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TAM LONG BIET O N 
(Boc I I SA-MU-ftN 9 : ) 

« Hiri tinh-hon ta, hay nggri-khen Bác Giê-hô-va, 

Chò quên càc án-hti4 ci'ia Ngăi» (Thi 103: 2). 

LOÀI ngircri điroc tao-tiiành cao-lrpng 
hern moi vât tho-tao khác, có đía-vi cao-
qui han câ moi loài, đén nôi ngu-àrí 
sura cĩíng đa phâi tu- nli^n : « Trong 
muôn loài sanh ra duy có loàí nguà^i lã 
linh ban. y> Nhu the đáng ra thi loài 
nguàrì phâi luôn to ra các đúc-tánh cao-
trong luorng-xũng vó-i đia-vi cũa minh, 
trong đó có đúc-tánh biêt an tà mót. 
The mã hâu nhu loài nguò'i Iai là loài 
b^ì-ân ho'n câ, đên nui các cu nhà ta 
xua đa có ỳ tuang-truyèn càu chuycn có 
tánh-cãch luân-Iỳ hàm ỳ : « Cúu vât vât 
báo an, cúu nhãn nhàn báo oán t » tíièu 
ăy tuy đáng tiêc, song that ra cũng 
khõng đáng lay làm 1 .̂ Bài tòi-lôi đa 
xen vào long loài nguúi, làm cho moi 
nguòi đèu thiêu mat sir vinh-hien cua 
Bùc Chúa Trò i , thi le dĩ-nhiên các đúc-
tánh cao-qui cũng theo đó má bì xóa-
nhòa, ròi đi nguac lai đa khòng biêt an 
cái đáng biêt an thi chã, lâi cùn đèn 
đáp cho kê thì-ân bang nhúng niiêng 
f khóc h5-ngiro"i cufri ra nuórc mat. B 

Tăra long vong-ân bôi-nghia ăy đău 
U dân-sir cúa Bite Chúa Trúi mà khi 
Ihiêu an cung d i mic phâi, Kia, dàn Do-
thái xira đa đuac Búc Chùa Trô^i thi-ân 
eúu khoi ách no - le cúa Pha-ra-òn, 
hoàng-đê Ai-c^p, đS đuac vual Biên 

Do kv-diéu, đa trâi đ i r à n g đòng-vang la-
lùng, the mà ho châng nhirng sôrm đã 
quên an Chúa, lai còn phân-nghich vfri 
Ngàì, day lo^in cùng đây-tá cua Ngàì 
nua, that đáng buòn [ 

Ngirò'i bôi an là nguài chĩ biêt 
(( mira khì nào vu6t m§t khì í y . » Nguò^ 
the ăy chang sum thi muôn ta cũng thăy 
ro da-tăm cua nguúi dSu là nguài có 
khéo san-phét đên đâu ra^c dàu I Nguài 
nhu the chang bao g ià có sy:-nghi^p gì , 
tuy có chi chí đi níra thì kêt cuOc cũng 
chĩ là nguài «i huu thúy vô chung. » 

Nguài nhu the chĩ biêl có lài TRÁCH^ 
MÓC chfr C h a n g bao g iò biêt là ĩ CÀiVĨ-
T.\, chĩ chuSc lay sii cay-đâng, thăy aí 
cũng là kê khóng g í úp -đú gì cho mình 
mac dâu mình cũng chang bao già biêt 
giúp-đo" aL Nguài nhu Ihê răt dê bi lỳ-
luân v ô - g ì a - đ ì n h lôi cutĩn đén chô đoán 
đình rang, nguài ta sanh ra trong xz* 
hôi nãy chĩ phâi đoí-xu nhau theo tir-
cách NGUÍri VÓT NGUÍTI mà thôi, chà 
không can theo luân-lỳ an cha nghĩa me 
gì gì câ. Ho nóì, cha me chãng qua vi 
thú-vui cúa xác-thit mà sanh con-cái ra 
thi phâi nuôi chúng là b5n-phân mà 
thòi ! Ò 1 Ma-qui răt gíâo-quyêt, tìm đũ 
moi mánh khóe đè dãD-dât nfaãn-loai 
đên cho không còn phâi là nguài nira* 



rôi tir-nhiên là thuôc-ha cua no, lă 
đãng-víên cua Hoa - ngnc dài đ<Vi nià 
thôi. 

Nhân rõ nhu the, và muon tránh xã 
cài hô hicin-n^hèo líia, nén fìa-vit đã 
hung hăo da rang : « Hõi linh-hòn ta, 
klià ngoi-khcn Birc (lie-hô-va 1 Moi đeu 
gi a trong ta, hày ca-tung danh thánh 
cua Ngài ! Hòi linh-hôn ta, hay ngoi-
khen Búc Giè-hò-va, chá quèn các àn-
hue cùa Ngài » (Thi lo:! : 1,2). Vi duy 
có n^UíVi nhu the mó'i mong còn cõ chiit 
su - nghièp hru-phuong. 

Đcri song cùa kc tiêu-nhiìn chĩ hiet 
mot đièu, và lo mòl đièu là BÂO OAN. 
Trái lai đ'Vi song cùa nguòi quàn-tù- là 
dài song khòng hao giò- nghĩ đen sir 

hào oán, uià chĩ hiet lo BÁO AN, và tìm 
dip háo-ân mà thôi. Hang ííy răt hiem I 
Ha-vít thuòc hang ĩĩy, Kia, nhu- ai kia 
6' vào đia-ví cùa Ba-víl thi han coi Sau-
lo" là môt ke thù a chang đôi trài 
chung, » The nià Đa-vít đõ'i-xir vái Sau-
lo' rat mu'C quán-tu. Bao |jhen nhu 
nicnh-hê cùa Sau-lo^ đa sa vào tay cùa 
Ba-vil chang khác cá trèn thó'l, Đa-vit 
muon háo Ihù cách nào ciSng dê nhu-
tró- hàn tay. The nià fìa-vít chang he 
ngliĩ đen vice háo thù ăy, mac dãuthăn-
hòc ngircVi đa hêt si'rc khuyèn gíuc ngiròi 
till ngirò'i cung chiing li^ thi-hành Ihù-
đoan háo thù, Trái lai lía-vít còn to rn 
cái đúc-lánh cao-qui hiem có cùa hâc 
quàn-lir. Ba-vít han đa thàm hieu thánh-
y là <i Chó' lay ác trá ác cho ai ; nhirng 
hĩĩy chĩìm thn đèu thièn vái moí nguòi » , 
và nhàn hiet <s sir háo thu thuòc vè 
Chúa. » 

Còn đoi vó'i sir biet on, nhó' an, và 
tìm dip háo o-n thi Ba-vít san-sàng đúc 
tánh cao-qui ííy lúc nào cung sáng-sùa 
iihu" tràng thu, Xcm qua càu-chuyen Ba-
vít đói vái Mê-phi-hô-sêt đuoc chép 
trong II Sanuicn đoan 9 thì chàng ai là 
nguò'i khòng khàm-phuc đúc-tánh háo-
ân cùa Ba-vit. Ba-vít luôn luôn đe ỳ và 
tim hoi thăn-hòc rang ; * Có ngiròi nào 
cùa nhà Sau-la còn song chãng ? CJiăng 
còn cò ngirò'i nào vè nhà cî ia S.au-lo' 
sao ? Ta muon lay ÌYU cùa Birc Chùa 
Trò'i mà đãi nguòi. » Bp tăni long ăy 

cua Đa-vit mà had ngu-ô'i còn Iai trong 
nhà Sau-lc đèu đirox chiéni-hu'u lai sân-
nghiêp cùa minh, còn Mê-phi-hô-sét 
que câ hai cho-n thì đirtrc an chung hàn 
vói Ba-vit hang ngày, Phòng nhir Đa-vít 
cò chú tàni báo thù nhà Sau-Io- thì thiet-
tu'ông cũng không đcn noi In ai chê 
trách, trái lai van có ké phii-hoa hoan-
nghênh tôn-trong càng hon nũ-a thi có. 
Song xêt ra thi nào cò lni gì ; trái lai 
còn khòng sang duoc đirc tò't nua là 
khác 1 Huong níra ngiròi biet kinh-inen 
Chúa nhir Đa-vit at kliòng the nào khõng 
đoi-xir nhir ông dà ÌÌÌW đó đu'or. Do đõ 
nià Búc Chúa Trò í đa hiiiĩ hìêt hao 
đièu quí-háu cho nhàn-loai tù nhà Ba-
vít , tù ngòi Ba-vít, tù dòng-dòi Ba-vít, 
Đa-vit khòng then đug-c liet vào hang 
thánh-to, đuoc làm to phu cùa Cú u-
Chúa Jèsus-Christ vc phìin xác-the. That, 

sir-nghìèp cùa TAM LONG BIÍ^T O'N quí-
háu du'òng hao ! 

Bà đành rang ; <( Kê làm on không 
trông ai tra, song ngiròi chju on phâi 
đùng quen, » Ke hiet <vn là kè luòn 
đu'crc on, mà ké điroc o'n thì hay tìm 
dip đáp on, mà duy ké ăy mó'i sò'ng vui 
nià cfing vui sò'ng trong on cùa Chúa, 
Hay nghe lò-i nhà Truyèn-đao khuyèn : 
í< Trong huôi cõn tho'-ău hay tuò-ng nhõ* 
Đăng Tao-Hóa ngiro^i^ tnrác klii nhũ'ng 
ngày gían-nan chua đen, triròc khi 
nhùng nam tó'i mà ngu'O'i nóĩ rang ; Ta 
khòng lay làm vui long ; lai hày tuang 
nhá Bang Tao-Hóa trirác kliì <ĩây hac 
đút và chén vàng he, tru'ác khi vò vÒ 
ra hèn suoi, và hánh xe gày ra trèn 

giengvabnitrotro- vào đăt y nhu nguyên-
cn, và thàn-iinh tr<v vè no'i Búc (^húa 
Trò i , là Bang đa han nú » (Truyèn-đao 

12 : 1, 0,7). Hày noi huăn-tiV vàng cna 
Phao-lô trong Thánh-Linh : « Moi sir đèu 
phai nhon Banh Chúa chúng ta là Jùsus-
Chri-^t mà Ihu-ò-ng Ihiráng CAM TA Búc 
Chúa Trò'i là í^ha, )> Hày hang đông-
thanh vói Ba-vít nià luôn hung bao da 
rang : « Hõi IJnh-hôn ta, hay ngoi-klicn 
Birc Giè-hô-va, chó' quên các àn-Iiuê 
cùa Ngàí. » 



S o a n - g i ã : Djch - g i à : 

H. W . S O P E R BAO-H EM BU\ Đ U 
m • 

D À U chúng lâ nhân biêt hay khung. 

Si; BÌNH - AN TRONd TÀM - TRÍ vÀn là 
UHic-đicli that cùa niôi môt ngiròi ô vào 
trang-lhài binh - thiròng. Muc - đích và 
uòr-voiig chung-qui cùa môi môt ngiròi 
đi hăo-hiêm là; Thi'r nhi'rt: đê đuoc đù 

w 

com an do mac ; IhiV hai; đê nâng rao 
muc sò'ng ; thú ba ; đu<rc nhúng sir lô l -
đep ô̂  đòí đê tao nên Iianh • pbiròc cho 
tninh. Ho clio rííng moi đícu ĩíy hiêp 
lai sc cung clio mình cái Irang - thai nià 
niình iròc - mong hon hêt, lúc là sir 
« B Ì N H - A N TRONG T A M - T H Ì » 

Dău nguòi hăo-Iijêm là nhà triêu-
pliú, hay là kc bàn-cùng, ban bang vat ty 
goc đuòng, ( I ) nhung muc-đícl i cúa 
moi ngiròi băo - hièm ô- hai thai - cue ay 
hău nhir chĩ là môt, túc là cot đê điroc 
su tì BINH - AN TRONG TÂM - T1ÍK» 

Nguòi la bao-hiêm hôa-hoan và sanh-
m^ng cot đê đu<rc bình-an trong tàin-iri 
minh truòc moi su thiêt - hai cô tliê xâv 
đên, nhung clura túng cò môt chúng-
khoán băo - bíêm hoa - hoan nào có lìiê 
ngãn-can đuqc mòt cuôc liôa • hoan, và 
hang triêu chùng-klioãn hăo-hiêm sanh-
niang cung chna tirng cúu đuoc uiòl 
sanli-niang náo I 

Cuòc tài-chánh khùng - khoăng khap 
the - giòi (trong khcíăng nam 19-11 đên 
nam 1937) đa hiên nhiêu b à n g - c ò l i c h -
ci.rc rang băl-cú each băo-liiêm nào cung 
không có gì là chăc-chan că. Cac nghĩa-

đia và vién lê - ban đăy - đày bàng-cò vè 
biên-cô đà xăy đên cho Iiàng ngàn hang 
Van nguòi mà so lien đành - duin và đat 
lãi suòt đòi đa hi mat bet đêm qua, 

Vây, anb em lo-ngai» ngac-nhiên mà 
hôi rang : a Nêu moi vàt siV-liúu vã lianh 
phuòc vâl-chat cna dòi nguòi lai biit-trâc 
dirò'ng ăy, nêu khòng the tich-cuc băo-
đămsuchác-chân tuyêl-đôi cho băt-cúsu 

ũ n g có U i è v à o b á o - k i ĩ r n . 

đăt tien sanh lo-i nào cua chúng ta thi 
chùng la có Ihê tiui đàu cho tbãy môt 
sir hăo-hiêm chac-chán và v ĩnh-v iên?n 

fc 

Hôi các ban, anh em đa hôi ni^t câu 
mà chĩ có môt lòi đáp lai ! Nhung trang 
giay sau đày se tră lòi tìút-khoát. 

Văn-đè hăo-hiêin cùa anh em chinh 
là văn-đè truóc kia đã làm ban tri môt 
nguòi Do-thái răt g iàu-ró , ten là Ni-cô-
đenu í \ i g là môt nhà kinh - do^nh săc-
săo, thành - công, mòl nhà lúàt - hoc răt 
đuoc kínli-chuông ; til phán-đoán sàu-
sac cna ông đà cho ông cìiiêm đucrc đia-
vi caO ' t rqng hon hêt mà quôc-gia có the 
dành cho uiinli, túc là tlilĩui-phán ò Tòa-
an TÔì-Cao. Búc thanh - liêm và tàm-
tánh cùa òng khòng chô trách đuo-c ; 
quă-thàt ông duòng nbu có moi sir càn-
Ihiêt đê điroc hanh-phúc hoàn - toàn và 
su BÌNH - AN TRONG TÂM - TRÍ , 

• 

Nhung ông ãy đa đù tri Ihông-minh 
đê nhàn thãy rang vi cuôc đòí bãl-lrác» 
nên tãt că su băo-hìêm vât-chăt cùa ông 
còthê bi lieu - tan mat nôi trong mòt 
dèm. Òng đã thăy liàng Irăm ban-huu 
suòt đòi đìên-cuông đeo đuoi nhúng văt 
niã chinh òng đang c ó . Rôi thinh - lình 
Tú-thăn làm gián - đoan, và cùng nlur 
mqi-nguòi khác, ho, hi phàn - each vol 
tãt că lài-săn trãn-gian và ciìng chĩ còn 
lai vòi mình ba tãc đãt. Bay giò- ngiròi 
Do-lliái năy hat đău suy - nghĩ it nhièu, 
và nòi môt mình rang; H Hòi Ni-cô-đcjn! 
Nguo'i da đi theo dàni dông vô tir-ìiv khá 
làu rôi ! Nguo-ĩ đa lurông đucrc su tòn-
trqng và long tin-cãy cùa toàn dàn ! Hq 
đa ngirông-mô nguoi nhu mòt hàc thông-
minh và cò Iri phàn-đoán minh - cliáidi ; 
tuy-nliiên mqí sir.băo - hìêm cùa nguoi 
van mông-manh đên nói Tù-thãn cô Ihê 
phàn - each nguo'i vòi no trong giày lát! 
Nguoi that đa đién-đai biêt chúng nào! * 

Bay gió" là lăn thú nhút mà Ni cô-
đeni đòi mat vòi su thuc. Khi ông nhàn 
biét đòi nguói bãt-trâc,thì ông đà khòn-



ngoan quyêt - đinh, đên lang - lê phong-
vân vi Giáo-sir trù-danh Irên đài. Ngay 
bay giò- đáy tôí xin mor círa và huòng-

dSn anh cm vào trong phòng vò'i Ni-cò-
đem, ngn hâu anh em cCing có the nghe 
lò'i kbuycn-bâo quan - Irong ho-n hêt vê 
Sl.r BÀO-HIKM \^ÙÌ B(yi\ Và, anh em 
sc châng mat mòt đòng xu nào. 

Hày là kỳ-lhuàl cuóc phòng-vân lich-
sir ăy, tìirc Chúa Jèsus-Chrisl đS phán 
vòi Ni-cò'đem nam tiêng căp-bách ban 
hêl, 

I . « Trong vòng nguòi Pha-ri-si, eó 
ngnòi ten là Ni-có-dcni, là môt ngiròí 
trong nhúng kê cai-trì dàn Giu-đa. 

2- Ban đêm, ngiròi nây đên cúng 
Đúc Chúa Jèsus mà nói rang : Thira 
Thày, chúng tôi biêt Thày là giáo-su* tú 
Búc Chúa Tròi đên, vì nhúng phép la 
Thây đà làm đò, nêu Búc Chúa Trò i 
chàng õ" cùng, tin không ai làm đtrcrc. 

Búc Chúa Jêsus cat tiêng đáp 
rang ; Qua that, qua that, ta nói cùng 
ngtriri, n a u m p t n g i r à i c h ã n g s o n h 
Iq i , thì k h õ n g the t h á y dircrc nirãrc 
^ú-c C h ú a T r à i . 

4. Nì-cô-đem thira rang : Ngirfri đa 
già thì sanh Iai làm sao đircrc ? Có the 
nào trú vào long me và sanh làn thú 
hai sao ? 

5. Búc Chúa Jèsus đáp rang : Qua 
that, qua that, ta nói eùng các nguoi, 
nêu môt nguúi chang nhò nirác và 
Thánh-Linh nià sanh, thi khòng đuoc 
vào nuòc Búc Chúa Trôi , 

6. He ch! sanh bôi xác-thjt là xác-
thit, he chĩ sanh boi Thánh-Linh Ià 
Than. 

7. Chú lay Iàm vc đên ta đa nòi 
vã ì nguoi: « C ã c n g i r a i p h â i s a n h Iq l» 
(Gi. 3 ; 1-7). 

lìm ban yêu-dău ! Bièu uòc mong 
tha-thiêt ho-n hêl cna lôi là anh em se 
doc Igi lòi Búc Chúa Jèsus phán ô càu 
3 ; « Qua that, qua that » — nghĩa là : 
« châc-chân, châc - chân » — <r Nêu mòt 
nguài chăng sanh lai thì khòng the thăy 
nuòc Búc Chúa Trà i . » Đogn, đê bày-tô 
điêm khác nhau giúa sir sanh thièn-
nhien cua con ngiròi và st_r tái-sanh, nén 

trong câu 5 Đúc Chúa Jêsus đa giai-
thich rõ-ràng ho-n và cúng dung nhung 
tiêng mgnh^mè nhu vây : « Qua that, 
qua Ihàt, ta nói cúng các nguaì, nêu 
mòt nguài chàng sanh Igi, thì không 
the thăy đuoc nuòc Búc Chúa Tròi- » 
Ròi vì str có lè Ni-có-đcm clura hieu 
thău chan-lỳ quan-trong ban hét này, 
nèn đên càu 7, Búc Chúa Jêsus đa lap 
'ai 5 tiêng căp-bách hern hêt mà Ngài 

túng phán : t C d c n g i r a i p h à i s a n h 
Iql I » 

V A N »E T R p N G » A I N H I J T C Ú A 
A N H EM, — Vãn-đe làm cho anh em 
líôi-rôi ban hêt, khòng phai là sir đăt 
von sanh lai, không phâi là so- mat còng 
an viêc làm hoac đia-vi, không phâi là 
nhúng nòi bõi-rôì trong gia-đinh, không 
phâi lá nhúng su băt-toàn trong thân-
thè mac dàu no to lòn chúng nào, và 
thâm-chí cung khóng phâi là mat sue 
khoe, 

liúí ban than men, văn-đè trong-
đaì ban hêl cua anh em cbính Ià ; « KHI 

TL'-GIA BÍri NAV, TÔI SÊ BI BÀU ? » 
Chúng ta ngac-nhièn vi thăy môt so răt 
đông nguòi tu nh^n là tín-đô Bang 
Chrisl, nhung vlín phâi đăt mòt dău hôi 
lòn cho văn-đè tfíi-trong này. 

