùng can đcn su xung-

nghĩa bái đúc-tin i : 18 - 3 : 30. 

I . Trong đoan năy to rõ toàn nhân-

]o5Ì tuy^t^đÕi cãr.-ihiêt ân-đíên, xung-

nghĩa cúa Đúc Chúa T rá i . 

3 . T r u ó c hêt vach rõ nguái ngoaĩ-

bang dã the nào lia khôi Đúc Chúa T r á i 

và chuoc lay ket-quà ghê-su the nào, 

I : 18 - 32 . 

3 . Đên chuang thú hai, chúng to 

nguòi Do-thái cũng can phâi có ân-đien 

nhu the. 

4. Su xung nghìa bái đúc-iin là vi 

nhúng nguái bj ngâm miêng mà thiêt-

l | p . 

H I . Chúng ta thi nào đuq>"c xung 

nghìa, 3 : 21 - 3 1 . 

1. Cái nguôn no là ân-đièn, câu 24. 

2. Cái nên no là huyêt báu, câu 23 

và 5 : 9 . 

3. Thông-lg no là đúc-tin, câu 28, 

26, 22 . 

4. Chúng có no là su song l?i cùa 

Christ, 4 : 2 5 . 

5. Biêu hicu no là hành-vi, xem Gia-

Co 2 : 14 - 26; 

Chú ỳ câu 23, mgi nguái không ph^m 

tôi gi6ng nhau, song cũng đêu là tôi-

nhân. 

I V , L c xung-nghĩa bái đúc-tin chang 

phâi là giáo-lỳ mái, 4 : 

ĩ . Đây chang phâi là đ^io-lỳ mái sao ? 

Chang he nhu vãy. 

2. Ap-ra-ham túc ìh guong-mâu ve su 

duqrc xung nghìa bái dúc-tin. 

M 

3 . Còn Đa-vít cũng đa túng míéu-tâ 

hgnh-phuóc trong cành đuvc xung-nghía. 

Đây là môt đo$n rat trong yeu. 

V . (Tn-phuóc sau khi ducrc xung-

nghĩa 5 ; 

I . Hòa-thuân vó i Đúc Chúa Trá i , 

câu I , 

2- Buóc vào trong ân-điên năy, câu 2 . 

3. Vui múng, hoan-hĩ, câu 3. 

4. Khoe vinh trong sî ' ho?n-nan câu 3 . 

5. Trong long có tinh thuong cúa 

Đúc Chúa T r ò i câu 5. 
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Chú-ỳ : 
I . Trong câu 5 not đcn Thánh-Linh, ay 

lá lăn dău thu"-tín năy d'ê-câp Thánh-iinh. 

a. Tn róckh i Tkánh-Lình làm ví?c trjng 

chúng ta, fhi cbúng ta dirpc cho vào trong 

công-tác cíia Dang Christ. 

V L Su xirng-nghta bôi dú-c-tin đi 

vôi vãn^đê tpi-lôi, 6 : 

Tai day, chú'ng to rang bôi dú'c-tin 

đu-pc xirng-nghĩa chlng phài là cô dgng 

ngirôi ta ticp-tiic pham tôi dâu, Ngupc 

Iji , chúng ta da chêt vé tpi-l5i rôi ! 

V I L Su phãn-dãu và sy than-thô cua 

kè đu-pc xirng-nghĩa, 7 : 

Tai day, chúng ta có tùng-trái vc s\f 

tái-sanh, ãy là đièu không nghUngó du-pc-

Dĩ-nhiên, !ăm nguói dă tĩnh-ngô mà 

chira qui-chánh cũng có sy kinh-nghiêm 

nhtr the. 

Tai day chúng ta dirpc thay rõ sir 

kjch-íiêt hóa cua con tranh-dau cùa 

ngirói cũ vói ngirói mói cùa chúng la. 

V I I L Tir-do và dăc-quyén cùa nguói 
đupc xirng-nghia, 8 : . 

Trong chirong nay, chúng ta có xú 
dirpm síra và mat là d í t htra cho mpi 
ngirói đeu có the hiróng-thu. Chirong 
năy vó i chiro"ng triróc có sir đôi-chieu 
mãnh-liêt i khai mào cùa chirong nãy là 

"chăng có sir đinh tpio, còn kct-thúc cùa 

no là *châng có sir phân-rên. 