Vi Giáo-str t6i-cao này, là Búc Chúa 
Jêsus, đa phàn mỳt Iht-du cho nhúng 
nguòi bâo-hìêm ăy cnng nhu cho Ni-
cò-đem rang ; « Ruông cua môt nguòi 
giău kia sanh lirì nhièu lăm, nguòi bèn 
tu nghĩ rang : Ta phâi làm Uiê nào ? 
Vi không có đu chô chúa hêt sân-vât. 
Lgí nóí : Này, viêc ta se làm ; ta phá câ 
kho-tàng và cat cái khác lòn han, lliâu-
trú sân-vât và gia-tài vào đó, rôi nói 
vòi linh-hòn ta rang : Linh-hòn ai ! may 
đà đirírc nhièu cúa đê dành dung làu 
nam ; thôi hay nghĩ, an nông và vui-vê. 
Song Búc Chúa Tròi phán cùng nguòi 

lĩíng : H t r i K K D A I ! CBÍNH BIÌM NAY 

LINH-HÒN NGU^ai SK BI BÒI LÀI ; vây 
nhúng câa-câi nguoi đã sám-sàn sê 
thuôc vè ai ? He ai thâu-trú cúa cho 
mình mà khòng giàu-có noi Búc Chúa 
Trài thì cùng nhu vày » (Lu 12 : l(i-21). 

Búc Chúa Jêsus lai phán rang : «Quâ 
Uiĩ\l, lu nói cùng các nguuí, nguài giàu 



vào ntró-c thiên-đàng là khó láni, Ta lai 
nói cùng các ngiro'i, lac - dà chui qua lô 
kirn còn dê han mòt ngu-òi giàu vào 
nirác Birc Chúa T r ò i » (Ma 19; 23, 24) 
Mòi-se nhà Iâp*pháp trir-danh, nói r*^ng: 
ííHSy nhò- lai Giê - hô - va Birc Chúa 
Trò'i ngu-oi, vi ăy là Ngàì han cho ngirai 
sùc-lirc đoat đu-ac nhirng săn - ngh ìêp» 
(Phiic 8; 18). Rôi Giê-rê-mi, vi đai 
tiên-tri, lai nói : « Ngu-ô'i giàu chá khoe 
sir giàu m i n l i B (Giê 9; 23). Vua Sa-Iô-
môn, ngu'ài khòn-ngoan tuyêt-vò-i có 
nói ; <f Kê nào tin-cây nai cua-câi mình 
sê hi xiêu-ngã » (Cham 11 ; 28) ; lai nói ; 
« Sir giàu-có... qua han có moc cánh, và 
bay lên trái nhir chim irng vây » (Cham 
23: 5), 

Ho-i ban t h â n - m e n , neu viec đat von 
sanh Io"i cũa anh em chĩ nhu- cũa Ní-cô-
đeni, thi anh em tmvng òng đi thĩnh-
giáo B á e Chúa Jesus, có phâi là đa có 
niôl quyêt-đinh khôn-ngoan chăng ? 

Chính Birc Chúa Jêsus đa kê Iruyên 
mòt ngiròi giàu kia đa hâo-hìêm răt sai 
làni. Ngài cung kê truyen mòt ngu'ài 

nghèo đa hăo-hiêm răt diêu-kí , Bav là 
chính lái phán cũa Đijc Chúa Jêsus, 
trich ô- đoan 16, sách Tin-lành Lu-ca ; 

Câu 19. — « Có niôl ngirò'i giàu mac 
áo tia và áo hang vai gai n i i n , hang ngày 
ăn-a răt là sung-siráng. 

Câu 20- — Lai có mòt ngirái nghèo 
ten lã La-xa-ra, nam ngoài cu-a ngU'ò-i 
giàu đó, n i i n h day nhũ-ng ghe, 

Càu 21. — Ngirái ao-irác đircrc an 
nhirng đô a n a Iron hàn ngirài giàu rát 
xuíĩng; cung có chó đên liêm ghe ngiròi. 

Câu 22. — Vâ. ngirái nghèo chêt, 
thiên-sú- đeni đê vào long Ap-ra-ham ; 
ngirài giàu cùng chêt, ngiròi t a đem 
chôn. 

Càu 23. — Ngirái giàu a noi Ãm-phũ 
đang hi đau-đán. ngiròc mat lèn, xa thăy 
Àp-ra-ham, và La - xa - ra trong long 
ngu'ài. 

Câu 24. — Bèn kêu lên r ang : Hái 
Âp-ra-hani to tôi ; xin thu'ang-xót lay 
tôi, sai La-xa-ra nhúng đãu ngòn tay 
vào nuác đăng làm cho mat ìuĩxì tôi ; 
vi tôi bi kho trong lua năy qua đôi. 

Câu 25. — Nhirng Áp-ra-ham tra lò'i 
rang; Con a i 1 hay nhá lai lúc nguoi 
còn song đa đuac huang nhung su lành 
cũa mình rôi , còn La-xa-ra phâi nhirng 
su đu, hày giò', no á đãy đuac yèn-ũi, 
cùn ngiroi phâi hj khô-hình. 

Càu 26. — Vâ lai. có môt vuc sâu o-
giũa chúng ta vá i nguai, đên nôi aí 
muon tù đày qua đó không đuac, mà ai 
muon tir đó qua đày cííng không đuac, 

Càu 27-— Ngirài giàu nói r^ng: To 
lôi ai I Vây lhi xin sai La-xa-ra đên nhà 
cha tòi. 

Can 28.— Vì tôi có nam anh em, 
đang nguò'i làm chúng cho h o v e nhung 
đèu năy. kêo ho cung xuong nai đau-đán 
năy chang, » 

Bay chúng ta thăy Búc Chúa Jésus 
inô-lă đĩa-ngiic trong câu 25 và 28 ; rò-
ràng lâm, ăy là môt chó đau - đò'n vô-
cùng, va rõ - r àng lâm, Búc Chúa Jèsus 
hâo riíng sau khi chêl, hai nguài năy <r 
hai chô khác han nhau; mòt nguáí a 
Đia-ngyc, và môt nguòi ĩr Th iên-Bang . 
Báp lai lái thĩnh - cău cũa nguòi giàu, 
Đúc Chúa Jesus (do miêng Âp-ra-ham) 
phán rang: <( V Â l a i , có fn9t vtrc - s ã u 
ò g i ũ - a c h ú n g t a vcrl n g i r o i , đ é n n o i 
o i m u o n tũ- đ ã y q u a đ ó k h õ n g đ u * a c , 
m à a l m u o n tiV đó qua đây cung khòng 

đuo'c » (câu 26). 
Băt cú ông, hà nào lĩnh tri cũng 

phâi nói rang La-xa-ra hâo-hiêm khòn-
ngoan và vĩnh-viên vì tu chon lay Thien* 
đàng-

Hoi anh em, không phâi là có hang 
chqc con đuáng đua đên Thiên - đàng 
đàu I Đúc Chúa Jêsus phân rang: « Ta 
là đuòng đi, le-thtit, và sir song, chàng 
hôi ta thi không ai đirac đên cùng Cha » 
(Gi. 14: 6). 

Anh eni có tim an tha - thú tôi - lò i 
no-i loàí nguò'i chãng? Lò i Búc Chúa 
T r ò i chép rang; « Ngoài môt mình Birc 
Chúa Trò'i, còn có ai tha toi đuac 
chăng ? » (Mac 2 : 7 ) ; laí rang : « Ghv có 
môt Đăng Trung-hâo a giua Đúc Chúa 
T r á i và loài nguài túc là Đúc Chúa 
Jêsus - Christ, là Nguòi ) ) (I T i m , 2 : 5) . 
Nguyen hêt thây lò'i cãu - nguyen cũa 
chúng ta huáng vè mot minh Ngài mà 
thôi. 



Chúng la hay biêt chac đièu này: 

K h o n g b o o giârcó the m u o con đ i r õ n g 

đ e n T h i ê n - đ â n g hoac bang tiên - Ijac, 
ho^íc bnng nhfrng hành-đtìng goi l à còng-
đúc. Ngài cúu chúng la, Ivliong phăi 
cú'u vì C í i n g - v i ê c cùng-binh chúng ta đĩĩ 
làni, nhirng cú theo l o n g tliircrng - xót 
Ngài.) (Tit : Ì : r^). Hay nghe lúi Str-đô 
Plii-e-ro" nòi : a Vi biel rang chàng phai 
b<rí v^l hay bu-nàt nhir bac hoac vàng 
nià anb rni đa đucc chuòc khòi sir an ò-
khòng ra chi cíia to-tièn truyen lai cho 
niìnli, i)cn lá bõi huyét báu Bang Christ, 
dirò'ng nhir huyét Chièn Con khùng lòi, 
khòiig vit 1) (I Phi 1 ; 18, 19) . 

PIÌÌÚU B A O - HÌVM THQNt ; . 

N H O T M À A N H E M C Ó T H K « M U A > 

THUÓC L À M SACH MIKNG 
w k 

A 

O N G Lyoll là môt Bác-sT à Trung-
Hoa lâu nam. Môt ngày kía môt 
phy-nír Trung-Hca dén b tnh- viên 
ông và thira rang : 

— € Xin B á c - s ĩ cho tôi thuóc 
toy-uê miéng tôi cho sgch . * 

Bà cũng cât -nghĩa them rang 
có mòt ngiròr long gièng bà hoy 
rúa-sà và nóĩ tuc-tiu ô-uê. Nhirng 
sou khi bà â y nam trj bénh ò bénh 
viên Bóc-sT môt tháng vè thì khÕng 
còn an nóĩ lô-mõng nhu triróc níra. 
Bò ây két-luàn : 

— « Tôĩ cũng muon mòi miêng 
tôĩ dirge tay sach nhir miéng bà ây, 
V â y xìn Bác-sT cho tôi thú thuóc 
ây. » 

Châc chúng fa cũng đoãn biét 

Bác-s ĩ sê cho bà ây thuôc g ì roi. 

A y là * Huyét Birc Chúa Jésus-
Christ, Con &ú"c Chúa Trài, làm sach 
moi tôĩ chùng to » d G i I ; 7). 

Phài, Huyét & á n g Christ là linh-
du-oc lòm sqch long chúng ta vò 
khién cho mièng chúng ta đ u g c 
thánh-khiét, 

— Ái-nhcfn thnàl 

chinh là bao-biêni đò-i song minh or no'i 
nào no đurrc an-loàn, băt-cir tú-thàn bat 
lay anh em trong đôin nay bay ngày 
mai. f>ày là sir bao-híêm sanh hri rat 
lòn trong dòí này và trong đòi sau n&a, 
tìúc Chúa Jêsus-Ciirist phán rang ; o Ta 
da đên, hau cbo cbiên đirgc sir song, 
và diro-c S I T song dir-dãt » {Gi, 10 ; 10) , 
và rang ; « Ta ban eho nó sir song 
đòi đòi ; no chang chêt mat bao g iò » 
(Gi. 10 ; 2 « ) . 

Ihri b^n yêu-dau, đó là mot giãy 
hâo-dâm cho anh em, vì Lò'i f)irc (^húa 
Trò'i chép nhu" vây, và Ngài khóng the 
nói dôi. Bó là Bao-hiêm sanh-niang 

that ; đò là phiêu BÀO-HIKM B à i ÌHÌ'l 

đ^c nhirt vô nh i mà anh ent có the 
« M U A . » 

Nhirng có lê anh em núi ; <* Tòi-loi 
tòi đen lõi qua, lòn-lao ([uá ! Vòi khoi 
nang tôi-lôi, tôi làm the nào nià dung 
nôi Iriròc mat ©I'rc Cbúa Tròi còng-binh 
và chi-lhánh ? » Hò-i ban, đó chinh là 
càu nià tòi. tàc - già này, đa có làti 
tir hôi, nhirng ngay khĩ tòi thãy dia-
ví bir-niăt cúa minh, thì Birc Chúa Tròi 
phán rang : eBay g iò hay đên, cho 
chúng ta bièn-lnàn cùng nhau, Dàu 
tòi các ngircri nhu- hông-đíèu sê trô' 
nèn trang nhtr tuyêt ; dàu đô nhir son, 
sè tròr nên trang nhir long chièn » 
(Es, I : 18) . Tòi bèn qui xuông, xmig 
nhàn minh rãt can i^ãng Christ, là Oang 
da phàn; « Kê dên cùng ta thì la khòng 
bô ra ngoài đàu » (Gì, 6 : ;Ì7)- Và Ngài 
phán cho linh-bôn tói dir<rc bình-an* 
Av là « sir bình-an cúa f)iVc Chúa Tròi 
virot cpià moi sir hiêu-bíêt » (Phih 
4 : 7 ) ; là sir blnb-an trong tàm-tií nià 
ngày nay ngirói ta ô khap noi đang tìm 
kiêiĩi. Ho dung moí kê-hoach và 
phu'ong-pliáp đê điroc sir binh-an ay, 
nhirng la chĩ tìni thãy no trong Bang 
đa phàn ; « Ta de sir hình-an lai cho 
các ngirtri, ta ban sir bình-an la cho 
các ngiroi) ; (Gi. 14 ; 2 7 ) . 

V à n - đ e t r o n g - d q l h a n he t c ũ o 

o n h e m có the g i á l - q u y é t đ v o r c ! 
Có lc anh em cúng nlur Ni-cò-đeni rang: 



€ Bèu đó làni the nào đuac ? » (Gi. 3 : 
9). Chinh Tác-giă quyen sàeh nho nììy 
đa mat nhièu thi-gi<V móri hoc biét Birc 
Chúa Jèsus muon bày-tó đièu gi khi Ngài 
truyèn linh khan-cap: «CÂC NGlPCrĩ 
PHAI SANEI LAI ! » L ó i năy eho tôi biét 
rang néu tôi uiuô'n đén Tbièn-đàng, thi 
ch! có inôt hy-\png, Ià phai sanh Iai. 
Tôi se cAm-la Đirc Chũa Trà i mai mai 
vi Ngài đà (Jíing Bi'rc Thánh-Linh đê 
bày-tô rô - rang y - nghĩa cua bVi ăy 
cho lôi. 

Ngày nay, cúa thuírng-xót cua Búc 
Chúa Trôù van cùn mô rông cbo anh 
em, vì Lúi Ngài bao chúng ta rang: 
« Kia, hiên nay Ià thi thuàn-tiên ; kia, 
hiên nay là ngày cúu-rôi & ( I I Có fi: 2) . 
Lúi mói cua Ngài là rôràng cho anh em 
cnng nhu cho tôi, và Ngài phán rang : 

< Hôi nhfrng kê met-môi và gánh nang, 
hay đén cùng ta, ta se cho các nguai 
đuac yên-nghĩ » (Ma 11 : 28). Lài cu5ì-
cùng cúa Búc Chúa Jêsus phán vài Ni-
cô-đeni cung gôm cà anh em niĩa : ^ Vi 
Búc Chúa Trà i yêu-lhuang thé-gian, 

đén nôi đa ban Con môt cúa Ngàì. h&u 

cho h e o i t in C o n o y khõng bi hir-
măt mà đuac su sang đài đ à i » (Gi, 
3 : 16). 

Vày nên Sũ-đô Phao-lô đà nói rang: 
< Néu ta cón tre-nàí su ci'ru-rõi làn 
đuàng ăy, thì làm sao tránh cho khôi 
đu9T V » (He 2 : 3 ) . 

X X X 

Ra khoi xieng-xich, dau Ihirangf đêm 
nìcr-màng, 

Jêsus, tôi đen, Jêsus tài đen ; 
Vó mien thong-thà, tirai vni lliêm hug-

lioàng, 
Jêsus, tói đên tlieo Ngài ; 
Tói bêntì'làt đên nori Ngài là ngnon song, 
Tài nghèo nlnrng Cháa giàn-có ban rài-

rông, 
Muôn IQÌ tình dên xin nirang an khoan-

hong, 
Jêsus, tôi đên theo Ngài. 

X X X 

Ra khôi phù'thê hir-hoa ó-tru-orc năg, 
Jêsus, tôi đên, Jêsus tõi đên ; 

Vô mien Ihãp-giá, vinh-hoa hàn - hgnh 
day, 

Jêsns. tòi đên tlieo Ngài ; 
Ncri trììn đau-đón, trong Ngài dag lirái, 
Xa dài giông-to, vc Cháa an-tinh hoái, 
tìđn can baon-bíi, thi-thiên ca môt bái, 
Jêsus, tói dên theo Ngài. 

X X X 

Tia khói nggo'khi bàng-khuàng trong cnóc 
dài, 

Jesus, tôi dên. Jêsus tôi đên ; 
Vó làn trong ỳ Cha cao-minh trên trài, 
Jêsus. tòi dên theo Ngài ; 
Ra khói Itr-g, vò long đâg tirái, 
Tugêl'Vony nay biên thành có hi-vong 

hoài, 
Nhir fco-cdu thánh vàl bag lên thién-dài, 
Jêsus, tài đên theo Ngài^ 

X X X 

Ra khoi mo-mã khiêp-kinh ghé-ran nag, 
Jêsus, tói đên, Jêsus, lôi dên ; 
Vò nhà vui-ve, sáng-choang nai Ihièn-dài, 
Jêsus, tôi dên theo Ngái ; 
Ra khòi nai day hir-hoai, mien trăn-thê^ 
Vò chuòng chiên Cháa dm/c thanh-thai 

muòn be, 
Trong mg.t Ngái râ-ra, vình-quang tap* 

loè, 
Jêsus, lôi dên theo Ngái. 

(Thánh-ca so 180) 

Â N H - HirÒTNG T A I -
HjBkl CÙA B A N ' BE 

C ó m9t câu chuyen nói vè môt 
đôi chim két (vet) cùng song trong 
hai long bên nhau- M$t con thì hom-
thích hot Thánh-ca, còn con kia Iql 
quen thói chúi the. O n g chú cùa 
con két thú hai bèn đem nhót no 
vào chung mot long vói con thú 
nhút, hì-vpng rang no sê đ u g c onh-
huãng tot mà bò thói chúi the. 
N h u n g két-quâ trái \gì : rót cuôc 
câ hoĩ con két đèu hpc loi chúi 
the nhu nhau. 

— T.D. dich thuàt 



TÂM-SU* MOT CÂY ĐUÕC 

Lira đa liêu-hao tòi niôt níra rôi. 
Nliírng ngày tàn cùa tôi chAc ciíng man 
đen, nen vgi gúi vào đày đôi hang 
tàm-sir. 

Tôi vôn là môt cày síiy cr lrong rírng 
già tõ'í-tàm kia. Tuy thăn-phăn tôi rãt 
nhô-nhen nhirng Î ii có cái mgng răt 
lán, Tôi khát-khao minh trô thành 
mói cay cao ló-n ô" giíra đám rirng mênh-
niông này- Ngon tu'-tirô-ng cúa tôí phăi 
đyng đên tròi xanh cao ngãt kia. Cành 
sinh-hoat cúa tòi phăi lan ròng đê làm 
ro'p đãt, lá vi-nghTa cna tòi phai th^t 
ram-rap xanh tiro-i, rê vi-tha cúa tôi 
phâi an sàu đên đáy long đãh Và cùn 
nhicn, nhièu nira mà tòi không the thuàt 
hêt ra đày đirtvc. Song xél cho kj% nghi 
cho cùng thi dàu mòng hay thirc van 
chí là môt myc-đich lo linh cho tôi mà 
thòi, Tói phăi Ià lòn han hêt, lôi là 
truĩig-tàm-điêm cũa moi sir, moí viêc, và 
lúc nào, ô- đàu, làm gi thì cíing chĩ thay 
có tòi là tòi că, Nhu-ng môt mai than 
tòi sè phăi theo thòi-gian mà tàn-ta rôi 
myc-nát 1 Rãt cò the lrong Inc eòn xanh 
lirai tôi cùng bi ha xuông chò chãng can 
pbăi đcri dên khí than tàn lá úa t The 
thì đôi toi có nghfa gl đâu, thân-pbân 
tõi niông-manh là duòng nào I Cho ncn 
tòi đ5 cam thãy nhfrng ngày cúa tòi that 
là vò-vi. Bôi vay tôi da đôi mòng cna 
tói ra mong hiêu biêt chàndỳ cuôc 
đòi cúa tòi ô" trong cái tbê-giòi phièn-
phúc này. Bang Júc tôi băn-kboân vè 
le song cúa môt kiêp cây thì nghe eó 
tiêng ngirò'i nòi ô̂  trirfrc cúa nhà tòi. 
Ban dàu tòi khòng muò'n nghe, nhirng 
tánh ló-mò cua tõi thúc day tóí tim hiêu 
ly-do đà kbiên cho nhirng ngirò^i nay 

truyèn rao chuyen clii vây.TNgiròi thit 
nhãt tòi không the ngó đu-o-c ra là hinh-
dáng gì , vi ngirò'i sáng-láng và rirc-ra 
qua, ai có the nhìn đu^o-c. Ngu-òi thu" 
nbì tbi ro-ràng là mòt ngirò'i thir moc 
trè tuôi, dáng ngirò'i nbàn-hièn, vc mat 
đao-đirc, trang-nghìêm giãu kin nhung 
net cúa con ngirò-ì thông - khô. Còn 
ngiròi thú ba thì đên cho nào là làm 
cho cày côi cho ãy rung-chuyên ào ào 
nhir gió thôi manh. Trong can ehuyen 
cũa ba ngtròi, tòi nghe tiêng cũa 
ví tbũ nhăt nói vóri ngirtVi tho- mdc 
rang: « Con phăi đon m^t cày tai đây 
đê làni niòt cày thâp - ti;r cho chúng 
ta. Nó điro-c dung làm dău-biêu phân 
rê giíra con đirorng sir song và sir 
chêt, Nó là trung-tàm-đíêm cũa că cõi 
lich-sũ- Ioài ngiròi- Nó là cho hi-sinh 
tuyêt-đôi cúa chúng ta, môt sue nignh 
duy nhãt đê trù-díêt kè thù cuò'i cùng 
là sir chê t . . . » Tir đó tÒi đê ỳ thì thãy 
ngiròũ thfr môc kia khòng ciròi làn nào 
níra. Roi ngirò^i cung nói vái ngiròi 
tbú ba rang: «Tr i r ác khí cbúng ta 
thiêu-buy đám rfrng ô-uê xãu-xa này 
khoi mat đăt, ông can có nhirng ngon 
đuôc đê soi sang cho thê-gíái loi-tám 
kia trirác buôi rgng đông. Hay lira 
nhfrng câysan-sàng dung vào công-viêc 
cũa chúng ta, Trò i đã tôi ròi » Nghe 
lot can chuyen trèn, toàn than tôí run-
rSy, nôi b3i-hùng trăn-ãp lay tôi. Òi I 
tôi đS bi dinh cho lúa đòí đòi 1 Than 
tói sê bi chòn vùi chung cùng ãc-thú vfri 
đôc-xà I Kbôn-nan cho tôi, ai sê ciru 
tôi khòi đia-vi này? Qua Ibgl liêng 
kèu'lhirang cũa tôí đa đirg-c đáp lai. 
Mòt lu-õ-i rìu sâc bén lôi chira tùng g9P 



giáng xuõng tliân tôi . ca nguòi tôi rung-
đ^ng rôi ngã xuõng dirò'i ctiân ba vi-
Thé ròi tôi đirac cot làm môt vài cây go 
cua nguò'i tha môc. Tôi đã đuac cúu 
ra khôi giúa đám rung hi đinh cho Ina. 
Môt nièm vui khô-i rào-rat trong tôi 
khiên các noi kinli-khĩêp tiêu-tan I Tôi 
đang ô" trong tay cua nguòi tha môc. 
Dàn dan tôi đirac đem ra khôi canh rung 
cũ và răt sungsuòng khi nghĩ rang 
mình có the đuac dúng vào công-viêc 
cho Vi đà cúu tôi. Than lau say năy 
(hi chĩ làm đuac cái đóm hay ngon 
đuoc nho xíu là cùng, tôi nghĩ the. 
Dău chĩ có the thôi thì tôĩ cho đó cíing 
là môt vinh-du cho tôi lâm ròi. Tôi đàu 
dám ao-uóc gì cao-xa ban núa. 

Lúc ra khôi cua rung, lôi răt đoì 
Dgac-nhiên và lay làm tb;1c-măc vi thăy 
răi-rác đây đó cô nhieu bò đuõc, to có, 
nhõ cò, vùa vùa có. mái cháy môt chút 
có, cháy dor - dang môl mra có, còn 
nguyên câ cây cnng có. Tôi thâc-măc 
là phâi lâm 1 Vi chú tôi răt can đuõc, 
phai l^ín-lôí đi kiêm cây vè đe lám đuÕc, 
the mà tai sao lai có nhúng cày đuõc 
cũa Nguòi vút đó đày noi cua rung 
này? Phâi chăng nhung cây ãy còn 
luyên-tíêc canh rung xua, chua chiu ra 
đi môt lăn đú că? Tai chn chua dung 
đên ho chãng? Chua dung đên sao lai 
bõ búa bãì nhu không đoáì-hoàì tòì núa 
v§y? ÔL b; o can hôi cú quay cuòng 
Irong tôi! Tòi đang ríiièn-man suy-nghĩ 
đên phàn-vàn lhi nghe liêng cúa chú tôi 
phán rang: « Nguai thac-mãc vê nhTrng 
cày đnõc ta bô bên đuúng phâi không? 
Nguai đ^t ra nhúng câu hôi làm gì? Bèu 
nguoi nên lo !à: «Hãy theo ta, chò* xem 
bon đó,)) 

w 

Tù ngày lia rung đên nay, ngoanh 
I^i quàng đuòmg đa qua, tôi thăy minh 
đi cíing đa khá xa; nghĩ đên tuô-ng khó 
mà vuo-t đuac. Song nhò- có Chú gánh-
vác và dat đem nên tôi mái đat đên 
phut này, Hòi tuô-ng lai tôi thăy nhir 
sêng trong mong. Qua biêt bao biên-
chuyên bên ngoài, trâi biêt bao Iranh-
chíên be trong cùng vò i bao nôi gian-
nan thu-thách. Lúc bi ngâm duúi dòng 
song đyc, khi thi phâi phai ralnh 
trên eat trâng^ hòi bi đâp cho nát. 

khi bi róc tùng cái mat, lúc bi tĩa 
tùng mău nho trên than. Con dao sac 
kia that châng chút thuomg - xòt than 
tôi, luai rua nang - nè kia nào chút 
câm-tình và i tôi t Cbúng cú thâng-thân 
lia trên than tôi, chgt khúc năy. bô 
khúc kia, phân đo^n năy, loai đoan 
no ! , , . , Qua nhirng can giaí-dău, phàn-
tácb ăy tôi đuac thăy rô nguòi cúa tòi. 
Tô i hiêu rang Chu làm moi sir là vì 
lo-i-ích cho tôi chò châng phâi đê gây 
tSn-thirong bao giù. Bai vây, tôi yên-
lãng tíêp-đón moi viêc se đên cho 
tôi, hoac vui hay buòn, dù laì hay hai, 
vi cuoi cùng cua nhirng viêc ăy bao 
giò" cung tõt đep câ. Nièm lin ay là 
môt sai giày that eh^t đòi tôi lai, khiên 
lôi có the nhm gon trong tay Nguòi 
đê làm mot khi-dyng. 

Buoc lôi hôm nny có Ihê cháy đuac 
là nhù dău cúa Chu chá cái xác tôi 
thì cháy sao nôi giúa nhùng can ác^ 
phong, Cúng có lam phen lù trong 
tôi lai phát ra nhung ngon lúa không 
bái dàu. Lúa này không sang, khi cháy 
chĩ lôa ra toàn khói tõi-tăm khiên cho 
nguáí ta cay mat và Igc điráng ! No 
có mot sue m^inh đáng sa, vi tùng phen 
dap tât ánh sang cúa tôi. No tù trong 
nguòi cúa tôi mà ra, von răt nghich 
vòi dàu, Khi ăy tôi cam thăy su toi-
làm là ghê ran biêt bao 1 Tôi khao-
khát ánh-sáng siêu-nhiên là duòng nào ! 
Ta an Bang đa cúu-vát tôi ra khôi 
canh tõi-tăm cua sÕ-pbân bu-niăt kia» 
đà nam giír tôi a trong tay Ngài thi 
cung nhen lai ngon lúa cúa lòi đa hi 
dâp tât, Ngài là Ânh-Sáng cúa thê-
giòi I Ha-lê-lu-gia 1 Bàu tôi có the hi 

vùi 'dâp nhung không đên đÔi bí chĩm 
đâm I Tôi nguyen còn bao nhièu ngày 
tàn thi cú cháy luôn, dău gap cânh-
ngô ra sao, Ihòi-tiêt the nào ! Nguyen 
hi-vong đuac thăy Sao-Maì liiên ra cù 
bung cháy Irong tôi đê ngon lira cua 
tôí them sang giua canh tôi-tàm càng 
ngày càng day đ^c này ò i 1 lôi mong 
buôi rang đông kia mau đên đê đirac 
thãy Mat Trò i Còng-nghĩa xua lan lò'ì-
tăni, bay ra ánh-sáng nhúng viêc cúa 
tõì-tàm, đê khai-mac môt ky-ngnyen 
không khì nào còn đêm nùa- Khi ãy 



MAI/ ^km Tr<D^. 

Xttng Tôi V&i Chùa 

irnrai ba tuoi van chira khôn, 

Càng làn càng them tôi dôp-dôn: 

Ciìu phiróc nin-thinh quên khìin-ngugên, 

•Đircrc crn gian biêt chang rao đon! 

Hong ngáy so tính đàng danh-loi, 

Cù btra ban-bè loi xã-lhon. 

Lqy Chúa cùu tôi nguài có lot. 

May-mag rõi đăng chút linh-hon. 

Cam Tg Chùa 
tJ^GOI - khen ăn-đĩen hát Thi-ca, 

Ban tù cho ta đa dwcrm-đà: 

Còp đã am-no trong lúc thieu, 

Chùa lành đauôm giùa khi già, 

Nêu không nguy-hiem hau xa Chúa, 

May đăng táng-cùng mói biet Cha. 
Nghi lai vô-cùng long bàc-ái, 
Ngáy ngàg Chúa săn & bên ta. 

cu GUÁT Ò B A ' - A N CÀM-TÁC LÚC SANH-TIEN 

Truijen-dgo KlhU - TOÃN luc-bién 

T R U à N G K I N H - T H Á N H 
(Tie p theo 

không ai can đuoc nfra ; khi ãy tôi 
đu-crc chim-ngâp trong ành-sáng M^t 
Trcri công-nghĩa, Ha-lè-lu-gia t 

— Lu-U'Quang 

G Ó P P H Ă N B Ó N G Ó C : -

Phirong-danh quyèn-trcr Ngàn-qui 
Tru'òng Kinh-thánh ; lìà Buiduy-Tàni 
ò Saigon lOOđOO, Hỳi-thánh Phú-lanh 
tlièm ASODOO, Òng Phan-Tán Ô- Ih T-
Nguyèn - trí - Phirorng 500đ00, và òng 
Nguyen-van-Sal H. T. Nguyen - trí-

trang 9) 

Phirong 500đ00,(Tinh đenngày 2:^-7 1956) 

— Ban Giáo^viên, 

L Ó I X I N C A N - T H I Ì T . -

Xin loàn-lhê tò í - tór và con-cái cua 
Chũa khâp gãn xa liru - tâm cãu-nguyên 
đac-hiôt cho nhà Tru-àng trong khòa hoc 
1956-57 đu'O'C gôi-nhuàn nhièu mu-a-móc 
IhuQC-linh, và xin vui long ùng-hò rõng-
rai vè tièn hac, hau ngàn - qu ĩ nhà 
Triròng đurac chu-cap khâ - quan. Xíq 
thành-thàt cam an truó-c, — T.K.T. 



THÔNG - CAO 
V È V U V U - K H Ó N G Ô N G HOl-TRtPaNG M V C - S U L Ê - V Ă N -

T H Â I B I E N - T H Ù SO B A G M O T T R A M S Á U GHĨJC N G À N Đ Ò N G 

D O M O T S O N G U Ò - I V U - K H Ó N G M À C Â C B À O B Â B A N G 

Chúng lôi xin nh.ic l^i và Ihanh-
mình cho toàn-thê các con-cái Chúa 
diTffC ro : 

SÔ h^c Ĩfi0.000đ,00 uy do Hôi-thánh 
Tín-Iành Quôc-tg GENEVE Thvy-sĩ 
gfri đên cho Hôi-thánh Tin-Iãnh Viet
nam qua tay Ông Mnc-sir Hôi - thánh 
ngirúi Pháp ô- Sâi-gòn là Òng BERTRAND 
DELUZE chuyên lai Òng Hôi-tru-ong 
Giáo-sĩ D.L JEFFREY trao qua cho Tir-
hóa Tfing-líên-hôi Mqc-su DUY-CÂCH-
LAM đê sù'dung theo ỳ-muôn do hue 
thcr cùa Hôi-thánh GENEVE goi đen Ban 
Tri-sir TSng-liên-hôí và theo quyêt-nghi 
cua HOi-đõng TSng-liên-hOi hop tai Gia-
đinh vào h^-tuàn tháng 9-1955. Tuyêt-
nhiên Ông Hôi-trirô-ng Myc-sir LE-VĂN-
THAl không nhàn môt xu nào trong sfí 
b?c nói trên. Vu nay Ông Tir-Iióa Tông-
liên-hôi là Muc-su DUY-CÂCH-LÂM đã 
gnri bài đính-chính trèn các báo, Lói 
đlnh-chinh ăy nhu sau đây : 

Tôi, Myc-su DUY-CÂCH-LÂM ò Hôi-
thánh Tin-lành tai Bà-lat là Tu-hóa 
TSng-liên-hôi Hôi-thánh fín-lành Viet
nam gô-í lòi thanh-minh sau đày, xin 
quỳ báo vui long eho đàng lâL Tôi xin 
thành-thât cam crn truòc. 

Vè s5 tièn ICO OOOđ.OO cùa Hôi-thánh 
Tin-lành Cúu-tê u GENEVE (Tbi,iy-sĩ) 
gffi đên chúng tôi qua tay Ông Myc-su 
BERTRAND DE LUZE (Hôi-thánh nguòi 
Pháp) o Sài-gòn- Ông DE LUZE giao qua 
cho Ông Giáo-sĩ DJ. JEFFREY & Sàigòn 
ròi Ông D. L JEFFREY giao Igi cho lôí 
là Tir-hóa cũa HÔi-tliánh Tin-lành Viet

nam phân-phát ra theo ^'-mu6n cũa Hôi-
thánh GENEVE và theo quyêt-nghi cùa 
Hqi-đông Tông-lièn-hôí hop t^i Gia-đinh 
vào ha tuăn Iháng 9-55. Ông Hôi-truông 
Muc - su LÊ-VÂN-THÂI không he cam 
đên môt đông bac nào trong so" ãy, Nôi-
vy chúng tôi đã giao cho môt Trang-su 
a Sài-gòn, moi nguòi se hiêl rõ sir that. 

Còn Ông V Ũ C H A N H I È N k h õ n g p h ã 
là đ a l - d l f i i cùa Hôi-thánh Tin-Iănh 
Viêt-nam và Ông ãy cùng k h Õ n g phãt 
là t fn -do chánh - thirc cùa Hqi-thánh 
Tin-lành V, N . )» 

— Kỳ ten : Duy-each-Lâm 

Òng HOi-truong D. L JEFFREY đa 
gô-i lòi đính-chinh nbir sau đày : 

flTôL Giáo-sT D, L JEFFREY. Hòi-
trirong Hôi Truyèn-giáo Phuòc-âni Lien-
híep-hôi ô" Viêt-nam xin đinh-chinh nhu 
sau đãy. 

So tièn mot tram sáu chyc ngàn 
đông (I60,000đ.00) cùa Hôi thánh Tin-
lành GENEVE goi đên cho Hòi-thánh 
Tin-lành Viêt-nam qua tay Ông Mgc-su 
DE LUZE (Hôi-thánh Tin-lành Pháp taí 
Sài-gòn), So' tièn tôi đa nhân và trao lai 
cho Ông Tir-hôa Tông liên-hôi Hôì^tbãnh 
Tin-lành Vietnam là Muc-su DUY-CÂCH 
LÂM đê chia ra theo ỳ cùa Hqi-thánh 
hên GENEVE và theo quyêl-nghi eũa 
HÔÍ-đÔng TSng-liên-hqi Hôi-thánh Tin-
lành Viêt-nam nhóm tai Gía-đinh vào hai 
tuăn tháng 9 nam 1955, Còn Ông Hpi-
trirông Myc-su - VAN - THAI không 
nhân so tiên ay, đó chi là lò í vu-kh5ng 
mà thôi. 



Nòi-v\ i chúng tòi đĩĩ trinh lăt ca hò-
so- cho Công-an đac-vii và đS ũy-lhdc 
cho 1 Trang-su" tr Sài-gòn, moi ngiròi sè 
biêt rõ sur that. 

Bung tbeo đao luàt 1881 vc bào-chí 
xin Òng eho đàng lai lò i đinh-chinh này 
cung trirong nhãt và cũng mòt thir chír 
Vòí bài báo ra ngày 24-7-1956, » 

Kỳ lèn ; Jeffrey 

Òng Mgc-su- DI.' M A H T H E R A Y Bai-
dièn Hòi-lhánb Tin-lành Quoc-tê ÍY GENE-
V K v à Òng Mue-sir ISEHTRANB OK LUZE 
Hòi-lhánh Tin-lành Phàp a Sàt gòn đà 
gòi hri dinh-chinh trên các bào nhir 
sau đăy : 

v Nhàn danh đai - diên HOi-tbành 
Tin-lành quõc-lê tai Vièt-nam, chúng tôi 
xin tràn-trong bày-to noi ngac-nhiên 
cũa chúng tòi sau khi đoc hài đăng 
trong quy báo ngày 24-7-5G, vè viêc Ông 
L É - V A N - T H Â I , Hôi - ln rôngHÒi Tin-lành, 
bicn-thũ lièn bac và hi tbua triròc hièn-
ly-cuòc. Quỳ bão còn quan-lrong-bóa 
vãn-đè và tuyên-truyèn cho môt viêc 
thãl-thiet hoàn-toàn vu-khò'ng. 

Theo quyêt-đính cũa Ùy-ban lãnh-
đgo HOi Tin-lành Quôc-tê, ehúng tôi có 
gú"! cho Hoi Tin-lành Viêt-nam món tièn 
là 160.000 đông bae. So tièn năy đã 
đircrc sũ"-(King theo đè-án cũa Ũy-ban 
đe-trình và đã điro-c Hoi-nghi thông-
qua, Nhir vay sir kêt tgi và vu-không 
cho Òng L È - V A N - THAI hoàn-toàn vô 
can-cu, và chĩ làm tôn-lhirang đên sir 
hô-tu-crng giíra các Hòi Tin-lành Ircn 
hoàn-càu và nuòe Vicl-nam. 