I X . Su- xu'ng-nghĩa doi vói nguói 

Do-thái bãt-lin, 9 : — 11 : . 

The ve phan tuyen--dân thi ĩàm sao ? 

Trong chuong thú- chin chúng to rang 

Đírc Chúa T r ó i có tir-do theo tien-kien 
• 

cùa Ngài mà qui-đinh ke-hojch cùa Ngài . 

Trong chirong thó muóì nói rÕ tgi sao 

tuyèn-dân bi bô. Song trong chirong thú 

mirói môt to rõ Y-so-ra-ên bi bô chĩ là 

bp-phau thôi, và cũng chang phai là vính-

cóu. 

Phsn thi/c-dung* 

Trách-nhiém cùa kè dupe xirng-nghia, 

12 : — 16 : , 

1. Đoi vói Đ ó c Chúa T r ó i - phai 

dâng chính mlnh cho Ngài, 1 2 ; và dirng 

bát chiróc thc-glan, . . . 1 2 : 3 -

2. Đôi vói chính mình chúng ta — 

dirng coi mlnh cao qua đáng, 1 2 : 3-

3. Đõi vói Hgi-thánh — phái sú-dung 

ân-tú- 1 2 : 4 ^ 8. 

4. Đôi vói các-tin-dô khác dung mgi 

each mà to long thirang cùng hg, 13: 9 -13 -

5. Đôi vói kè thù — chăng báo íhù, 

1 2 : i g - 2 ĩ . 

6. Đôi vói qu5c-gia — nên thuân-phyc, 

1 3 : 1 -7- • 

7. Đôi vói láng-gíeng — «Đírng mac np 

chi hêtu, 1 3 : 8 - 1 4 . 

8. Đôi vói anh cm yêu đuôi — Phăi 

săn-sóc hp, 1 4 : - 1 5 : 7 . 

g. Đôi vói tãt cá mgi ngirói — Phài 

có lê dp trên nêp song 15 : 8 — 1 6 : . 

AN-NCHI Ntri NirffG CHÚA 
Ctj ibAn-mău cùa Cììío-sJ R l- RexiliuSt Phó HQririfò'ng H^i Truyon-gìáo C-MA* dè ngù 

yen trong Chúa, ngèy 1U10-1967, hif&ng-thp /8 tuoi' 

Ctj Dwo-ng-nbù'-Tièpr nguyen H^i-trwó'ng HQÌ'thánh Tin-lènh Viêt-n3fTì, áè ngù yen 
trong Chúa, ngày '3-10-1967. 

Kinh xin thànb'thêt phãn-iru cùng các tang-quyên. 

Muc-sir- Hôì-tru-ÓMig DOÀH-VAN^MIÊNG 
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Các cupc do Kinh-Thánh hang tháng 

đã t^m ngung kc tir s6 báo tháng Chin 

nam 1967, Thay vào đó, chúng tôi tS-

chtrc nhung cupc do dac-biet có trco 

giái-thuô'ng, vó'i thò'i han nhân bàj dáp 

đài hon dè các ban ô" xa có the thara-

dy và có đú thUgiò' gòi bàĩ ve cho 

chúng tôi. 

Chúng tôi dã mô- đ'áu bang C U 9 C d o 

dac -b i ê t k ỳ L đăng trên T . K . B . so 3 4 6 . 

Kính mòi các b.in dpc tham-dtr cupc 

đô nây cách đông-đao. 

Ngoài ra, đè cho các cupc do tiêp 

theo vè sau có day-đù ỳ-nghìa b5-ích 

cho s\f tlm hièu Kinh-thánh hoac cho 

ttrng-trái tin-kinh cua con-cái Chúa, 

đem lai phan nào sir hào-húng cho vice 

tìm kiem cúa các ban dpc, chúng tôi an-

can kêu-gpi các con-cái tôi-tó Chúa gíúp 

cho ỳ-kiên, ùng-hô bàì đÔ và treo t^íng 

giai-thuóng. 

Duó i day, chúng tôi xin dang lai các 

câu d6 dăc-bièt kỳ I dè các ban tiên 

viêc theo dõi : 

Xin giâi-dáp vk triĩng-dan Kinh-

thánh dè chú-ng-minh : 

I . Đúc Giê'hô-va phán vc thành nào 

rang y nêu có mpt nguòi Iàm su côog-

binh, tlm sir trung-tin, thì ta se tha-thú 

cho thành í y ? 