Kính thira Ông Chú-nhiêni, 
Chúng tôi khàn-thiêt yèu-càu óng 

cbo dàng trên quy báo hVi dinh-
ehinh này, vào đúng chò mà c[uy báo 
đa dàng lòi kêt tòi vukhông kc trèn. 

Chúng tòi xin òng nhàn noi day lãm 

long thành-thàt biêt crn cũa chúng lòi » 

— Kỳ ten : De Lnzeva Dnniarlhemtj 

Vày xin toàn-thê con-cài cna Chúa 
yen long mà cãu^^nguyên đê tránh khoi 
nnrn-kê cúa ma-quy gieo sir ngò-virc 
xao-xnyên làm mat crn cũa Chúa chàng, 

B A N T R I - S r T Ò N C - L I É N - H Ô I I L T . 

T . L. V. N . 

B I Ê N - B A N 

Tieu-han thao quyet-ngbi. 

Do Hôi-dông Tông-l iên-bòi làn thir 
24 cir, nhòm lai tai vàn-phòng Dôc-boc 
T ruòng Kinh-thãnh Bà-nãng vào lúc 19 
gió^ ;ÍO ngày 1 tháng 8 nam 19;>(i biôn-
diên cò quy Ông Mtic-sir ; Ò. Ô, Òng-
vãn-Hnyèn, Kieu-còng-Tbăo, Nguyên-
tlií()n-Sy và Pliain-xuàn-Tin. 

Sau khí Ông Myc-sir Kièu-còng-Tbăo 
càu-nguyèn thi Õng Muc-su- Ông-văn-
Huyèn đuírc cú- làui Trucvng-ban và Ông 
Phyni - xuàn - Tin làm Thcr-ky. Ong 
Tru'ông'ban òng-vàn.Hnyên giăi-tbicb 
lỳ-do buôi nhóm. 

Tiêu-ban the theo ỳ cũa Hói-đông 

đa úy-thác thao quyêt-nghi trinh lèn 

Hôi-dông : 

G Bgí Hòi-đÕng Tông-lièn-hòi nhóni 
t^i Bà-nàng ngày I Iháng 8 nam 1956 vào 
lúc 15 giò- 30 ; 

Xèt vi lò-i tÔ-cáo Ông Hói-trirc'rng 

MMC-str Lê-vàn-Thài bíên-tbũ s6 bac 

160,000*00cũa Hôi Tin-lành Cúu-tê Quôc-
tê Geneve, Thuy-sĩ gcVi cbo Hói-thánh 
Tin-lành Viêt-Nam nlur may to- báo đa 
đăng vào ngày 2\\ và 24 thãng 7 nam 
1956 đèu vu-eáo, hoàn-toàn thăt-tbiêL 

Xét vi sir vu-không ãy chang nhfrng 
làni dau long cá-nhàn Ông Myc-sir Lè -
văn-Tliài mà còn sĩ-nhuc và phá-liogi 
Hói-thánh Tin-lành Vict-Nani nira. 

Xèt vi sir vu-không ãy làm tôn-
Ihircvng danh-dir và tbièt-b^i đên sir liÔ-
tirong cúa các Hòi - thánh Tin - lành 
Quôc-tê, 

Xèt vi ba điêm trèn day khiên cho 
toàn- the Hôi 'đông đèu phàn-uãl nên 
đông thanh quyêt-nghi ; 

L X i n Hõi-đông cir mót Uy-ban 
gôni nlìú-ng nhàn-viên cV tai Sàígòn và 
làn-cèn Sàigòn đê cày phàp-luyt dein 
thiyc-sij ra ánh-sáng, 

H. — Buôc nhirng kê vu-eáo phăi 
đèn-bù danh-dir và pbí-tôn. 



HL — Nêu Irong so ngu-òi vu khò'ng 

ây có lin-đò yêu-đuoi bi cáin-dô làni-
l^ctf i ixin Hôi-tiiành tin-đí5 ay lo siH-
trj hau thtrc-linh nhfrng kè yeu-đuõi 
khác kliôi bi cáin-do lãni-lac và giiT ven 

_ SIJ" tôn-trong danh-nghĩa cùa Hôi-thánh.» 

Xin cây cáe háo ngoài và trong Hôi-
thánh đăng các quyêt-nghi tren đây. 

Đcn 20 giô- 5 phut xong viêc nên 

Òng Trirô-ng-han xin Òng Muc-su- Nguyen 
thiên cãu-nguyên và hê-niac. 

— Trmrng-ban : 
Miìc-sir Ónfi'Ván-Huíjên kỳ lên. 

— Tha-kij : 
Mnc-sir Phqm-a'uán-Tin kỳ Icn. 

— Ban-vicn : 
MuC'Sir Kirn-công-Thão kỳ ten. 
MiĩC'Sir Nguyên-thiên-Sĩj k;) ten. 

T I N B U O N 

C Ă U & Ă T . -
Cô Hà-lhi-Là, thiêu-nu- Hôi-thánh 

Càu-đăl, con cũa cu Hà-Hiên, đa vè 
vfri Chúa sau môt can đau bat ngà và 
train-trong vào tái ngày 6-7-195fi tgi 
bênh-viên thhxã Dalat. Cii miic-su- Đuy-
cách-Lăin đã hành-le an-táng cô lai 
nghĩa-đia Hôi-thánh Dalat. Ban Tri-
su Dalai và Gàu-đíít, Trani-hành ciing 
đa đua cô đên phãn-mô chièu ngày 7 -

Thay mat Hôi-lhánh Gàu-đăt. Trgm-
hành và L^c-lam tôi xin chìa buòn cùng 
cu Hà-Hìên và lang-quyên. 

— Truyen-dao Nguyen-Lình 

» À - N Ă N G . -

Truyèn-đao TrSn-thuang-Híèn, đang 
tgi ngu Irong Quân-đôi Công-hòa Viet

nam, đa qua đó'i sau môt co'n hênh nang 
tai Quân-y-viên Duy - tân Đà - nang. 
Tang l e đa đuac cir-hành tai nhà lh(V 
Tin-lành Đà-nang, và an-táng lai NghTa-
đia Tin-lành Đà-n3ng vào lúc 4 già chièu 
ngày 30-7-1956 do Òng Muc-su Phan-văn-
Hiêu hành-lc, Có nhièu lôi-lfr và hău 
hêt con-cái Chúa tai Hôi-thánh Đà-nàng 
cùng môt so anh era trong hinh-sĩ du lê 
và đi đua cách long-trong và vinh-hièn 
danh Chúa, 

Ban báo xin có lài phân-uu cùng Cu 
Hà-Hiên và Bà thàn-sinh Thăy Trăn-
thuang-Hièn vã toàn Ihê các quỳ tang-
quyên trong su đau-đàn nãy. Xin Chúa 
an-ũi. 

- T . K, B. 

Cuôc Thi Thi-Ca Nô-En 1956 
Mot con-cái Chúa rat yêu-mên Chúa 

có my ỳ đãt hai giâi-thuang vè C U Õ C 

T H I T H I C A N Õ - E N 1 9 5 6 . Ban báo rat 

hoan-nghênh và xin thông-cáo : 

Đău đ è : C U ^ C T H I T H I C A N Õ - E N 

1 9 5 6 . 

T H E the : hoăc « Thuang lye bát 
(Câu trên 6 chu. càu duái 8 chu có 
jghép van) » hoao « Th i t that lyc bát 
(Hai câu môi câu 7 chu, ríii tiêp theo 
môt câu 6 chír, đên câu 8 chũ có ghép 
van) » hoac the theo tha mài cũng 
đircrc. 

So câu : Phăi đucrc tù 200 câu 
tra lên, 

Han nhân bài DU* - T H Í đên cuái 
tháng muài, 1956, cũ theo con dău Buu-
cyc chô gori. 

Giai thuang ; Giai nhút ; Môt quyên 
Kinh-thánh hia da m£i vâng ; Giài nhì : 
Môt quyên Tân-uàc bia da vàng, 
Ngoài ra nêu có các nhà hăo-tâm tang 
them VÊit gi thi sê tang them, hogc Ihêm 
các giăi khuyên-khich. Vây, xin các 
nhà hâo-tâm vui húa và gai tgng-vât 
khà-quan hau cuôc thi thêni phãn hàO' 
hung sôi-nôi. Bài nào hay sê xin đem 
đoc ngcri-khen Chúa trong kỳ Lê Kỳ-niêm 
Cúu-Chúa Giáng-sanh nam 1956 nãy. 

Bài đ\f thì xin gai vè bàn-báo chu-bút 
nhgn. Sê cu môt ban cham và xél đinh 
thú hgng, Xin các hue lao-tbănhcùng nhu 
thanh-nièn nam nil" vui long huang-úng 
raà du-thi cùng cô-vũ nhièu nguài du 
thi ăi có tài-liêu tõt-đep Tôn-vinh Cúu-
Chúa Jêsus-Christ chúng ta. Thành-thât 
cam crn truàc, — T- K. 



MOT CAM - TirÙNG 
Tòi, môt lín-đõ dir-lliínli suot thòi-

g Ì M n H n ì - đ ò n g Tnng-Iión-hòí nhóm lĩìn 
Ihir XXIV ilii Đà-n-ìng, xin to lòi kinh 
mírng Cu Miic-su' Lè-v;ìn-Th<'ii ftuo-c lài 
đac-rir chírf-vii Hòi-truo-ng Timg-lièn-
hòi. Hòi-lhành Tin-lành Viet-Nam nìcn-

Đây là mót bang-chirng ríít hìlng-
bièn cho moi nguò'i thííy r?íng C1.1 Hói-
tririvng Lê-van-Thai đa đu'frc và van 
còn đu-oc toàn-lhê con-cái Cliúa n- các 
ĨJQÌ-thánh Tin-lành Viêt-Naiu tin-nhiêni 
môt cách đăy-điì. 

Tôi lir nghĩ : Vó'i niòt phirn-ng-phííii 
bàu-cú thai là dànchũ và các vi đai-
bieu các Hôi-thánh Trung và Nam-h^it 
đèu sáng-suot và than-trong khi viet 
phiêu till nêu Cy Miic-su- Lê-vãn-Thái 
là ngii'ò'i có tòi biên-lhú tièn bac cùa 

Hòi-lhánh (nhu làí ngiròi ta đa vu-
khò'ng) làm ton-lhtro"ng đen danh-đir và 
uy-lin chung cùa gió-i Myc-su\ Truyèn-
đao vã Hôi-thánh Tin-lành Viêt-nam thì 
thír hôi Cii có đu-oc lái đâc-cu- kỳ nãy 
mót cách vinh-dir nhu vây không ? 

Cam tg O'n ChÚH» Ngài không bao 
giò- bô tôi-tá cùa Ngàh Ngài đa đon 
hàn cho í̂ u Hòi - Iruàng Lè-văn-Thái 
triró'C mat kc thù-nghich cua Cy. Ma-
quy càng nut on hàm-hai, làm gĩăm 
lhanh-danh, uy-ttn cũa C1.1 hao nhiêu thi 
Chúa càng giíĩ vùng chùc-vy vã uy-tín 
cua Cg bay nhiêu. 

Nguyen Chúa hang han nhièu phirác 
lành, sùc-khôe và siuh-ltrc mái cho Gy 
cùng toàn-lhê Ban Tri-s^r Tông-lièn-hõí 
mó'i điìc-cù'. 

— MÔI ngircri dir Ilôi-đnng. 



T I N M l f N G 
S Ó C - T R À N G . -

Cau Quách-Ty con trucrng-nam cua 
ông bà Quách-Hu ciru tir-hóa chi-hôi 
Sóc-lràng đep duyên cùng cô Làm-thi 
Truóng thú-nù cua òng bà Làm-văn-
Cam Ihuôc-viÊn cua Hòi. Hôn-lê đa 
cu-hành lai giâng-đmVng Sóc-trăng vào 
lúc 10 g iò sang ngày U-,^-195r>. 

P H Ú - N O . -

Câu Nguyên -văn-Bó thú-nam ciìa 
ÔJig bà Nguyên-ván-Đai nghi-viên Hòi-
thánh Tin-lành Phú-nô đa Iàm lê thành-

hôn vòi cô Pham-thi-Năm ái-nu' cúa bà 
suong phg Thái-thi-Tuyêt thuòc-viên 
cùa chi-hôi Kê-sách. Hôn-lc đã cu-
hành lúc 11 giò" trua Chúa-nhàt ngày 
10-C-19Õ6 tai giâng-đuòng Phú-nô. 

Că hai hòn-lê đà cú-hành cách long-
trong và sang danh Chúa giúa nhiêu 
nguòi. Hôi-thánh Sòc-trãng, Phú-n5 xin 
chia vui cùng hai hp và càu chúc các 
ban chung-thuy ven tình trong ân-điên 
cua Búc Chúa Jêsus-Christ, 

— Miic-sn Nynyên-Đàng, 

P H Ú - L Ã N H . -

Cu Văn-Viên thuôc-viên chi-hôĩ Phú-
lanh làm 1? thành-hôn cho chán nôi là 
CO Van - Ihĩ-Sáu vó'i câu Kièu-Hoàng con 
hà Xà Chĩ thuòc-viên chi-hôi Truáng-
an, Hòn-lê cú-hành tai nhà thò" Phú-
ISnh ngày 10-6-195(5 do cu Muc-su 
Nguyên xuân-Dìêm hành-lê. 

HÒA M Y . — 

Cau Thân-đăng-Giôi thú-nam cua 
ông bà Thân-đăng-Vi chăp-su chi-hôi 
Hòa-mỳ, đep duyên cùng cô Bào thi-
Truòng em gái òng Bào ngoc-Khánh 
Tu-hóa chi-hôi Hòa-my. Hôn-lê cu-
hành tai giăng-đuòng Hòa-mỳ sang thũ 
nam ngày 25-0-195(5 day vinh-hien Chúa 
do ông Myc-su Phan vãn-Hiêu hành-lê, 

Tôi càu-xin Búc Chúa Tròi Toàn-
nãng giáng phuòc lành trên hai ho và 
đôi hgn đufyc ven tinh chung-thũy trong 
ân-điên Chúa. ~Trayen-đg.o Lê-văn-Tir, 

TRjOkM H À N H . -
Câu Nguyên-bĩnh-Em, thú-nam ông 

bà Nguyên-văn-Sanh, chãp-su Hôi-thánh 

Tram-hành đa đep duyên cùng cô Tràn-
thi Tuo i , thú-nú òng bà T ràn-vàn-Nhut 
thuôc-viên Hôi-thánh Thú-đúc, Hôn-
le đà cú-hành tai giăng-đuàng mái cũa 
Hòi-Thánh Thũ-đúc vào ngày Chúa-nhirt 
H-7-19r>(i có cu Phó Hòi-truông Trãn-thu-

Quang hành-lê và óng Truyèn-đao 
Nguycn-Lĩnh dir-tri. 

Hòi-thánh Tram-hành, Càu-đăt, Lac-
làm xin chia múng cung hai ho và 
càu chúc cô câu đutrc « loan phung hòa 
minh » trong ân-điên Chúa Jèsus-Christ. 
— Ban Tri-sir Tram-hành Can-dalLac-lâm, 

Thày Nguyên - minh - Quang hoc-
sanh nam thú nhúl con cũa bà góa-
phu Nguyen-văn-Hài đa sánh duyên 
cùng cô Tràn-thi-Nê con cna òng bà 
Trãn-văn-Ngu. Hon - le cú - hành tai 
giâng-đuò'ng Hòi-thánh Sa-đéc vào lúc 
10 giò ngày 8w-195fì-

BÌNH-TRI e Õ N G . — 
Bà suo-ng-phv Nguyln-vãn-Tri Hôi-

thánh Tin-lành Bình-tri-đông iàm lê 
thành-hôn cbo con là thãy Truyèn-đ^o 
Nguyên-vân-Phăn eùng cô Huỳnh-thì A-
sa thú-nír cũa ông bà HuỲnh-vàn-Huăn 
Hôi-thánhTin-lànhBình-hòa-phuòe. Hon-
je cú-hành tai giăng-đirúng Hôi-thánh 
Tin-lành Binh-tri-đông ngày 15-7-195fi. 

S A I G O N . — 
Thày Truyèn-đao Nguyên-hàm-Hoàng 

đepduyên cùng Co Lê-thi-Nguan. Hôn-lê 
đa cú-hành tai Nhà thá Saigon ngày lõ -
7-1956 lúc 15 giú 30. 

Ban báo thành-thât múng hai Ho và 
chúc thày cô cùng gày môt gia-đình day 
h^nh-phùc trong vuòn nho cúa Chúa, 
và cung càu chúc các gia-đình múi 
đuac Iron huáng hanh-phúc cũa Ê-đen-

— T- K . B, 

HÔI T H Á N H T A M K Ỳ . — 
' TÔ long Irì-ân : Nhân dip tS-ehúc 

Phòng Triên-lãm, Ông bà Kieu-Thành 
Hòi-thánh Hue có long tot dàng cho 
công-viêc Chúa cr đây đèn manchon 
hiêu Aida giá hern l.OOOSOO. Chung tôi 
xin thành-thât cam on và càu Chúa 
ban phiròc trên ông bà bôi phán. 

— Ban Tri-sir 



riENG GOI CUA 
RUNG XANH 

H Ã Y D A N V E C H O C H U A 
(Ticp theo) 

tì Ta còn cò chiên khác chiìng thnôc vìi chuòng nâg ; ta cnng can phai dân no vc 

níì-a, chien dá sc nghe lieng ta, roi clu có mòt bag, và mòt ngu-ai 

chan mà thòi yy (Giàng 10 : líì)-

ChiÌEig tôi tù" làng Tà-nua lên thiiyèn 
đôc-niôc xuôi song đén làng Wi l Troaili 
kc đi bò môt quang đuòng nùa thi đên 
Khc-sanlK Lùc bay giò- găn trua rôi. 
Ngôi trên thuyen đqc-môc, nhin bau lròi 
bao-la ròng lòn vó'i cănh núi rung hùng-
vĩ, làu lâu nhùng làng mac ngirôi 
Bru hiên ra, và hq chay đên đirng trên 
hò' song nhin chung lói thi chúng tôi 
tir hôi bao giò' nhùng nguòi năy so 
biêt con duô'ng ciru-rôi> Trong vòng 
hq cò hao nhiêu linh-hôn đirq-c lira 
chon biêt riêng cho Danh Ngài. Chúa 
se goi ai ? Aì sê đi cho Chúa ? 

May ngu-òi Bru cùng đi vòi chúng 
tòi trên thuyen đôc-môc chuyên-trò 
răt than-mat vói chúng tôi, Hq cùng 
chi cho chúng tôi nhúng chò sâu-tham 
cùa con song và cho chúng tòi biet noi 

Mat quang-cành song o- An-diem 

nià hq tin có lb uong-1 uong hay hát 
nguòi đe but máu. 

Qua nhirng khúc song nuó-c tuôn-đô 
ào-ào, nuòc chăy rat siêt làm cho thuyen 
đôc-mòc chòng-chành, long chúng tôi 
cùng ái-ngai, lo-lang, Nhirng lâm-hòn 
chúng tôi lai liên-liròng đên bao linh-
hòn đang đi trên me virc hay đa ròt 
xuong nliúng « thác tràni-luân » mà 
giòng « nuòc tôi-lôi » chay răt manh-
Thê rôi môt búc tranh am-đgm hiên ra 
truóc mat chúng tôi thăy bao nhiêu 
nguòi đang víit-lòn vòi giòng nuòc cùa 
thác, nhung cuôi-cùng ho biên mat t Roi 
chúng tõi laí tu hôi, ai se đi đên cùng 
hq ? Aí là nguòi bang long dên mien 
này đê quang giày cúu-sanh ? Vì tai 
chúng tôi hình nhir nghe tiêng ken cúu 
cùa nhúng linh-hôn đang vât-lôn vòi 

giòng niró'C tòi-lòi vang 
lên pha làn vòi tiêng 
nuó'C cùa thác chay manh,,. 

Chúng tôi lia Khe-sanh 
trua 30-1-5fi và đên Hue 

vào 5 giò' ruS'i t*hieu hônt 
ăy duòi co'n mua tãm-ta. 
Tòi mòi hai Giáo - sĩ 
Mangham Jr. G. Irwin và 
Muc- sir Bùi-tăn-Lôc ghé 
thàm gia - đình tôi và 
dung com lò'i, Các tòi-
tò Chúa lai Iní-dpng thi-
giò' nôi vc Tin-lành cho 
gia-đinh tôi và sau đò lai 
cùng nhau lên đuòng 



TIIANH-KĨNH BAO 17 

thang viĩ tt?n Tourane gàn 12 giò' khuya. 

Hòni sau chúng tin h ù đu'O'c Jiàn-
hanli thu at ta cuòc hành-trinh lliáui-
hiÍMu mien ngu'ò'i liru và Tàu-òi cho 
anh chi em sanh -v ièn Tru'ò'ng Kinh-

^Ihànli ô" (lay nghe. 

Sang ngày l-2-r>í) chúng tòi day that 
sòni và n h a m An-dieni tliang tò'i. Sang xe 
(V hò'-sòng r)ai-an diiíng ban làu chúug 
tôi da den g iàng'dLfò'j ig cl i i-hòi Oai-an, 
Ong Ijà Truyen-giáo Ivièu-Toàn t iê |)-

nrò-c cliúng lò i rãt thàn-niat. Long tòi 
vui-nuiTig khòn-AÌêt du-oc.djp tra la i niicn 
nìiy làn tliú" bai. Làji Ihú- nhú't. t r n n g 

dip tú nan-mè thuòl vc hoc nam tò't-
njíhicp chúng l ò i tòng Nhu-ong, Ông 
J-i<.'lt \à tni) da líi-cĩuVc niòt cuòc Ihán)-
hiem niicn này vào nàju 19:!!). Lúe b a y 
g i ò Tin-lành chu-a duoc Irnyen cbo chi-
phái Ka-tu này. l^ùi nlnV l a í h ò m ãy, 
ba chúng tòi đi )>a chiêc xe đap coc-
cach, Chúng tùí dên An-dÌom và gap 
diroT uiòt vài nguòi Ka-lu thòng-thao 

l i êng \ ' iêt-Nam nen h o v u i long dtra 
chúng tni vè l à n g ho. Nhung ga|) phàí 
ngày mira to nèn că t h ă y chúng lõi hi 
iròt ba làn nhu- chupt Ì Q L 

Sau 17 nam, tòi lai ctiroT t rô lai 

thăui m i e n này. Rãt l iêc khòng cò hai 
ban lhan-mên tòi cùng đ i vó'i tòi nhu 
ihì thir nhirL Nhtrng làn này ãuh-sáng 

Tin-lành đa chicu-roi ra íV mien nàv 
kliá lâu. Òng bà Kièu-Toăn đà điroc 
Hôi-thánb nhà giri đên day truyen-giáo 
cho chi-pbái n à y . Òng Kièu-Toăn đa 
hoe và nói đu-oc t i ê n g Ka-tu và đa did 
van đê day b o c ù n g phicn-dich Tin-
lành ra tiêng ho. Trirnx lhòi kỳ cbiên-
Iranh còng-viec í^húa n- day cfíjig thro-c 
liên-trìcn jnanh - uiè. Có nhicu ngiròú 
Ka-tu điroc n g h e Tin-lành v à tiêp-nhyn 
Cliún. Nlurng Irong thò-i-kỳ chiên-trarđi 
vi thuyõt vò-lhàn nèn v i c e truyèn-giào 
<̂ ííng gÌ"P ngàn-lrô klió-kliăn. 

Sau khi íhuig anu Irira x o n g . 
chúng tóí xuông tfiuyên dên mòt làng 
Ka-lu gàn bon hêt ten l à làng Wa. Khi 
lia bò' song đê b a n g qua ruòng thi 

hoàng-hòn thình-linh phú bong trèn 
Chung lòi, BÔi vày khi b a n g q u a khc 

và t iên vào rung thì chúng tôí lac 

đu'ò-ng. Tãt câ đèu thôi - lui dê hôi 
điró-ng. Và dàu gap ticu-phu chí đirò-ng 
cho, sau khi tbú' đì mòi quang chúng 
lòi lai lac du'òng nua. (liáo sĩ Mangham 
Jr. ban nèn trô' lai ngú đèm ô̂  làng 
^"ièt-Nam gàn bò' song, sang mai se lèn 
đirò-ng. Nlurng giáo-sĩ C. Irwin thì 
luuôn nV tim đirõ-ng đc đên làng Ka-tu 
ngay tni ãy mòi mong gap bp điroc 

vi ban ngày ho nitlc đi làm rày. Cbúng 
lni Ijôn trô- laí làng ngirò-i Vièt-Nam gàn 
bò- song và xin niòt vài ngirn-i díìn 
điró-ng chn chúng lni. May-man limi ! 
là pbáfĩ dông ngiròi trong làng này đèu 
quen biêt òiĩg Kièu-Tnăn nèn mot sn 
ngirò'i bang Inrìg cùng đi vò-i cbúng tóí 
đên làng Ka-tu này. Chúfif; tòi thap 
đèn ruàng-sùng lèn dc dc Intuig nVng. 
i>oan chúng lòi viVa đi vúa nói chuyen 
nèn không iJiãy ruèl-môì I:MU. Kb! leo 
doc, treo đèo. lũe viVnl khe qua suoi, 
ngirò'i Inrò-c pliíii lani) clin-n nluròng 
biròc ngu'ó'i sau. Kê sau pliăí man cho-n 
cho ki]> kê tru'ò'c vi vay doàn chúng 
tôi đl that niianh. Nluríig khi đcn uipt 
suôi kia, niròr khòng sàu lam. ai ai lôi 
qua cùng dirge. Chinh bà Giáo-sĩ G. 
h'wiri cùng lòi qua de ìíim, Nlurng 
hai òng gião-sĩ Mangham Jr. và íl Irwin 
thi khòng junôn cni giày nèn men 
theo bó' suôi tim. càu và cách qua suní. 
Hai òng Ihãy mòl cày to, than cày bâ 
ngang qua suôi. Giáo sT G. Irwin hèn 
niu lay cành cày ãy đê viro'n minli leo 
lèn than cày. Nhu-ng khi đìit chan trèn 
than cày thi Iran qua, nèn Irirat ròt 

Ngir&i Ka-lu or An-dicm 



Mgt phu-nu Ka-íu ù An-dicm 

xuõng suõi nghe cái hieh, Moi nguíri 
đang lòi qua suõi giirl minh ngirng Iai 
nhao lèn hoi thăm. Ngu-òi giáo-sT irò't 
tù đău đen chon. May chyp hình cũng 
u-ó-t hêt, nên tãl câ nhirng hinh đã chyp 

đurrc <r Khe- sanh cùng hu- hêt- Câ 
đêm ãy giáo-sT phâi ngũ vòi áo quan, 
uó-t. 

Khi đên làng tòi lat-đât cSi giày, 
vì thãy lãt (vá ) uát. Khi c3i ra thãy tãt 
và õng quan đô-lòm_ Làl qua làt Iai 
đê xem lhi Ihãy « Anh Ba Vât » đà no
ne n^m chinh - inh ra. Tòí không la 
Anh Ba đàu I Tat câ các Ban đông-lao 
tôi cnng không la gì anh Ba Vat, Anh 
T u Muòi dua Anh Nam Rét vào huyêt-
qnan chúng tôi nhirng anh Ba Vât thi 
húl máu chung tôí. 

Khi đên làng Wa lhi cũng đa khuya. 
Ngiròí làng năy đa an giac. Nhung 
nghe tiêng chúng tôi thi moi nguòi day 
và Ihãy ành sang đèn nên lât-đgt ch^iy 
ra tiêp-ruác chúng tôi cách vui-vê và 
le-phcp Ho đua chúng tòi vào nhà 
làng. Nhin nhà này chúng tôi biêl ho 
me - tin di - đoan biêl bao, Vl trong 
nhài làng la-Iiêt ghe chê cùng nhúng 
vât ho dúng đê cúng lê tà-thàn ho, 
Chúng tòí thú rò' hay nur ra tbĩ ho 
không chot vi sa than ho bât giêt 
chêl ho. 

Ong Kièu-Toân túc tõc bât dan 
giâng dao cho ho Ho qucn biêt òng 
lâu nay và ông cúng đà tùng đcn làng 

ho đê truyèn-giáo. Ông dung may roi 
hình ông vúa sang chê theo kieu mái 
nhút đê roi hình đòi song Rang Christ 
cho ho xem vá cât-nghTa Dao cho ho 
mau hicu. S:iu khi đà roi hinh và giang 
xong thi chúng lôi thay phiên nhau cat-
nghĩa them. Ong Phó-Iy làng năy răt 
quan - tàm đên Bgo Chúa. ông ngôi 
biên-luàri Dao Chúa vòi cluing tôi khá 
láu, Nhung klu khuyen òng tin Chúa 
thi ông tù-chõi vièn le là phai c h á y 
câ làng òng và cúng str than tmg thù 
ghét bât ông hay gìêt chêl òug. 

Sang hòm sau chúng tôí hu Iên 
đuôiig trô vè ííai-an răt sum và khi 
dung cffm trua xong Iai xuõng thuyên r& 
nuòc đén làng Yêu. Chúng lòi cfíng c6 
dip ghê thàm co' - sá và đía - điêm 
Truyèn-gíào á An-điêm. Khi ghe cap b á 
đê lên làng Yêu, trái đa tÕi. Tat ca 
đèu phâi lanh chon đê bang rung và 
khi đên làng năy thi chúng tòi lien bât 
đàu giâng đ^io. òng Truyèn-giáo Kièu-
Toân có đem theo may hát, nên ông má 
may cho hát vài hài Thánh-ca và giâng 
ngan. Nhung nguòi làng năy xin ông 
chá cho hát nùa vi ho sa tà-thàn tù 
rung núi nghe se vào Iàm hai ho. Ho 
xin đê Igi sang mai se hát cho ho 
nghe. Ho cũng cho chúng tôi hiêt rang 
hiên là mùa nguòi Ka-tu dàng sinh-tê 
cho tà-thăn vái huyêt nguái. Bái vây 
ho lo sty nhùng nguòi Ka-tu á núi cao 
đêni hôm se vào đàm giêt ho lay huyêt 
đem vè cúng-tê tà-thăn. Chúng lòi nam 
lay djp-tiên đê câl-nghĩa cho ho biêt, 
chĩ Huyêt Jêsus là quí-háu có the cúu-
rôi linh-hõn và rúa sach tôi-lòi chúngta, 

Đúc Chúa Tròi đa nhàm sinh-tê Bang 
Christ và huyêt Ngài rôi, T^i làng này 
cũng đã cô may nguò'i nghe ông Kíèu-
Toân giâng Tin-lành cho nèn đà tin 
Chúa. 

Sang hôm sau tôi đi môt vông xem 
làng lhi tliăy làm Ihàl nho be chi von-
ven ba bõn nhà lyp-xyp, Nhà ho làm 
trêt a đãt hay làm cao càng. Nhung 
cái nào cúng nho be câ. Làng cũng dtr 
ban. Dàn-chúng Ihì gãy-yêu, nghêo-
khô, rách-ruí 'ri. Toàn hgt klióng ai biêt 
chút Bênh-tyt đau-õm không có Ihuõc-
nieji. Tìiih-^cânh ho th^t đàng thutrng. 



Ho đang khã-sa cã phãn thuôc-lioh vá 
thuôc-the\ 

Trong khi trò-chuyên v ò i ngiròi Ka-
tu tôi có hoi đirac mííy tiêng sau đây ; 

Do'k : nirác ; Gă : an ; A w e : co'm ; 
mat; mat ; Moh : niui ; torbang Uy'\ : 
Ijàn iay ; I>jung : cliân ; A-ma : cha ; 
Ame ; me ; Akong ; liay ; Ana : Ià con ; 
Aku : tôi ; Acau : cháu ; Manuih ; ngirò-i ; 
Aplèng: tròi ; A l u a : phâi, da. Tô i 
nhân thãy tiêng ho cé tíêng giong tiêng 
Jarai, Chru và cung có liêng giong tíêng 
Bahnar. {Can lura) 

H O A N - N G H E N H TÔI-Tãr C H Ú A 

Theo lò'i g iói- thiêu cua Hôi-Truyèn-
giáo thuo'ng-du Cii Giáo-sĩ Jean Funé 

và Phu- nhân đircrc cù- đê truyèn-giáo 

và gày-dirng công-viêc Chúa giíra đòng-

hào Viêt-nam, đòng-bào thieu-so và 

đính-cir ngtròi Thirong cr vùng Bòng-

nai thuang. Vây thay m^t 14oàn Truyèn-

giao Tin-lành Viet-nam tr (^ao-nguyên 

mien Nam, lot xin thành-thàt hoan-

nghênh Giáo-sĩ và Cu bà Jean-Funé. 

Chúng tòi húa se cău - nguyen nhièu 
cho Gíáo-sĩ và Eà cùng quỳ quyên. 

Cău xin Búc Chúa T r à i đai-iUing hai 

đeni Iai nhíèu kêt-quâ vê-vang cho 
Nhà Chúa ô" mien này- Amen, 

Goàn-fru&ng : MuC'Str Truyen-
giáo Pham-xuáii-T in 

BfA^CHI CÀC MUC-^SCr TRUYÊN-GIÀO VÀ TRUYÊN-GIÀO 

VIÊT-NAM a CAO-NGUYÊN MIEN NAM 

ông Bà Kìèu-Toân; Truyèn-giáo T in -
lânh or Khu Loc. thuang, ©gi-an, An-
đièni (Quâng-nani). 

ông Bà Bùi lăn-Lpc, Myc-su Truyèn-
giáo a Trà-mi (Tam-kv Quăng-nam). 

Òng Bâ Truang-vãn-Sáng, Myc-su 
Truyèn-giáo â Pleiku, 

Ông Bà Nguyêo-hâu-Nhuang, Myc-
su Truyèn-giáo a Ban-mê-thuôL 

Ông Bà Lê-khSc-Cung, Truyèn-giáo 
a Dak-sòng (Ban-mê-thupt), 

Ông Bà D^ng-văn-Sung, Truyèn-giáo 
a Hal Song Be, Bà-rá (Biên-hòa), 

Ông Nguyen-hâu-Luang, Truyèn-
giáo a Túc-trung, Xuân-Iôc (Biên-hòa), 

Ông Bà Phan-ván-Xuyên, Truyèn-
giáo ô* Blao. 

Ông Bà Chung-khâm-Lôc, Myc-su 
Truyèn-giáo a Dì-linh-

Ông Bà Truang-vãn-T6t , Myc - su 
Truj^èn-giáo or La-ba (Bà-Iat) , 

ông Bà Phíira-văn-Năm, Myc - su 
Truyên-giáo a Đà-laL 

Ông Bà Pham-xuân-Hiên, Truyèn-
giáo a Đà-laL 

ông Bà Pham - luân - T i n , M y c - s u 
Truyên-giáo a Dran, 

su N G U Y - H A I CÚA T Á N H T H A M - L A M 
Q T lên gia-đinh cùa mat ui vnang-hau bên Ăn-đô đircrc chu 
minh dan-dò kyluũng khóng đirtrc đên gan mà cang khõng 

đirac de ai dên gan cái ham hen canh biêl-điên cùa vi vtrcrng-hhu ãy, 
Anh ía bèn bóp Iran sag nghi vì lỳdo nào minh lai bi cam đên gan 
cái hâm kia, Và anh đoán chac rang the nào chù mình cung cá de ngoc 
ngà cháu ban gi bên trong ham cy, Anh bèn âm-miru vói mat ten gia-
dinh khác dinh dánh cap cùa qug kia. The là ho ră nhau hì-huc lãn 
hòn dá khoi miing hzm, bat do môt con cop hung-tan đir&i / l ã m nhày. 
tung lên vo cã hai ten day-tó băt-lirang ay và xé nát ra tirng manh, 

— T, D. dlch^thuât. 



^ HANG GHK TRK KM I t 

Con Nhông Xào 
Bà Toan đang ngôi may bong ngbe 

tiêng khóc ré ngoài sàn, Bà vôi chsiy 
ra lhi Chêo, con trai út cua bà vira 
mêu-máo, vira nhăy cà-tirng lên : Q Anh 
Chich ác qua má ai t Anb bô con sâu 
rom trên cã c o n » . Bà Toan lien bat 
con sau và vò-vè Chêo : 

« Không phăi sâu rom đâu, con tâm 
đãy, B Rôi bà nghiêm net m§t nfaln càu 
ba Chich : 

« Km Chêo đă yêu tim mà con cir 
choc em giirt mình, the nào có ngày 
tbăng nhô cíing bi chêt điêng I » 

Môt tuăn qua. Trira nay tròi nâng 
gat nên trên đirô^ng tir triró-ng hoc vê 
nhà, Chêo thăy xa và met trong ngirài. 
Câu hirò'c vào nhà đinh quang c^p sách 
rôi ch^y ra quán mua đông bac đâu 
phÔDg an chai. Nhung Chêo ngù-i thăy 
mOt mùi thorm tham béo béo tir bêp bôc 
ra, Câu J i íu5n xuông nbirng laií thôi vi 
sa má thãy m§t rôi sat v^it thi met qua. 
C^u bèn lên gíirò-ng nam co-quâp nhir 
torn luOc 

Bên g iò cam trira. Că nhà đêu đông 
đu- Chêo nhìn vào ban an thăy có môt 
món 1$. Nhirng eon gl nho-nhô, vàng-
vàng, thon-tbon nam tirng ló-p trên dĩa. 
Moí ngaài đêu khen ngon và Chêo cung 
thăy ngon thiêt. Nó vi>a béo, vira m^ín, 
\irã tham, vira bùí n&a. 

— <x Con gĩ mà ngon qdá vây má ? » 
Chêo hôi bà Toan nhir vây. 