3. Trong truòng-hp'p dac-bi^t nào, 

mOt sÔ ngiròi Giu-đa ó thòi Cuu-tróc 

làm công-viêc Chúa chĩ có mpt tay ? 

3 . Ai là ngtròi bi binh phung mà có 

đay*tò thánh, A í là dãng thánh mà lai 

có m$t dúa đăy-tó bj binh phung ? 

4. Khôn-nan cho tôi ! A i sê cúu tôi 
thoát khôi thân-thè hay chêt năy ? ̂  

5. Chi-the nào trong thân-thè cúa kc 
rao-truyèn Tin-lành tôt d?p biet bao ? 

6. Cán-cú vào đâu dè biêt chac rang : 
mpt trong hai ten trpm ciróp bj dóng 
dinh môt bên tháp-tir giá cija Đúc 
Chúa Jêsus dup'c cúu-rói ? 

7. Trong mpt câu Kinh-thánh nào, có 
10 chú <ĩ kè )> ? 

8. Đâu chép a . . . vi Đúc Gic-hô-va da 

dyng nên tròi và dat trong sáu ngày qua 

ngày thú bay Ngài nghĩ và lay sue lai» ? 

9. Đâu chép ; ^ Đâ't hay tir nè ra, 

dang sanh sir cúu-rôi, str công-btnh moc 

iên ca môt lân • ? 

ĩ o . Đâu chép : V i ta đã làm cho 

long mêt-môi dup'c no-nê và mSi long 

buÔn-rău Iai đuoc đay-dây > ? 

Câu hôi phu : Cò bao nhiêu nguòi 

dáp đúng câu hòi thú tu ? 

Thòi-h?n chót nh^n bài là ngày 1 

tháng 3 nam 1968. 

Có 3 giai thuòng do tác-giâ cúa 

nhùng câu do trên day là ô . Nguyên-

Khirong-Ninh treo tíing. 

34 T H A N H - K I N H N.S. 



c y N G U Y E N - T H I - K H A , 
Đă^năng 

CuCÕ Nguyên-thí-Khà tú-c là Bà Cu 
Bang, sanh nam 1865 tai làng Thanh-quit 

tĩnh Quâng-nam. Cu tin Chúa và chju 

lê báp-têm nam 1 9 1 7 và là bong trái đău 
mùa cùa vu-òn nho nhà Chúa tai Hôi-

thánh Đà-năng. 

Khi m M tin Chúa, Cu đã gap nhieu 

str khó-khăn ngăn-trô', nhung Cy van giír 
m$t niem tin vírng-chac, quyêt long thà 
Chúa tron dò-i-

Nhir su kiên - tâm tri - chí gico - rac 

ânh-huong Tin-làuh qua đòi song dao-

dúc guang-mâu cũa Cy cho nên ngày 

nay mói có môt so anh cm bà con 

thân-thuũc cũa Cu trò vê vói Chúa, Cy 

Muc-su trt-su Nguyên.híru-Đinh, Cu co 

Nguyên-huu^Thành và nhiêu nguòi cháu 

cũa Cy hien nay làm Muc-su Truyen-

dao ò nhieu noi. Đ ó là mgt thành-quá 

cao-dep. vinh-hien cho Danh Chúa. 

Nhírng nam ve sau đây, vì tuSi cao 

tác lòn, than già sue yêu, cu không đi 

lai đuQ-c nhung dau n im m$t chS ò 

nhà, Cu van siêng-nang cau-nguyên tucrng 

giao vó i Chúa dêm ngày. 

Chúa cho Cu sanh ha dup'c 4 con hien 

này còn toàn-ven là ông Du-phuòc-

Thuân, ông Du-phuòc-Lpc, Bà Du-thi-

Phuong và Bà Du- th j -Lai . T5ng cgng 

câ con cháu ; chat và chit là 144 nguòi . 

Chiêu ngày 39-9-67 vù-a qua, ĩúc 6 g i ò , 

đep long Đúc Chúa T r ò i , Ngài đa dem 

linh-hôn Cu vê nuóc Chúa. huóng thg 

duo-c 102 tu5i. 