— « Con nhông xàO đó. » 

— « NhOng là con gi má 7 » 

— cc Là con tãm mà hôm truró'c anh 
Chich bô trên câ con đăy, » 

— « Không phaí, không phăi, má 
phĩnh con I Con tam trông dê sa kia, 
con nãy đâu có giông con tâm. » 

— flThôi, câu út an xong rôi má cat-
nghĩa cho nghe nhá. » 

Trên bô phăn lím láng- hòng, bà 
Toan thô-lhè vòi con trai yèu-dãu ; 
« Tãm là môt loài sàu rãt có ích cho 
loài ngiròi. Nó không phá haí mùa-
màng, cày-coi bogc đô-vat cúa ngirò-i, 
Ngiròi nuôi nó b^ng lá dâu, Khí nó 
lòn lên và sap già tbi trong mình nó thay 
đôi. Trirác kía nó trang đyc, nay nó 
hóa ra vàng khè. Bay gio- nó không an 
lá dâu n&a. Ngirài bât nó đê riêng ra 
trên nhirng cành cây khô. đây, tam 
nha chat vàng trong thân-thê ra đê xây 
tS, goi là tS ken. T o kén màu vàng 
chói đep lâm. Tâm yêndăng nam trong 
đó đê dàn dàn biên thành con nhông. » 

— Má, vây tăm và nhông cúng là 
môt con, nbirng nó thay hinh khác nliau 
là do Cbúa làm pbăi không má? » 

— « CP đúng. Be mâ nói tbêni. RÔí 
nguròi ta lay lô kén bô vào nòi nirfrc 
sôi và kéo ra nbirng sai ta đê det thành 
tùng lãm lya. Khí đã kéo bét ta thì 
mòi thãy chú nhông bi luôc chin rôi, 
Bogn, ngirài ta đem nhông ra xào vò í 
mo" đê làm môt món an vàa ngon 
vira bS >; 

— « Chà, tòi-nghíêp tam má nbĩ I 
Ngu-òi ta chĩ cho nó an mgt it lá dâu 
rôi nó cũng phâi nhă ra hêt- Cuoi cùng 
lai bi chêt đê giúp ích cho ngiròi. that 
nó hy-sinh qua, con thirang nó ghè 1 » -

— « Còn nhiêu đièu hay vê eon tãm 
níra, nhirng con cbua đú tri hiêu, dê lúc 
nào con làn bang anb ba Chich, má cat-
nghĩa cho con nglie » , 

Rôi bà Toan liêc nhìn lên đàu phân, 
săn có quyên Kính-thánb đê đăy, bà ma 
ra đgc cbo Chêo nghe ; « Ngiròí cbăng 
có hình-dung, châng có sir đep-đê ; kbi 

(coi tiep trang 22) 
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Ban Lu-u-Hành Truyên-Đao Trung-Viêt 
c u ô c G l A X G LU 'U-HÀNH T A I T l X H Q U Â N G - N G Ã l 

Y A Q U A N G - N A M T C N G A Y 6-4 B K X N G A Y 14-5-lí)5íì 

F>Ay Ià lân đau-tiên, tòi mòt minh 
vòi chiêc xe Jeep đi trên quang điròmg 
dài Irèn -11*0 cây so mà phăn nhicu là 
điròng xíu và phài qua các phà, nêu rui 
le hi lât may thi chĩ phâi mirfrn nguòi 
đly mà thòi. 

Ti>-gia Nha-trang vào lúc 6 giò- sang 
ngày 6 tháng 4. có may bà già xin đêo 
Qui-nhcrn và Quâng-ngãi. Ngòi lái xe mà 
long luòn thăm-nguycn xin Chúa cho xe 
chav binh-vên, nêu ríii xe be bánh thì 
miên-cu'ùng mòt mình còn có the t h a y , 

chò- nêu nhi r xe tât may t h ì khòng ai mà 
quay cho no câ< 

Ta ffn Chúa, vào buôi chièu hôm ãy 
lúc 5 giò-, xe đên Qui-nhon bình-an, 
Dhâí nghi đêni lai đó vi quàng đnfrng 
ròn lai xãu ban nhiêu mà phâi qua các 
>hà núa, Chi có I W cày so mà phâi đí 
l ă t mòt ngày mó'i tò'i. 

Khúi-hành tai Qui-nhon lúc ô gió" 
sang, mà phâi đai phà nên phâi đên 4 
giò tò'i mòi đên Búc-pho. Nghĩ 1 đêni 
và ngày 8-4 cuôc giâng bât đău mõi đêni 
tai eác xa, tĩnh Quâng-ngai; PhÔ-cuò-ng, 
PhfVnhan (f>úc-phS), Ôũc-lân (Mô-đúc), 
Ihí-xa Quâng-ngai, cha Thi - phS, cha 
Phú-tho v . v . p Có các ông Muc-su Lê-tãn-
Byng và Truyèn-đao Nguyên-kim-Khánh 
vúi môt so con-cái Chúa htrp-tác trong 
các cuòc giâng nãy. Các Hôí - đông 
huong-chinh các xà cilng gíúp-đô- viêc 
triêu-tàp đông - bào, nên nhúng cuôc 
nhòm đuoc đôngđúc , có chò trên l.ôOO 
nguòi nhóm lai và trên (iO linh-hõn à n -
năn tiô- lai cùng Cbúa, 

Mien nay a Mô-đúc đa có thèm mot 
so lín-dô uiòi và khô'i-su xin đãt đe xày 
nhà tìiô' (đãt đã xin đuoc ròi) , 

Tai Thi-pliô (Cách Quâng-ngai 17 cày 
so vè phia nam), trong cuôc giâng 3 
đêm, có găn lid lính-hôn trá lai cùng 
Chúa và lú ngày ãy òng MĨ,IC-SU Lê-tăn-
Đ$ng đèu đên inòi chièu Chúa-nhàt 
T i h ó n i lai vái các ncuái mòi lin Chúa 

lai nlià ông Trăn-Hiiynh, và đuang lo 
má Hòi-thánh á đáy, 

Ngày 22-4 lìêp-Uic cuôc giâng trong 
các nai á lĩnh Quang-nani, nhu Khánh-
binh, Phú-gía, Phuó'c-binh, Bai-phong^ 
Châu-son, Quê-son, An-tân, Tièn-quâ, 
Thuong-thanh, K\" - phú, Kỳ - que, Kỳ-
huang v,v, . Trong các nai ãy có chô 
trên 1,000 nguái nhóm líti và kêt-quâ có 
30 linh-hòn trá vè cùng Chúa. 

Dău trong lăn đi năy chĩ có môt 
minh tôí mà xe thiròng hi hu, nhung 
cam an Chúa đã câm-đông các lôí-tá và 
con-cái Ngài sot-sang hiêp-tác vá i tôi 
trong các buôi giâng nên đã đeni lai 
nhiêu kêt-quâ cho Chúa. Nhũt là Chúa 
đa căm-đóng thăy Nguyên-Cõi vui long 
tinh-nguyen đi vái tôi trong suõt các 

cnòc giâng tai Quâng-nam đê giúp-đõ' vè 
xe cò và siip-đat các buôi nhòm. Thăy 
đã tân-tâm giúp-đa nên dău khí tôi đau 
yêu cung van tiêp-tuc luôn su giâng chir 
không nghĩ môt đêni nào Uòc-ao có 
nhièu thanh-niên vui long dàng mình đê 
hău-vìêcChúa nhu vây. 

Trong nhung ngày đi giâng tgi 
Quâng-ngai và Quâng-nam xc đa chay 
trên 2.500 cì\y so và phâi qna các đèo 
suõi, phăn nhièu là đuò'ng xãu nên xe bi 
hu, thì Chúa cfing đã du-bi môt so nhà 
liâo-tâm dâng giúp tièn đê chung phăn 
trong viêc súa-chũa, mua xang, dău đê 
chay. Sau đây xin liêt-kè danh-sách các 
vj hâo-lâm quyên-tra Ban Truyèn-đao 
Luu-hành tai Trung-Viêt : 

Ông VÔ-vàn-Thân 2.000đ- Hôi-thánh 
Kbánh-bình iOOđ. Ông Khanh (Quê-
san) 50đ. H. T. Tam-thanh lOOđ, Ông 
Nguyên - luang - Nãng lOOđ, Ông T, D, 
Nguyên - kim - Khánh lOOđ. Hôi-thánh 
Thu-bÒn 200đ. Hôi-thánh Tam-kỲ 485đ. 
Òng M,8. Nguyên-vân-Phú lOOđ. Ban 
Tuăn-hoàn tĩnh Bình-thuân 500đ. và mòt 
survolteur, Cy Jeffrey 2,000đ. Ông Ho-
xuân - Phong lOđ. ( Tinh đên ngày 
8-6-1950). 
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Ban Truyèn-đao Luru-hànb xin thành-
thât cam an, 

Lăn đí năy đa gi^ng tren 40 lăn 
trong 20 đia-điem khác nhau. có trên 11 
ngàn ngu'òi dirac nghe liri Chúa và gàn 
100 linh-hôn àn-năn tói tra lai cùng 
Ngài, phát đuac trên 5.000 cjuyên sách 
và hán ir>Ođ. các thú sách. Nhùng két-
qua đa thâu-luam đuac đó là do lòi 
cău-nguyên và su ùng-hò sot-sang cùa 
qui ông hà anh chi emyêu-dău khâp các 
Hôi-thánh, 

Ricng phăn chúng tôi, trong nhfrng 
cuôc giâng năy đã nhin thãy đông-hào 
răt can sir cúu-roi cũa Chúa. moi nai 
chúng tòi đ3 đên giang, hàu hêt đèu 
mong chúng tôì a l^i lâu han đê nói vê 

Chúa cho ho, nhung ngăt vl su đòi-hôi 
cùa Hôi-thánh răt nhièu mà tài-chánh đè 
hogt-đông laí thiêu truúe hgt sau (nhu 
hien nay thiêu tiên sua xe găn S.OOOđ. 
mà chua có đê tra) Iai them sue nguòi 
có han. Nên chúng tôi tha-lhiêt yêu-cău 
các cpií-èiig hà anh chi em nhá đên 
chúng tôi mà Ihém lòi càu-nguyên cho 
đê Chúa nàng-đò' chúc-vu chúng tôi đi 
đên nai nào, đât-đua đuac nhièu linh-
hõn tro- l^ì cùng Chúa. và cùng xin but 

chút tài-chánh đê ũng-hò Ban, góp phăn 
vào viêc cúu-roi linh-hôn cũa đông-bào 
còn a trong tay cũa ma-quí- Chúng lôi 
xin thành-thât cam ta, 

— MíiC'SU T ran-trong'Thuc, 

H A N G G H É T R È E M 
{titp^theo trang 20) 

chúng ta thăy nguai không có su tõt-đep 
cho chúng ta ua-thich đuac. Nguúi đa 
bi nguòi ta khinh-dê và chán-bô.,, bí 
khinh nhu kè mà nguúi ta che m^t 
chang thèm xem, chúng ta cùng ct^âng 
coi nguò'i ra gi » (Ês. 53 ; 2, 3), « Ay 
vây. Con Nguúi đã đên, không phâi đê 
nguúi ta hău-viêc mJnh, song đê mình 
hău-viêc nguúi la, và phó su sêng mình 
làm giá chuôc nhièu nguúi » (Ma 20 : 
28), <í Vì Ngài làm cho long khao-khál 
đugc thoa-thích. khiên cho hôn đói 
đugc đăy-dly v^t tíít y> (Thi 107 : 9), 

Cham-raì xêp guang vào hop, bà 
Toan ôm con vào long rÔi tiêp : « Con 
nghe lò'i Chúa phán đãy. Chúa Jêsus 
chúng ta xuõng thê-gian ba muai ba 
nam ruaí, đa bí nguúi đòi gúm-ghét, 
ruông-hô ví Ngài mang lay tôi-hM chúng 
la. Nhung cùng môt Jêsus đò khi đa chêt 
trênvth^p-tu-giá, đa song lai và lên Irúi^ 
môi nguúi đèu coi Ngài là Cúu-Chúa 
đáng ton đáng kinh. Ngài đa dot cho 
loài nguúi môt cái áo la lua rãt đep, đó 
là áo Tha-Tôi đê loài nguúi mac vào 
truúe m$t ôúc Chúa Trúh Ngài cfing \h 
Bang nuôi-năng linh - hôn loài nguòi 
níra, i> 

— a Châc han đău loài nguúi sg Ngài 
nhu con sg con làm, ròi sau ho ua-thich 

vâ thú-phugng Ngài vi Ngài đã trôr thành 
nhpng đê giúp ich cho loài nguòi, phăi 
không má ? » • 

— « Con muon vi-du nhu vây cung 
đugc, Nhung đíêu má ao-uúc là con 
nên nhú đên an cúu-ròi cùa Chúa Jêsus, 

hang ngày nhé I » 

Gió he phan-phút làn da cũa Chêo, 
Câu be lên chin Ihiu-thíu ngũ ngon lành. 
Thúc an bft khoe và lúi day ngon-ngot 
cũa me hièn đã làm càu sung-suúng cã 
xác lln hòn, 

— Ngagèn-L7nfi^ 

C i u - N G U Y E N 

V g lôi là Nguyên-thi-Kình 31 tuSi 

hi mac binh đau tim nang, đã chũa nhièu 

thuõc Ãu - My và thuõc Bâc nhun^ 

không khôi- Tôì thiêt-tha yeu càu qui 

ông bà anh chí em trong Chúa khap 

nai vì tinh yêu-thuang trong Chúa càu-

nguyên cho v g tôì đê binh-tình đugc 

thuyên-giâm, Rãt cam an, 

Búc-lâu, ngày 10-6-1956. 

— Lê'Đào tín-đô chi-liôi Mô-đàc, 



Que D I íêm 
Làu nam ve tru-àc, phong trào đi 

lim vàng nôi lên vt xix Kansas. Môt 
Ihanh-niên ham giàu muõn đi trirác moi 
nguái đén Eldorado, nai có vàng. 
Chãng mua mpt con ngira ròi voi-vàng 
ra đi vái môt it luanglh i rc và dyng-cy, 

Chí»ng phâi qua hao nhiêu nguy-
hiêm, doc núi, ghènli thác, và sau mót 
đêm kinh-khúng, chàng ehĩ can phâi 
bang qua môt bình-nguyên n&a thì đên 
nai. Trá i hai lanh nhung không môt 
chút may mù, Chàng thanh-niên hàng-
hái. long tràn-lrê by-vong, nam rap trên 
minh ngua, phi nhu bay, 

Nhirng, môt cái nhu-ng không may 
cho chàng, đên qua trira, trò'i bong tôi 
sàm, may đen l>ao-phú khap phircrng 
tròi. Chàng bôl-hoàng lên, roi quat 
vào ngira, phi nuác đai vè phía trái đen 
toi, Tuyêt bat đĩiu rai , trái lôi dàn. 
Tuyêl rai nhanh ban và nhiêu lurn, rôi 
Irái tôi đen nhir mire. Chàng không the 
chiu nôi cáí I^nb buôt xuang, tay 
buòng long giày cuang, chàn run khãp-
kfaiêng, Ngua bat đàu chay lac hiráng. 
Chàng sê líêp-tiic chàng ? Rôi sè đi đên 
đàu ? Khòng. chàng dung lai. Khòng 
ánh-sáng, khòng dirò'ng lôi, không sao, 
khòng đìa-bàn : chàng khòng còn đính 
huòng đuac nua. 

Lúc đó, bò"n búc tiráng den tòi nhu 
đang chòn vùi chàng diròi virc sàu. 
Chàng có câm-tirông lú-lhan đang đĩrng 
bén c^nh, tay cam luôi bái. Chàng tbiêp 
đi lùc nào khòng biêC Nhin lèn, chàng Ihăy 
Con Búc Chùa T rò i dang ugóí trèn ngai 
vinh-hiên nbu mòt Quan-án Còng-bình. 
và chàng đang bi xèt-xir, Nhin xuông, 
chàng thãy cua đía-nggc kính -kbúng 
đang tù-tù má. Giá nãy ehàng sê đi 
tfău ? Thièn-đàng? Không the đaac . 

c A* 4 
UOI CÙTÌg^ 

chàng tu nghĩ nhu the. Bi đja-ngyc 
ehàng ? (>i, that là đau-đán Chàng bât 
đău cău-xin khan-lhìêt vái Cbúa đê 
đuac cũn song và tim đuoc đuáng, 
không phâi đê đi dên Eldorado nhung 
đê trá vè nha môi kè ăn-năn, đau-đán 
vi đa đi sai duòng. 

Chàng eua mình, tu cbi đa lanh 
cóng, Chung quanh cânh chêt v^n t iêp-
diên. Chàng ran đúng lên và cu-đòng 
tay chàn. Chàng cír-đong nhanh dàn, 
hai tay vung lên tir phia cho đên kbi 
trong nguái thăy am. Thinb-lình chàng 
vá pbăi mòt cây cúi khô, Rí5 tuyêt đi 
chàng có mót cày thông dău khá tot, 
Môt sáng-kiên nay ra có the cũu chàng 
khôí cbêt rét. Chàng lièn đi gom-góp 
môt it CO khô, rù tuyêt đi, đê lai thành 
dông rôi dal cày thông dău vào gifra, 
Chàng đinh đôt lúa. Nhung thanbnièn 
hong run lên : Diêm đàu ? Dièm qnet 
đâu ? Chàng sò-soang khap túi áo, quăn 
dê tìm bao diêm mà chàng đa đem Iheo 
đê,., hút thuôc- Tim mli mái Ihăy nó 
á túi áo lrong, Chàng thá ra nhu thoàt 
chêl. Phâi, chàng có môt bao diêm, 
nhu-ng chĩ cón mót que. môt que go vói 
môt it diêm-sinh á đãu mút, 

Gió- phut năy, đái cúa chàng và 
chinh su cúu-rôi cúa chàng đang nam 
ehi trong môt que dièm. Nêu làm hong 
que diêm ăy, châng se chêt trong con 
diròng tpi-Un và se mat linh-bôn néu 
ehàng không that long àn-năn, 

Dìèni ngiròi ta cho không a Eldora
do nhirng a đây, giá có ai đem nghìn 
vàng đên đôi que diêm kia, chàng thanh-
niên cúng không the đôi đuac. Vi sao? 
Diêm qui lám không ? Không. The thì 
tai sao ? Thua các ban t^i vì đó là que 

(Coi U^p trang 36) 
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THI-GIÒ LÀ VANG NGOC 
(f Hay (itc thì-yiif, vì ngáy gĩìr lâ xau » {Kph 5: 16) 

Tlx n g i i V đău-plHi** Ding Clirisl t r e n 

điròng Ha-iiiách, Sir-ítô Phao-lò hròiig 
biét ngày, g iò , nam, Iháng, Chúa cho 
mình song tren tran - the là cjuí-báu 
diròng bao ! Nào may trgi kiem an, nào 
sòt-sáng giàng đgo, nào nghi viet tho-
tín, Phao'lò đ3 tiy to Ià ngu'òi niuÕn 
s6ng niòt cuòc dòi đăy-đù húu-ich. 
Nhirng kia, biêt bao tín-đò hò-búng 
biêng-nhác, mgc thòi-gian thãni-thoât 
thoi đua, nèn Phao-lô cam Thánh-Linh 
mà hô m^t hieu-lính oai-nghièm r^ng ; 
« Hay tiêc Ihi-giir, uì ngày già lá xăa » 

Bòi song vâl-chat ta can lai-đyng 
thi-giò the nào, Ihì trong đòi thuôc-linh 
ta lai can hon nira gày lay crr-nghiêp 
chang he bu-uiát, và mài-dCía nhiĩng viên 
ngoc sang ngòi trên mao triêu-tliiên 
muòn nam không he tàn-héo. 

Thi-giò là môt Ihièn-ân quí-báu horn 
hêt, song cfing hi nguòi ta phao-pbi horn 
hêl, Chí em t r ê -nă ì mgi lúc u ? lìiêng-
nhác môt g iò u ? Giò ay đã võ cánh vô-
hinh bay mat, tièn bac ngàn van cung 
không mua lai đuuc, Nào viêc tú-thien 
nào lòi làm chúng cho ©úc Chúa Jêsus 
nào tiêng yêu-thuong yên-ùi nâng-đo 
nguòi buõn-rău boi-rôì, nêu ta không 
Iàm và nôi ngay bay giù, có lê lúc khác 
chang còn Hnh-nghiêni núa-

Chi eni muòn Iq-i-dgng thi-giò chàng? 
H3y nhò rang ban tay vô-tu cùa Búc 
Chúa Tròi đuong ghi-cliép nhúng ngày 
cua đòi ta, nhúng viêc ta làm và nhúng 
lòi ta nói. Chinh Búc Chúa Jôsus phán 
rang ; « Buung khi còn han ngày, chúng 
la can phăi Iàm công-viêc cùa Bang đa 
sai ta ; ban đêm đên thì không ai có the 
làm viec đucrc a và Ngài phán nua 
« í - - . bay nguòc mat lên và ngâm xem 
đòng ruòng đa vàng sàn cho mùa 
gat ròi. ty 

Chi em thãn-inên I Tiêng Chúa vàng-
vang kêu-goi chúng la, chúng ta phâi 

nguóc null lên và ngam xem. Kia nhfm-
loai ke câ đông-l>ào ta dang đirng tinng 
cành tuyêt vong, tôi-lôi vày-hàm ho 
lrt)ng su tò'i-tàm. Ho tìm đàu ra su 
song thuôc-linh ? Nêu chúng ta không 
bíêt lui-đyng Ihi - g iò dang khi còn 
Ihuỳn-tíén đem Tin-lành cũu ho, khí 
mùa g(it đĩĩ qua (Giê 8; 20) ngày thãm 
phán cùa Chúa đên chúng ta sè tră tòi 
the nào vòi Ngài ? 

Sú-niang cufíl-cùng khi Chúa Jèsus 
vê lròi, Ngài phán dan vúi các môn-đô 
rang ; « Hãy đi kháp thê-gian giâng Tin-
lành cho moi nguòi » , Hôm nay chúng 
ta hay vàng-phqc m£ing-linh Chúa cũng 
hay nhin xem nhúng chiên - sĩ tình-
nguyên trong đao quàn thâp-tu đà vuat 
qua gìòi-han cùa chúe-vy minh đê làm 
chúng vè Chúa, nhu ông chap-su E-tiên 
đa tru nên nhà Truyèn-đao trú-danh 
hun hêt và là nguòi chêt vì Chúa truòc 
nhút trong Hôi-thánh so-sanh, Òng Phi
lip cúng làm chãp-su nhung bô î long 
sot-sang và điVc-lin đa trô' nèn nhà 
Truyèn-đgo u xú Sa-ma-ri^ ròi lai làm 
Gíáo-sĩ tíên-phong tsii Phi-châu nùa. 

Chúng ta lai còn thăy cliúc-vu cùa 
phy-nú cũng đuqc tôn-trqng nhu bà Ilê-
rit-sin hièn-đúc đúng truòc chông mình 
là Aquí-Ia trong hang ngu hau-vièc 
Chúa. Bó Ià nhúng nguòi làm chúng 
đuung thòú các Sú-đô nèu giro-ngchochi 
em ta trong nhúng ngày cuôi-cùng cùa 
thòi-đai àn-điên năy. Chúng tá đáng 
phâi noi theo các vi đò đê biêt lui-dung 
thi-giò hàu-viêc Chúa each du-d^t. 

Ngày sap qua, mat tròi Ian rôi toí-
lăm. Chi em cò nghe tiêng Chúa găp-
rút kêu-goi niình s5t-sang vào làm công 
trong vuòn nho Ngài chàng ?-

— Bà Truyen-dao Nguyin-lièm-Àn^ 



N G U Y Ê N - S O Â I W I L L I A M B O O T H 

Viri Sir SANG-LAP ĐAO QUÂN GP-THE 
Muc-su- N G U Y I N - V A N - T H I N 

Nam 1878, William Booth sáng-h\p 
Hôi CiVu-thé quân tai Anh-quôc. Hiên 
nay cãc chi-nhánh đ ã tràn-lan trên 90 
mróc và thuôc-đja khâp hoàn-cìUu Có 
đô 2 van đôn-lrú-qiiàn mnc - đích là 
truyèn-bá đao Đãng Christ và khai-chiên 
vôi qui tôi-lôi, ma bjnh-tât đói nghèo, 
bang lòi sac hon guom haí luoi cúa 
Kinh-Thánh. Càu khau-hieu đutrc nêu 
caolà; « Chũng ta là anh em vói nhau. kè 
manh đô' nguòi yen, kê duòi theo ngxròi 
trên, kê giàu giúp nguòi nghèo, kè nho 

kinh nguò'i I ò n » ! Cúu-thê quân tô-chúc 
theo ky-luât binh-gia, có nguyên-soái, 
có bô tham-uuru, có tông-binh đai-tá, 
có hang v ô - q u a n , quàn-sĩ, cô âm-nhac, 
có tinh-kv, Tãt câ đèu nbãt-trí tuàn theo 
mênh-lenh cùa đai nguyên-soái là Đãng 
Christ, ià Cúu-Chúa duy-nhăt. Cúu-thê 
quân có chí hy-sình tuyêt-diêu, cô long 
guâ-câm phí-thuòng, đem het tàin-luc 
pbuc-vii mênh-íênh Đăng Christ, Ay là 
do quyèn-hành cúa Đúc Thánh-Linh nhu 
tiên-tri Xa - cha - ri 4 : 6 đã nói ; <f Ay 
chăng phai là bôi quyèn - the, cung 
chăng phai là bÔí năng-luc, bèn là bôi 
Than ta. 

William Booth, truòc kia là mòt vi 
Mnc-su day linh-nàng, có anh-huô'ng 
trong nuó'c An!i, Ông có thiên-tánh dê 
cam, sàn chi truong-phu, lai thêni đuo-c 
h a p thu ncn than-hoc uyên-thàm cúa 
giáo-lỲ Co-đoc. Them noi òng sô'ng giũa 
cõi trò'i niò'-mít phia đòng thành Luán-
đôn, đó, luôn luôn bao búcmànthâm-
s'áu đói ret, bênh-hoan cua nhàn-dàn. 
Tãm long bãc ái cua ông hang ngày hi 
khich-thich nhu chiu nhièu vet thu ong 
vói bao nhièu thăm-cânh đicu-linh cua 
đám nguò'i xãu so, Có nhièu khi ông 
cuòng lèn uià tu hôi môt câu súng-só't 
rang ; « Có phuong-pháp gi khâ-dĩ cúu 
đuo'C tbê-gió'i tránh khôi su thiêt-hai 
đ a U ' đ ò n vì tôi'áe ? Xin hãy chĩ cho tôi, 
tôi sê quyêt-đinh làm theo phuong-pháp 

ãy ngay- bang chiing vây, xin chúng ta 
bay cùng nhau bât tay vào viêc, làm 
viêc bang nuòc mat, bang sir tân-tâm 
và ĩòng hy-sinh đê căp-cún thê-gian 
đang hu-ho^i ! Nhurng phâi cãp-thò^i và 
mau chòng. » Trong y-chi quyêt-đoán 
cua William Booth tièn-sinh là phâi có 
môt đao quàn « thánh » đê khaì-chiên 
và đánh lùi quỳ tòi-lôi và ma bênh-tât 

đói nghêo. 

Chinh Willam Booth sua kia đa túng 
lap hói Co-đôc vòi nhúng lè-lôi tuong-
to- nhu các hòi khác, Nhung bô may tô-
ciiúc ãy van - hành châm - chap không 
thich'hiêp vòi nhu-cãu chiên-đãu can 
phâi nhanh chòng và htrp-thôi. Cho nên 
ông nbãt-đinh lap ra ca-quan mói mà 
nhiem-vy quan-trong giao trong tay môt 
v i nguyên-soái đien-khiên. Nam 1878 
ông nhãt'đinh câi-cách và sang - lap 
thành hôi Cúu the quân, Ông rãt dè-daC 
tôn-trong tu-do cũa moi môt hôi-vièn 
Co-đoc hôL Ông tùy long sú-mô cũa 
mõi nguò'i, aĩ muôn vô tÔ-chúc mói cũa 
òng thi xin gia-nhâp, bang ai không 
thuân, ông đê hq túy-ỳ nhâp vào hòi 
khác, Nhung th^t ra, tãt câ moi nguúi 
tán-thành ehú-truang hpp-thòi cũa ông 
tô-chúc và sung vào hôi Cúu-thê quân 
đê phiic-su Chúa, Vì no thích-híêp vó-i 
cuôc chiên-đãu thuôc-Iính. Trong môt 
hQÍ-đông trong-thê, tăt câ các hôi-viên 
công-cú ông làm v i nguyên-soái đău-tiên 
nham nam 1878. 

Hien nay bân-hô quôc-te cũa Cúu-
thê quân ô- Luân-đôn so 101, Queen 
VICTORIA STREET và t?i PHÁP-BĨ ô-
PARIS so 76, pho ROME. 

HÃY CÙNG T A CHIU K H Ô NHU' 

MOT T I N H - B I N H CÙA CHISRT-
• 

JESUS (II Ti 2 ; 3) 



M5Ì lăn nhân-viên Sir Biru-đíên đu-a 
tap Ttiánh-Kinh báo tái nhà là môt dip 
qui ông bà đirg-c ro tbêm vè tin-tirc và 
tình-hinh Cò-nbi-viên là ca-quan nuôi 
trè mô-côi cua Hôi-thánh Tin-lành Viet-

F 

Nam mà qui ông bà da hang cau-nguyên 
và ung-hQ môt each nông-nhìet vè tài-
chánh đê nuôi các em, 

Thô-i giá thăm-thoât các em mái 
vào Vien than binh còn nhô be, hoc-van 
chtra biêt gì, nay có em đa trôr nên 
thanh-niên hay thanh - nfr, sàu-nhìêm 
phàn nào trong sir kính-mên Chũa ; và 
hoc-Iirc đên btrc trung-bpc. Chac quỳ 
ông bà muôn nghe các em làm chúng, 
nên chúng lôi xin đâng bài cúa môt 
trong bay em cô-nhi là Hoàng-thi-Kini-

Anb (con ông bà.Miic-su' Hoàng-trong-
Vân, tru-ác đày bãn-viêc Chúa tai Hôi-
thánh Phong - thú) đoc trong buôi lê 
ft Tiên-biê t» các em vào ngày 8 tháng 7 

nam lí)5fì vi đên 16 tuôi h a y hêt lap 
phâi lìa Viên, 

Nhìn sau các em lán còn nhièu em 
nhô be n o n - n á t , chúng ta can phâi nbá 
Chúa bâo-tôn biêt bao nhiêu cnng cúa 
súc-!irc đê đão-tao các em trô nên 
ngirái xirng-đáng đep láng Đúc Chúa 
Trá i và ngirái ta. 

Cbúng tôi C l i n g nhir các cm Cô-nhi 
t r i -ân nông-bâu các Hòi-lhánb và các 
nbà tú-lhiên đã làm, đircng làm, và sê 
làm ay Ià nbá sue toăn-nàng cũa Cha 
t ú - á i h c r p ' t á c ú n g - h ô đú moi phuo-ng-

diên vè tinh-thăn cung nhir vât-cbãt đê 
xe C ô - n h i tiên lên cách vinh - quang 
trong Chúa. 

Nhu the chúng t a có the đông-thanh 
vá i Gióp mà nói rang: «Ay vì lòi giâì-
cũu kê khôn-cùng kêu-cău, và kê mò-
côi không ai giúp-đá, 

— Ban Giám-dôc. 

Các quan-khách đircrng di'rng chào cà lrong buoi lè phái phhn-thirong 
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MOT mÕI CÀM-NIÊM TRlTàC KHI L Ì A CÔ-NHI-VIÊN 
Tnrô"c hêt, con ngo-i-lihen Chúa vì 

J)ai long yôu-thirong vô4irong cua Ngàí 
đã lap nêu ca-sa Cô-nhi-Vién n a y , và 
Chúa có đai-dyng các t ô í - t á Ngài hău 
viêc Chúa t;.»i Viên đày. 

That Chúa là Cha tir-ái hang đoái 
thirong d ê n ke mõ-còi nhu* con, nên 
Ngài đà só'ni đira dSn con vào song 
trong Viên han ha nam nay 

Trâi qua ha nam, con đu-gc song 

chung trong mot đai gia-dinh có nhííng 
ban đòng sõ-phan nhir con. Con diroc 
chung song Irong linh yêu th i rang cùa 
Chúa, dirge đào- luy en trong khuôn-
mãu đan-fii"rc» con di rge qui óng líà và 
qui Ihăy cô đã hêt long tan-tyy sàn, 
sóc, sira day con nên con mó^ đirgc nhir 
ngày hum nay, nhũ-ng công an fíy không 
sao con (juên đ i i g c , í-óng con rat cam, 
dông và đtrgc an-ùi nhiêu khi con nglie 
nhung lói khuycn-lon, an-ui Ihành-thàt 
cùa qui óng hà và qui thăy cô r<^ng ; 
<t Bôi an Chúa các con đu'gc song chung 
tai Viên đây, vì cha me cũa các con 
đã só'm vè vó'i Chúa nèn Ngài có dung 
Ban Giãm-đuc cùng qui thăy cò a đày 
đê chàni-nom, day - do các con cùng 
nhir đa thay the cha me các con vay, 
nên các con phâi biêt vâng l ò ' i , ngoan-
ngoãn, các con phâi hêt long kinh men 
Chúa và nhò' cây Ngài đê sau năy các 
con mó'i t r a nên ngirò'i hiru-ich cho 
nhà Chúa, cho xã-hôi và cho g i a - đ ì n h , , , » 
That long con qua cam - xúc và rat 

đirgc an-ũi khi con nghĩ đên nlitrng ì&i 
khuyèn qui-hóa ă y . Con biet rang Chúa 
đã yêu-thuang con nhièu, nên Ngài có 
dúng các con-cái Chúa trong Hôi-Thánh 
đa hy-sinh giup tiên và hSng cău-nguyên 
cho con nen con mó'i đ u g c nhir ngày 
hum nay. Con biêt se lay gi và làm 
gì đê bù dap lai công-an ă y cho xúng-
đáng di rge ? Khòiig có g ì ban, con 
chi hiêt càu-nguyên nhièu đê Chúa han-
p h i r ò T cách đac-biêl cho các con-cái 
Chúa (V khâp t ă t câ mgi nai đã có long 
n g h ĩ đên con mà thôi, Đièu con răt 
vui nurng và cam an Chúa v i chíìng 
nhùng con vào day đirgc an hoc thôi 
đâu, nhung con còn điro'C hoc hieu 
nhicu v ê lò'i Chúa do qui ông bà và 

qui thăy cô giâng day cho con ; con 
câni-thăy đò i song thìèng - liêng cũa 
con có tiên-bó nhieu, đó là đíèu long 
con sung-suó-ng. thò a-man ban hêt 
Con lai còn dirge biêt them vè nghê 
đánh may, nghê may, Ihêu, móc níra 
ăy là do còng-an cũa qui cô đa bay 
day con, đó là đièu giúp-ich cho đò i 
song con sau năy. 

Con răt hò'i-h|in vì con đã không 
làm gì đê hòi-đaj) l^i còng-an qui-báu 
ãy nhu-ng trái lai con còn làm buôn 
long qui ông bà và qui thãy cô n&a, 
con mong rlíng qui ông bà và qui thãy 
cô sàn long tha-thir cho con, Moi khi 
con làm lòi cjui ông bà và qui Ihày 
cô đã la trách, khuyèn day con, lúc 
đău con không nói ra chá trong long 
con tijc-gíàn lâm I Nhung con đã suy-
nghĩ Isii nhièu, con cam thăy dò là 
đèu răt qui cho con. Than ôi ! ! muôn 
qua rôi I đâu còn có dip đê con t ra 
lai song nhirng ngày xúng-đáng han, 

đê tránh xa nhfrng lôi-làm ăy đirgc 
hău cho con có the làm vui long qui ông 
hà và qui thăy cô đa có long liy-sính 
vì danh Chúa, v i con, Hôm nay đây 
con sâp lìa khôi Viên đê v ê vá i que-
hirang con. Long con buòn-ba và luyên-
tiêc lâm ! vì tir nay con không còn 
đu-gc hirang cái đac-ân khi con còn 

sang a Viên, con không còn đirgc nghe 
và nhân nhírng lúi giáo-huăn cùa qui 
ông bà và qui Ihày cô níra. Con phâi 
xa Viên tliân-yêu, no î mà đã nung-đúc 
ròn-luyèn con t ra thành mgt ngiròi tòt, 
sau nãy se Ihành mpt công-dãn xúrng-
đáng cho nhà Ngài , Xa mái triròng 
Bêt-lê-hem than - men Ià nai con đa 

thâu-thái đ i rgc bao nhíèu đièu qui . 

Con se hirúc vào môt giai-đoan khó-

khăn ban I con chira biet tirang-lai cũa 

con sê ra the nào nhirng con se giao-

phó cho Chúa câ, đê Ngài luôn chăn-
dăt chĩ djnh cho con đirò'ng-loi theo 

Thánh-ỳ cùa Ngài mà thôi. Con không 

sao lâ hêt ra đugx nhung an-hiiê mà 

Chúa đa cho con huàng tai Vién nãy, 

con chĩ b iê t khâc-ghi vào tgn đáy long 
cùa con mà thôi. 



Nghĩ đên long yêu-thirtrng că-thê 
cua Chúa. nghĩ đên công an lún-Iao cúa 
qui ông hà và qui thăy cô đà đoi vói 
con nhu vây long con rãt càin-đông ; 
truóc hêt con chĩ hiêl ta-on Chúa và 
sau cam-on tSm long hy-sinh cua qui 
ông bà và qui lhay cô mà thói. Bung 
truóc công-o-n vĩ-đai ãy, vúi tài hen 
sue yêu cua con thì con chàng biêt làm 
gl că. Long con chĩ ao-uúc sao Chua 
cho con có the hoc khá, và con có 
kha-nàng gi con nguyên dàng cho Cbúa, 
đ í Chúa dung cbính đài song con và 
Ngài đem eon trô lai hău viêc Chũa 

Irong Viên sau này Bang khóng con se 
cău-nguyên, tim cách cô-đóng cho Viên 
nhièu. và khi con ra khôi nui đày con 
biêt lám chúng lai nhúng su la-lùng mà 
Chúa đã ban cho con trong nhúng ngày 

con song lai Viên, đê Viên càng ngày 
càng đuoc vúng-chác ban, đó Ià nguyén-
vong duy-nhăt cúa con. Xin qui óng 
bà qui thăy có cău - nguyên cho cou đê 
khí con rói khôi Vièn con biêl só'ng cách 
nào đê đep long Chúa ban và cho con 
dău g i p trô'-ngíjii nào con cùng hêt long 
nhú-cây Chúa càng ban. dê truóc hêt 
con làm vinh-hien danh Chúa. sau xúng-
đáng môt cô-nhi cùa Víen, myt hoc-sanh 

cúa triró^ng Bêi-lê-hem. Con húa vóri 
qui ông bà qui thăy cô, dău sao con 
cung hêl long tha-thiêt vói Chúađê Ngài 
hang han ern cách du-dat, han su khôn-
ngoan, súc-khÔe trèn qui ông bà và qui 
thăy cô đê cú lanh trong-trách mà Chúa 
đã giao - phó cho, đê chán - dat day-do 
m^t đàn em cua con còn sôngtai Viên day. 

Cíic ban Cò-nbi Ihãn-yéa, 

Trong ba nam qua, tôi đuoc chung 
song vòi các ban ú trong môt đai-gia-
đinh năy, các ban cùng tôi đuoc song 
trong tiidi yen - Ihuo'ng cua mòt Cha tú-
ái ãy là Chúa Jèsns, Càc ban cúitg tòi 
đã nglie nliúng lòĩ giáo huãn cua qní 
ông bà và qui thăy cò, cũng huÔ-ng an-

phuòc mà Chúa đã ban cbo Viên trăí 
qua ba nam.,, 

Mõi giò nhóm-hop chúng ta cùng 
nghe lòi giăng day cúa qui ông hà và 
qui thay cô ; chúng ta môi ngày thuong 
an chung mòt noi, chúng ta ihuòng choi 
đũa ca hát duòi hău không - khí Irong-
lành cùa nhúng đcm tráng. . đuo-c nhu 
vgy tõi tuô-ng nhu lòi đuuc song l§i 
trong môt đai gia-dinh mà trong đó eó 
cha me và nhúng anh eui mot thjt cna 
tõi ăy là các b^n day I Biét hao giò tòí 

Trong giò phái phhn^thirtrng ông Tlnh-Trircrng vui-vê hòihan 
môl em nhò trong lap Mau-giáo 



sc cùng càc ban song lai nlurng ngày èni 
đep đn qua,,, 

DinVi mái tru'cVng Bet-lè-hem vêu-
qui, hi noi híing ngày chúng ta cap sách 
Vo' ăi-n đc hoc-tàj). l*hâí chàng no'í 
nay chúng ta da thu-thâp bao nliiêu dieu 
IiHv lè phaj, là no'i đã đào-tao, rèn -
luyèn cluing ta Irong niòt nen đao-điVc. 
Qui tháy cò đà hêt long day-dò cho 
chúng ta cung chĩ mong cho chúng ta 
sau năy sc IríV nèn mòt lay híru - dnng 
cho nliieu ngiròi, mòt bó hoa tiroi đep 
cho XM -hòi và đeni lai mòt nguôn vui-ve 
cho gia-đình, Phâi chang chính noi năy 
cháng ta âĩi chiu nhàn-lanh baocông-o'n, 
làm sao lòi la hêt ra đugc her các l>an I 

Hòm nay đày long tòi cam thay buôn 
lanj 1 vì lòi sè xa Viên tliàn-yôu, xa tat 
CH các ngu'ò'i thuo-ng - men, xa các ban 
đe vè vòi giíí-đinh cò-quanh cua lòi, dù 
phái xa các ban nliung long tòi chang 
khi nào quen các ban, hang nhá và gap-
go' các ban trong khi tòi găn - gùi vái 
Chũa, 

Các ban là nhfl'ng ngu'ò'i còn song 
trong Viên. các lian nèn song the nào đc 
dep long Chúa hon, các ban phâi co 

gang hoc-hành, ngoan - ngoãn, vàng lái 
Han Giám-Boc và qui thăy cô, đê làm 
vui long Chúa và nhùng ngirò'i đã hêt 
long vì chúng l;t, dò là đieu long tôi 
đang mong-iròc. 