G i ò day Cu dang hoàn-toàn an-nghĩ 
ncri Thiên-quõc-

NGUYÉN^VĂWĂU 
Thcr'ki' Chĩ'hpi Dà'nSng. 

c u N G U Y E N - T H I - T R I N H 

An- xuyen 

Bà Nguyln^thi-Trinh, t ú c bà ky Gíác 

cũng gpi là Bà Nam (nh?c-mâu cũa ông 

Ngô-minh-Dău, sui-gia cũa ông Ngô-an-

Cu) là môt con cái trung-kiên cũa Chúa 

Jêsus mà phăn đông tôi-tó Chúa ó mien 
Hau-Giang Nam-Phan deu biêt, vCra ngu 
yen trong Chúa tai Cà-mau hoi g g iò 

sang ngày 18-7-67 huòng tho dugc 77 

tu5i đòi và 36 tuòi thánh. 

Bà Nguyên-thi-Triah tin Chúa ^ ô t 

each can-dam trong khi ca gia-đlnh 

không môt nguòi nào tin, vào nam 1 9 3 1 

lai Sóc-trăng, duói su dân-dat cũa 

Muc - su Phan-đinh-Liêu, 

V ò i nghe buôn ban chĩ đũ song lay 

lăt qua ngày, bà van sSt-sing hiêp-tác 
vói các con cái Chúa hau viêc Ngài, ben-
chĩ dàn-dàt con cháu trong đuòng kính 

sô  Chtìa. 

Vi sanh-kc, bà phâi di-chuyên khi ò 

Cà*mau, khi ò Sóc-Trăng. Đên đâu bà 
cũng sõt-sâng ĩàm chúng ve Chúa- Su-

nghiep thuQC-linh cũa bà rat dáng cho 

mpi con cái Chúa mín-phuc và noi 

guo-ng. Càm-đpng nhút là trong g iò phut 

chót vó i tinh-than tĩnh-táo, bà gpi con 

gái út lai can-dan hoàn-nguyên các so 

tiên bà dã húa cho công-viêc Chúa mà 

chua có dip đóng tai Sóc-Trăng cũng 

nhu tgi Hôi nhà. 

Bà Nguyén-thi-Trinh đã nhin xem 

Đúc Chúa Jêsus là côi-rê và cuâi-cùtig 

cũa đúc-tin mà bà dã nam giíĩ" trpn^ven 

cho đên g iò phut lâm-chung, 

Nguyêfì'văn'Nh^t 
Tíiránq-ban Chirng-d^o. 
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C C 

Đ à - N â n g ^ Lc phong chirc Mtjcstr : 

Sáog Chúa-nhirt 17-9 67 liic g giír 30 tai 

nlià thò Tin-lành Đà-nãng đă cu-hanh lê 
tãn-phong Muc-sLT cho ha ví Truyen-đao 

Nguyen-hoài^Đó-c, Nguyên-kim-Khánh và 

Du-arg đÌnh-Nguy?n, vó í sy tham du" cũa 

rãc đông con cái Chúa trong khu-virc 

Đà-năng và mgt so khá dông Muc-su" 
Truyên-dao. Muc-su- Chũ-nhiêm Nguyên-

xuân^Vgng htróng-dân chuong'trình, Cu 

Muc-su" Lê-nguyên-Anh giàng lói Chúa, 

Cu Muc-su Lê-Châu dat lay cau-nguyên 

phong-chúc, Muc-su- Chũ-nhiem Nguyén-

xuân-Vgng tr^o tay hííu tircrng-giao vó i 

ba ví Tân Muc-sir và trao tătìg môi 

nguói mgt Kính-thánh Tân Cuu-uóc 

bìa da ma vàng de kỳ-nicm. EuSi lê 

rãt trang-nghìém và day on-phuóc 

Chúa. Ha- lê- lu-gia. Mfit ngir&i f/y 

nhóm* 

Đ à - N ã n g - lê khaì-giâng Trung-hpc 

tw-thuc Tin lành : Ban Tri-su Tĩ5ng-Iiên 

hgi và Hgi Truyên-giáo Phuóc-âm liên-

hí?p đã đÔng'ỳ biêt khu T ruóng Kinh-

thánh cũ đê lap môt Trung-tâm Van-

hóa và Huóng-nghi lp . Công viêc sua 

chũa tícn-hành bóí đúc-ĩin và ngày 

1 5 8-67 là ngày khai-giàng T ruóng Trung-

hgc, Buoi khai-giàng đã cú-hành rat tôt 

đep trong bau không-khí vui-tuoi, truóc 

su hi€n-di?n cũa các M U C - D U Tuyên-úy 

T í ] ũ y - L y c , Không-luc Hoa-kỳ, câc M y c -

su, Giáo-huu, Phu-huynh hgc-sinh và 

mgt so han 50 cm hgc-sinh hai lóp 

Đê-thãt và Dê-Iuc, vó i bài diln-vSn 
r 

khai-mac cua ông Hi |u- t ruóng Đô-Ái -

Hiên truóng đang can 3 giáo-su kinh-

nghiêm cho khóa hgc tói hgi đũ đíêu-

kicn, Trong các con-cái Chúa ai duo'c 

thúc-giuc muon đu phan vào công-viec 

xây-đâp tuong'Iaĩ cho corv cm xin liên-

lac gap đê nhà truóng đugrc biet. V ê 

chuang-trinh huóng-nghiêp sê xúc-tiên 

nay mai, Rãt mong toàn-thc Hgi-thánh 

đjc-bíêt cau-cguyên cho Trung-tâm Văn-

hóa Tin-lành Đà-năng- Thành kinh cam 

crn. Ban CìămJôc* 

Q u à n g - N g ã i . Ho^t-épng cùa Ban 

ìiru'hènh Thánh-kinh Hpi : Ban luu-hành 

Thánh-kinh Hôi do ông Nguyên-kim-Thinh 

huáng dân dã den Quàng-Ngãi tù ngày 

3 đcn 20 tháng 8-67 hoat-đông trong các 

quân Tu-nghía, San-Tinh , Blnh-San, 

Nghĩa-Hành, MÔ^Đúc, Ban đã giàng T i n -

lành ph5-bíên lói Chúa nhúng chô tâp-
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trung nhu* trai đinh cir và các trung-ĩâm 
câi - huăn, cai - tao tir - tircrng và 
chiêu-hoí. Kêt-quá có 435 ngucri tin Chii.i 
ban dircrc y-'^oo qtiyèn sách Tin-iĩnh, bieu 
tang ID.000 quyèn sách nho và tai Hôi -
thánh Quâng-Ngãi có hon 30 ngtríri gia 
nhâp Hôi-vĩcn Thánh-kinh hôi, Cam an 
Chúa. Ban Tri-sir Cbí-hpi* 

D u y ' X u y ê n - Nha th& bi irúng (í^n 
trong-phi'ìo : Vào Júc 2 g iô sang ngày 
1 1 - 9 - 6 7 mgt trân dung do ác-liêt xay 
ra taí thi tran Nam-phirôc. Trong trào 
này, nhà thô Chúa t^i Duy-xuyên bi 
trúng nhiêu qua dan trgng-pháo làm cho 
siran nhà bi sâp, ngói do, ban ghe trong 
nhà thô dêu hir gay. Hiên con-cáì Cliúa 
không noi nhcm hgp dè thò-phtrpng-
Nam ngoái dã môt lán nhà thò và ttr 
that bi hu-'hao vi trúng-dan- Hgi-thánh 
nhò Chtia đ'rng ra ttr sue sira-chfra, 
công-viêc vira môi hoàn-th^mh thi nay 
mgt lăn níra lai bi trúng dan lăm làm 
cho hir-hai nang-rê. Mùa mira da dên, 
nhln thãy sir do va cùa nhà Chúa, long 
anh em trong Hgi-thánh ai nãy dêu 
tan nát- Muôn stra-sang lai cho có nai 
thò-phug-ng Chúa nhung lire bat tùng 
tâm, do do chúng tôi kinh dăng lên mat 
báo mail tin đau-thirong nay, cau mong 
tãm long yêu-men Chúa cùa các vi hâo-
tâm khap găn xa vui long cau- nguyên 
vá tán-trg-, ngõ hau cho chúng tôi có dũ 
phuang-tí |n tái-ru nhà Chúa. Tha to 
và tièn-bac xin gôi cho : Truvrn^dao 
Nguycn-tàtĐ^t, hOp-tbcr 3S, Dà-nang* 

Thành-kính cám-on. Ban Trj-Sir Cbi-bQL 

B^c Lieu* Má trtrăng scr-cap Tin-
lănb : Ta an Chiia, Hôi-thánh Bac-liêu 
đã xây cat trên khuôu-viên nhà thò 

môt triròng hgc be dài iSm, be ngatig 

8m, nen và vách gach, cgt due bê-tông, 

lap thiêc trang không nóng. Tru-òng-sô 

năy gôm có 3 phòng hgc, hiên thâu-nhân 

đuac lao hcc-sinh và dă khai-giáng ngày 
1 1 - 9 - 6 7 , Công-cugc này đug-c hoàn-thành 
là mgt on cùa Chúa ban cho vói so 
lac-quyên cùa Hgi-thánh, str giúp^dò cùa 

các ca-quan và tir-nhân hăo-tãm, Hiên 

còn thieu mgt sÔ ng" là 65.oood, Kinh 
xin qui tôi- ĩò con-cái Chúa cau-nguyen 
dè chúng tôi trang-trái het so np và xin 
Chúa dung co-sa xa-hôi nay đem nhieu 
kêt-qua cho nhà Ngài. MS. Nguyèn-
vSn-lõi-

B é n - C á t . — C ô n b i viên Tin-lònh : Vien 

chúng tôi đirac mgi sir bình-an, mac dù 

l inli-hinh bên n g o i i khó-khan^ Hiên nuôi 

33 em, song each dăy-dù và vui-thôa- Ban 
ngày, các cô-nhi hgc chù-, tÔi hgc Kinh-
thánh và cău-nguyên chung. Cam an Chúa 
viên đã có may bôm nuóc và may phát 

diên dù cung cap ánh sang và niròc dùn^ 

cho ca khuôn-viên cùa Viên- X in qui vi 

găn xa n h ò cau-nguyen và ùng-ho cho 

nhfrng díeti sau day : « 

— Có tài-c!ìánh xăy cat them các nhà 
phu-Thu$c. 

— Có them gíáO'Viên day t o l ap Mâu-giáo 
dên lòp Tir , 

—' Có thêni mr lao-công san-sóc các em, 

Vi?ii đang đón nhân các cô-nĩsi t o 3 dên 

8 luôi không phân-biêt tôn-giáo (có the 

thăii-nhâ 1 den 200 em). Muon rõ chi-tict 

x in g.^i thtr cho : 

Ciăm-Dõc Muc-sw Phan van Hiêu 

Tai 376'5 Tfwang minh Ciăng, Saigon* 

T ô n - d à n . Kliai-giàng trw&ng srr^cap 
Tin'lènh : Ngày 4-9-67, Hôi-thánh T i n -
lành Tôn-dán, Khánh-hOi, có tô-chú"c lê 
Khai-giàng Triròng-hgc Sa-cãp Tin-lành 

Tôn-Đán, tai dia- dvèm each nhà thò 

chòpg 50 thiróc. Triròng-hgc nay gôni 

có 2 phòng hgc rông-rai vói đay-đù tiên-

n^hi vê-sinh và gìáo^khoa, Hiên thâu-

nhân 160 hgc-sinh chia ra 4 l ó p . Hai 

lóp hoc buôi sáig và hai lóp hgc buôi 

chieu- Kinh xin các lô i - ló con-cái Chúa 

cău-nguyên nhi'éu cho ca-sa nay dè gieo 
rác ânh-hiróng Tin-lành cho các hgc-
sinh và phy-huynh hgc-sinh. 

Ban Tri-st/Chi'hpi* 
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N g u y e n - l r i - P h i r a n g . — Thăy Pham-
Tăn, thtr-oam cùa ông bà Phíim-Chãr, 
thành-hôn vó-i cô Lê-thi-Dung, thú-nír 
cùa bà qtiâ-phu Lê-vàn-Tru. Hôn-lè cù'-
hành tai Hôi-thánh Tin-lành Nguyên-Th-
Phirang, ngày 22 -10 -1967 . 

C à m - t a — Chúng tôi thành-kính cam-ta 
qui vi Giáo-sĩ, Muc-su, Truyen-đao, Qui 
Cu, Qui Õng bà thân-men trong Chúa đã 
gÔ-i đien-tín chúc mùng và nhăn lòí mói 
đen dir lê thành-hôn cùa con chúng tôi 
là Va-kim-Vĩnh vó'i Nguyen-thi-Chân-Tâm 
tai nhà thir Khánh-h$i ngày 24-9-67, đug-c 
vính-hien danh Chúa. 

Õng Bà Vũ^Qoyên, Pb an-rang 

— Ông Bà Nguyên - cbínb - íhi 
Kbánb-bQu 

Nguyên Cbúa ban pbwác, <itr-d$t trên 
cho các gid-dìnb mái- T. K. /V- S* 

AI-TIIS 
BaC' l l êu .— Ông Lê-van-^Chiuh, 76 tuoi, 
vê nuóc Chúa ngày 6-8-67. Bà Ngô-thj-
K e t , 62 tuSi, v o cùa ông Ma-Xía , vê 
nuó-c Chúa ngày 31 -8 -67 . Thay mat Hô i -
thánh, cău xin Chúa an-ùi các tang-quyen. 

MS' Nguyèn-văn-Tõì 

A n - x u y e n . — Bà Nguyên-thi-Trinh, tùc 
bà Kỳ-Giác , mpt con-cáí trung-kiên cùa 
Chúa mà phan đông tôi-tó cùa Chúa mien 
Hâu-Giang Nam^phan deu biet, đã ngù 
yen trong nuó'c Chúa ngày 18 -7 -67 , huóng-
thp 77 tuSi- Thay mat Hôi-thánh, thành-
thât phân-uu cùng tang-quyên. 

Ban Tri-sir Cb'hbpi. 

H à i châu^ & à năng . — Cu Nguyên-thi-
Kha, cOng gpi Ià Bà Cu Bang, trái dau 
mùa cùa Hpi-thánh Đà-nàng, da ngù yen 
trong Chúa, ngày 29-9-67, huóng-thp 102 
tubi. Thay cho toàn-ĩhê Hôi-thánh Hăi-
châu, xin thành-kính phân-uu cùag ông 
bà Cv Du-pbuóc-Thuân và toàn tang-
quyên. 

M.S. Nguyên-hoài'Đírc* 

Lgc- íâm.— Bà Trăn-thi-Quí, thSn-mâu 
cùa ông Đào-Châu, tho-ky Hôi-thánh dã 
V£ nuóc Chúa ngày 3 -10-67 , huóng thp 
79 luôì. Thay cho Hpí-thánh xin chia buôn 
cùng tang-quyên. 

Ban Tri-SLr Hgi-Tbănh* 

Ouó- i - s t rn— Ông chãp-su Nguyên-văn-
M í , 41 tuSi, ngg-nan, tù'trăn ngãy 30-8-67. 
Xin thay mat Hôi-thánh thành-ihât chia 
buon cùng tang-quyen và can Chúa yên-
ùi bà M i và các con tha. 

Thcr-ky Nguyèn^văn-Dwcrng* 

M y - a n . — Câu Trăn-văn-S ĩ , 18 tuoi, đã 
vê nuóc Chúa ngày 3 -3-67; Câu Trăn-van-
Trung, 1 3 tuSi, dã vê v ó i Chúa ngày 
31 -T -67 . Că hai câu deu là con cùa cng bà 
Chãp-su Trăn-vãn-Điêu. Thay cho Hpi-
thánh, chia buôn cùng tang-quyen vì cau 
Chúa an-ũì các con cái Ngài . 

T,Đ. Lê-văn-Tínb. 

N g u y è n t r í - P h i r a n g . — Trung-si trCr-bi 
Phan-quang-Lup-ng, 23 tu5i, con trai cùa 
ông bà Muc su Phan-duy-Hinh đã dên ng 
nuóc ve an-nghĩ nuóc Chúa dêm i r - i o -67 . 
Thay cho Hôi-ihánh, phân-uu cùng ông 
bà Muc-su Phan-duy-Hinh và tang-quyên. 

Ban Jri'Si/ Cbi-^hpi 

Cãm^t^.— Chúng tôi, Muc-su Phan-d'^y^ 
Hinh, chân thành cám-ta^ các Giáo sĩ, 
Muc-su, Truyen-dao, các sĩ-quan và quân-
nhân Tin-lành, các Ban Tri-su Chí-hôi 
cùng toàn-thS tin-híru Chi-hôi Nguyên-
tri-Phuong và nhírng Chĩ-hôí xa găn đă 
gói điên-tín hoãa den phâiL-uti cùng đua 
linh-cuu cùa coo chúng tôi là Phan-quang-
Lup-ng đên noi phan-mô. Cau xin Chúa 
ban phuóc đăy-dây trên tat cà các qui 
org bà anh chi em de an-ùi nhiêu nguói 
và sang danh Chúa. 

Muc-sw Phan-duy-Hinh và tang-quyên* 

S a i g o n . — Bà Cu Lê-thj-Bôug, thân-mâu 
cùa Myc-su Lê-văn-Trăm và Nôi-tfe cùa 
bà MuC'SU Nguyên-thanh-Hâng, đS ngù 
yen trong Chúa, ngày 30^10-67, huô"ng-
thp 97 tuoi. Kính xin thành-thât phân-uu 
cùng tang-quyên. 

Ban Tri Si/ Cbi^bQi. 

Cau Cbúa an-ùi các tang-quyên. T.K.N*S* 
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Mài quí-ví đén vìéng phòng sách Tin-lành 
dwăng Hông-Bàng - CHOLON 

T^i day có nhiêu th& sách de nghiên'C&u ve d^o bang Anh-ngíĩ, Phap-ngQ", 

và Vi$t-ngũ' cùng nhiêu thw trang-strc, dung-cu văn^pbòng và nhirng t$ng'V$t 

nbo-nbò dè biêu-t^ng b^n-bitu rãt xinh d^p, 
m 

Quí-vj có the mua dè làm phan thwang hoăc qua tăng nhũ'ng món kê 

dwói day trong mùa Lê Giâng-Sanh săp dên : 

Đò^ì SÓng C h ú a Jêsus, t§p anh truy$n'-tích Chúa Jêsus. ín ofFset, 

nhiêu màu gĩá... 5đ 

C à n h n h o l i e n g 6 c , tài-lí^u suy-gãm cùa Co N ũ Giáo-sT 

H. H . Dixon, giâ... 20c} 

T r u y $ n - t í c h Tàn-irórc, l$p ánh in offset nfiieu màu rãt 6ep, giá... 35<í 

T r u y ^ H ' t í c h C y u - i r á c , t§p ènh In offset nfiiêu màu rãt â^p, giá... 60â 

H ì n h ă n h T ruy^n- t í ch K í n h ' t h á n h * cõ- nfiò mõi liôp 25 tâm^ giá... ^Sâ 

H ì n h á n h T r u y ^ n - t í c h K i n h - t h á n h , cô- ló-n mõi hpp 23 tãm; giá... 270d 

Ljch 1 9 6 8 , cõ- 6 x 9 , lo?i bò túi, có énh Cfiúa rãt <3?p, giá... 8d 

K h u ô n h ình b a n g nh i ra , màu trâng ngà, có anh Chúa/ 00- 6 x 9^ giá... 20<í 

N h í r n g t h í - d y và á n - d ^ cúa C h ú a c h ú n g t a , sách mó-i vùa xuat-

bân, kho 12x19^ 522 trang. giá... 200d 

Thánh 'ca^ ví>a tái bèn, in offset trên giãy tát^ dóng cãn^h^n^ gjá... 180d 



Le khai-giáng trw&ng so'-cSp Tin-lãnh tpí S^c-//êu-

M{;c-sw Trung-tá Tuyèn-úy Yang {O^i'hànX dú-ng 
cbijp chung tam ènb gia-đinh Mrjc-sw 

Bùi-KhirO'ng, nhcrn dip trao t$ng cho 
nhà Thò' khu 6 cây đ&n pbong-c^m. 

I 

Trung hgc Tu-'thtjc Tin-lành m&i dvQ'c kíén-tbiêt 
t^i De-neng- Do ông Đè-Ái làm Hi^uiru-ó'ng, 

Lè khai-giâng cù- hành ngày 15-8-1967 

Nhà tho- Duy-xuyên bj trúng d^n trgng phăo 

Khóa Huên-luy^n Trir&ng-ban Thanh-niên Thwp-ng-
H^tf khu Kcf-lwt Đalat, do Tòng-doèn 

Thanh-niên íò'cb&c. 

Bên trong nba Thò' Duy-^uyên hi trúng d^n 
trpng pbáo ngài 11'9-6/ 

Nghi-đinh cùa Bg Thông-Tin so 125-VPTN ngày 3-2-1951. 