Tòí cùng xin các J)an cir nhò' đên tùi 
là ngirò'i ])an khòng khi nào quên cău-
nguyên cho các biiii mà cáu-nguyên cho, 
đê khi tôi ra khòi Viên tôi hiêt ăn-<V đep 
long Chúa luòn, đê gày anh - hirông tot 
lai cho Vièn giũ'a nhũng nguòi song 
quanh tòi. 

Sau hêt con cùng khòng quên cău 
Chúa cho Viên đu-rrc đăy - day crn phu'ác 
mái la và qui ông bà cùng qui thăy cô 
đirgc nhicu (rn Chùa cách đyc-biêt đê 
hău viêc Chúa tai Viên đâv, 

Truòc khi dirt lò í , con chang bietnói gì hon là, mòt iăn nua, con xin qui ông 
hà và qui Ihăy cô nhannci đày tĩím long 
tliành-thât, kinh - can biêt on cùa con, 

Cău Chúa ô" lai bao - phù và t iêp-trg 
Vicn đê Viên có the tôn-tai mãi mãi. 

Nay kinh, 

— M p t C â n h i : H o à n g thj K i m A n h . 

Cò-nhi-vièn^ ngày 3 tháng 7 nam 1Í)Õ6. 

PHLrONG-DANH QUYÊN-TRO QUT CÒ-NHl-VIÊN 

Hpl-THÁNH TIN-IÀNH VIÊT-NAM TAI NHA-TRANG 

H9i-thánh N h a - t r a n g 

On^ lluvnh-U-hi 
Hà Muc-sir Trăn-Tùng 
Òng Du'ong-Oich 
Ong Tr;ìn-xuàn-Chí 
Hà Vò-Tê 

Òng Nguyèn-đinh-Hung 

H9Ì t h á n h ^ à - n ã n g 

lìà l)u-tlii-l)u'õ'ng 
Tièn hop 

Ong NguyOn-Ti'ong 

H9Ì t h á n h S à í - g ò n 

Cò Hiián 
H;i LL'-llii-Tliâiii 

( ^ ó Huỳnh-Ycn 

H9Ì t h á n h » à - l a t 

Ông Lỳ-Châu 
Bã Binh-lhi-Que 

200đ. 
200đ. 
lOOđ. 
200đ. 
200đ. 

1.000(1. 

IDOđ. 
4;ìđ, 

lOOđ, 

1.200đ, 
400 đ. 
300tr. 

lOOđ. 
200đ. 

Cò fiào-kim-Chi 
Bà Truyen-đao Trinh-an-Mco 
Bà Oinh-thi-Qué 

H p i - t h á n h Q u i n h a n 
Òng Bùi-xuân-Huy 
Bà Ngiiyên-thi-Thiêii 
Muc-su- Tr'àn-trong-Giao 

H ô l - t h á n h N g u y ê n - t r i - P h u - v n g 
An-(hinli 
Ông Nguy?n-xuàn-Mỳ 
Òng Ilà-liiru-Quăng 

Hpr t h á n h C â n - t h a 
Ông Băng-ngoc-Dìêp 
Òng Pham-quang-Nghièm 

H p i - t h á n h B a n - m ê - t h u p t 
Òng Lê-xuân-Vàn 
Ông Lê-xuàn-Văn 
Tièn hop Hòi-thánh 

(coi tiêp trang 

l.OOOđ. 
(iOOđ. 
200đ. 

20đ. 
50đ. 

130đ. 

700đ. 
400đ. 
200đ. 

300đ. 
200d. 

400 đ. 
200d. 
240đ. 

36) 



BAI HOC SUOT CA KINH-THANH 
Miic-sir QVÚC FOC WO bĩêndich 

tùi t o à - s o a n . ^ Ca Mnc-sir Qa?tc 
Foe Wo là mói Mnc-:sir lào-thành, ham-
Ihich nghiên-càu Kĩnh-thành, Ihàu-hicu 
Lài Chúa său-xa, lai có nhicu sàch atr 
tot đn phtrong-li^n nghiên-ct'ru Lài Cháa-
Tag nay ca tuoi cao tác làn, thán-the 
gag-yen. song long sot-sang nghiên-cán 
Lcri Cháa van rãt trè-lrnng. Hern nira, 
cu mong-mnÕn moi con-cái cua Cháa 
c3ng ârn diroc sân hiìu L&i Chúa dc 
càng dám rè tnrng nrn trong di'rc-tin, 
nên cu đà dtr giúp Thánh-Kinh Bào mnc 
« Giãng-nghTa thrr Càtò'sr » nhtr dàc-
giă đà biet. Nay cu vui long biên-dich 

bp € BÀr HOC SVÕT CÃ KĨNH THĂNIl » 
niìy cung ích cfio ban doc dircrc Ihèm 
phitang-ti^n qui-báu de kháohoc Lài 
Chúa, Vây băn-báo xin hoan-nghênh mi}-
ỳ cúa cu, và dăng-lài hài hoc ay ten fir 
so báo n(ìy, mong các ban doc dêu uui 
chnng hiràng sir nggt-ngáo càa Lcri Cháa 

do bài hgc qui-báu nay. Amen. 
T. K. B, 

LÙI DÂN r 

SIT K H Ă I - T H I K I N H - T H Á N H 

Chir « khâi-Hii » theo nguyên-văn có 
nglìĩâ lã « thôi vào J> ho|ic « hà hcri 
vào » , V'-nghĩa ehân*chính rùa danh-
tù- năy trong Kinh-thánh là Thánh-Linh 
cua Bi'rc Chúa Trà i thoi vào cách siêu-
nhiên, 

Giáo-phái chánh'lông trong Co'-đfíc-
giáo đèu tin rang khăi-thi la niòt viêc 
tuyêt-đôi tú chú mpt. Cò mòt trú-giă 
tin.Chúa viet rang; « Sy khăi-thi tú 
chir, ăy là khi hiên-chép nguyôn-văn 
Kinh-thánh, tuy tác-giă ciíng van-di,ing 
cá - tánh và thiên - tài van - hoc cúa 
mình nià vĩêt, nhirng vi ircVc-thúc và 
cliĩ-đao nguò-i tà Búrc Thánh-Linh, nèn 
mòi môt chíí trong nguyèn-vàn đèu 
chioh-xác, vò-ngô, đã đem liêt moi đèu 
mà tìi'rc Chùa Trà i mucin khài-thi cho 
nhàn-lo^i bièn-chép ra. » 

Chúng tói tin rĩing sir khăi-tlij Kinh-
tliánh tà khâí-thj tir chũ, bài vì 

I) KIXH-THÁNII Tr CH&SG VÀY : 

í) Trong CiTu-iró'c, chúng tôi thĩĩy 
có đăy nhirng càu « Bi'rc Giê-hô-va 
phán » hoăc « Birc Giê-hô-va phán vây. » 

2 ) Trong Tàn-irò-c. chúng tôi thãy 
cô Bang Chrisl hay làitt chirng cho sir 
chân-thât cùa Ciru-tTórc : 

vè các sách ciia Môí-se 

A ) Ma 22 : 24-32. Xin chú-ỳ v è 

nhfrng câu : a Mói-se cô nói » « Lò-i 
Búc Chúa Trò'i phán » 

B) Mac 1 2 : 26. « Sách Mùi-se có 
ché|j » « Lò-i BÚ'C Chúa Trài ptián » 

C) Lu 24 : 2Õ-2? , 44, 4,"). 

D) Gì 17 : 17, « Lài Cha túc là IS 

Vè thhn-íich lrong Ciru-lTùc 

(Viêc làm ly-kỳ cùa Búc Chúa Trúi 

túc Ià thàn-lich) 

A ) Can hông-thùy, Lu 17 : 27, 

B) \a cùa Lot, Lu 17 : 32 . 

C) Ông Giò-na, Ma 12 : 40. 

Ve Thi-thiên và tién-lri 

A) Ma 24 : 25. 

B) Mac 12 : 26. 

CJ Lu 24 : 44, « phăi đirac úng-
nghiêm » 

L&i chirng có linh-cáck vTnh-nru : 
Ma 5 : 18. 

3) Chi'rng-kiên cíia các tác-gìa Tàn-

Uúc : 

A ) 1 Phi I : 10-11. 

B) II Plii 1 : 19-21 . 

C) II Tim 3 : 16. 

D) I Cô 2 : 13. 

E) I Tês 2 : 13. 

F) II Phi 3 ; ir>-lG. « các phăn Kinh-
thánh khác » 



4) Lò'í phán cua Bang Clirist v è si; 
ithăí-tlií ngày sau. (cliĩ v è Kinh-thánh 
Tăn-L'òc) 

A) Gi le 1 12-13. 
HI Còng 2(ì : 16, 
C) Lu 10 : 16. 
Di Gi 17 : 20. 

2) LICH-Sr CVA KÍSII THANH LĂM 
CHÙNG CHO NĂNG'L{rC SlilU-

NHIÉN CÙA MÌNH 

Trong nhung thòi quá-khiV, Kinh-
thánh đa tũng-trăi qua nhièu each phân-
đò'i và áp-búc nhung v l n cú điVng vúng 
nhu xira, Ngày nay Kinh-lhánli đa trfr 
nèn pho sách tôi quan-trong trong thê-
giòi, đà đucrc dich ra l>âng mòt ngàn mot 
tram ba nuroi bôn thú tieng, và mõi nam 
tiêu-thu bao giò" cùng nhièu ho-n so cúa 
các sáeh khác. Thánh-tho- công-hôi bên 
Anh-quÔc môi ngày xuãt-bân Kinh-thánh 
hang môt so nang Ià 25 tan và đang lo 
dúng moi phuo'ng-cách đê phát-hành taj 
các no-i trong kháp Ihê-gifrí, 

3) NANG-L^C CVA KINH-THÁNH 
TRONG HÒI SONG CÙA 

NHÀN - LOAÍ 
V w 

Có vô-so cá-nhân v ì đoc Kìnb-lhánh 
mà nh^n đur<yc sir an-ũi, hy-vong, bình-
an và dõng-cam v.v . . . 

Có rãt nhièu thuc-su" vè tùng-trài và 
chúng-kìên cua cá-nhàn có the đeni ra 
làni chúng. 

L ã l D A N I I 

T I E U s i r C Ú A K I N H - T H Á N H 

fiVrc Chúa Trà i hang sò'ng và toàn-
nàng muôn bày-tô chinh Ngàí cho nhàn-
loai thì đà mucrn nguòú đê viet ra sir 
khâi-lhi cúa Ngài. túc là Kinh-tliánh. 
tìúc Chúa Trúi bao giò* cùng quí-yèu và 
giú ven su kliăi-thi năy cúa Ngài, cbo 
nên m^c <lău bĩĩy lâu nay v§n có nhieu 
nguò'i trong nhân-loai đa bao lăn thi-
hành công-kích và toan húy-diêt Kình-
thánh nhung Kíiib-thánh van khõng suy-
yêu chút nào, đó thâil là mot thiên giai-
thoai bãt-hú 1 

í ) DANH'XUNG CVA KINH-THÀNH 

Kinb-tbánh đa do hai bô-phăn ló'n 
hiep Igi làm nên, hai bô-phân lán ãy 
túc là Cvu-LTcrc và Tàn-Lfó'c nên goi ìà 
<í Kinb-tbánh Cyu-U'ó"c và Tán-Uúc » ăy 
là môt danh-xirng bang tiêng La-tinh. 
Hôi-thánh đău-tièn coi Cuu-U'ãc là mòt 
đffn-vi, lay nguyên ten cú cúa nguò-i 

Do-tbái mà xung là « Kinh-thánh o hoac 
goi tât là (( Kinh »> (Ma 22 : 2t)). Kip 
đên lúc các quyên cúa Tân-L^ó-c đa suu-
tâp đáy-đũ thì cnng coi đó là mgt đan-
vi , và đăt ten cho là ÍC Tàn-Ufrc Xung 
danh Cuu-U'ác và Tân-Uúc nhu Ihê Ià 
đê dê be phàn^biêt. ITírc nghĩa là khê^ 
uúc. Cij-u-iruc là lò'i uúc luât-pháp, 
Tàn-U*úc là lò'í uó-c yêu thuo"ng ; có 
tân có ciru thi su khâi-thi cúa tìúc Chúa 
Trú i bén hoàn - thành môt đcrn - v i 
tron-v^n. 

Bo Kinh-thánh kinh-lhiên đông-đia 
này gôm có 66 quyên, do chùng bôn 
muoi nguò'i biên-chép nên trong mòt 
khoang Ihòí-gian cbúng mòt ngàn sáu 
tram nam. Toàn bò tú đău đên cuoi 
đèu thàu suot bang mpt ã^i-ỳ, to ro là 
môi mot tác-giă đèu do Búc Thánh-Linh 
càm-đông mà viêt ra nhúng lùi Ngài 
bao ho viêt . Cho nên cài nguòn cúa tác-
già Kinb-tbánh là gap đôi . Trong khi 
chúng ta kê-ciVu Kinh thánh hoac phăn 
tác-pham ciìa Giê-rê-mì bay Ià phăn cua 
Giãng và Phao-lô, thi đúng qucn rang 
tác-gĩâ that o- sau búc man khi xua là 
Đúc Thánh-Linh mà bay gifr cung van 
Ià tìúc Thánh-Linh. 

Sách Gióp có lê Ià môt quyên tSi-

c5, kỳ thú Ià cãc sách cúa Môi-se. Toàn 

bò cúa Kinh-thánh không có chô nào 

đè-câp hay là viên-dãn rang triróc khi 

Gióp và Môi-se còn có kình-đìen nào Ià 

kinh-điên ra tú su khâi-tbì cua Búc 

Chúa Trò-i ca. Trong lúc ăy, khi tìúc 

Chúa Trúi tô-bày y-chi cúa Ngàì, thì 

Ngài dúng cách kliau-truyèn, Ifrí thuât 

nhu vòi A-đani {Sang 2 : 16) vúi C a i n 

(Sang 4 ; fì) vúi No-ô (Sang fi : 13) vúi 

Âp-ram (Sang 12 : 1) vúi A-bí-mê-lêc 

(Sang 20 ; 3) vúi Y-sác (Sang 26 : 2) đó 

đèu là guffng-mãu că. (Còn t iêp) 
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Nit&c Thiêrì'&àng 
)Cu'A nay trong lliê-gian năy có vô-sÕ 
ngirò'i công-nbân rang : loài ngiròi sau 
khi qua đòi xác-thit tuy xirang tiéu thit 
nát nhirng cái khôi linh-híin vĩln còn 
nhir thiròng Nhirng ngircVi còng-nhân 
nhir vày khòng phăi là nhung ngiròj 
đon-so- chat-piiác, it hoc, mà có đên 
nhirng kè tri-thi'rc, nhũng nlià văn-hào, 
bác-hoc cho dên các hâc thánh-nhàn 
xua nhir Birc Khong-Tu-. môt tiên-su- cùa 
đao Nho o-À-Bông, các ông Socrate, Pla-
ton, Aríslote, Ià nhirng nhà đai-tríêt-
hoc cr Au-tăy cung đeu công-nhàn Ià loài 
nguô-i có phăn linh-hôn- Và phàm nhiing 
ngirò'i công-nhân loài nguò'i có phàn 
linh-hôn đèu công nhan them môt le 
đao tuy răt huyên-vi song cfing đon-scr 
thông-thuòng ãy Ià có niró-c thiôn-đàng, 
có chò đia-ngnc là no-i ô- cùa loài nguò-i 
sau khi qua đò^í. (jf đày tôi muđn bày-tô 
mòt đè-muc là « Niró-c Thien-Đàng, » 

Nu-ó-c thíên-đàng theo phiro-ng-díên 
và tiêng nói cùa loài nguòi : Ià nu-ác ô-
trên trò'i, chinh là ngôi niró"c cũa Búc 
Chúa Trò-i vay I Nói đên nuó-c thiên-
đàng là nirfrc (V trên trài, hôm nay có 
ngirài cho đó là môt viêc aotu-frng. mot 
đíèu mê-tin, mc-hô mà thôi 1 Nhirng sir 
that không ăo-tirang, không me - tin, 
khòng mo-hô đău ! NmVc thiên-đàng là 
mpt lê thai, môt chân-lỳ or trong con 
ngirò-í I Sir thuc-hflu cùa no có nhièu 
bàng-cá minh-chirng đáng tin xin bày-to 
nhir sau : 

B A N G c ã M I N H C H I T N G SIX THLTC-

HÙU C Ú A N U ' á C T H I E N - O À N G 

Nhin thíy sir tS-chirc chính-quyèn 
trong môt dân-tôc, ta biêt tS-chirc ãy 
Ià cùa inpt chính-phù mà ra, và đã có 
mòt chinh-pliù lc tăt-nhìêncó ngôi nuác 
cùa chính-phù đó, Cung mot le ay, Jihìn 

thay sir sap-đăt chu-đáo ch í l y cùn sir 
vàt o- trong còi ir/ri đãt, nhtr thê-gian 
có toi sang, có ngày đèm, có bõn mùa, 
lám tiêt văn-xoay, và nun vàt Irèn qua 
đăt tù loài khoáng-vàt, tlurc-vàt cho 
đên đgng-vat đeu cò sir sĩlp-đat la-lùng, 
Môt lá cày, môt ngon cô ciìng đirtrc sáp-
đăl cách đúng-đan. Mòt mat kim-circvngp 
môt cái màng nhen, cho đên các tê-hào, 
các hòa-huyêt trong thàn-thê cũa v^n-
vàt cfing điro-c dung nèn theo luàt ky-
hà-hoc môt cách kỳ-cà ng. Lai trong 
thàn-thê cũa loài v^t và nhăt là loài 
ngirài là nhùng bô may song vò cùng 
linh-vi khéo-léo. « Tòi căm-ta Chúa vi 
lôi đuac đirng nèn cách đáng str la-
lùng» (Thi 139:14), Còn biêt hao nhùng 
sir sáp-đat khác có y-tù, có nghĩa-ly. có 
le tuang-đoi tiro'ng-ùng, mà noi đày 
không the nói hêl đirtrc, cho đén nhùng 
sir vât làn ngoài vfi-tru cung đèu có 
SIT sâp-đ^t rành-mach, nhir qua đăt 
luân-chuyên có điràng lõi, muôn ngàn 
ngôi sao vàn-hành trên các tùng Iròi có 
quy-cù, mat trài hành-đông có tiiêu-đung, 
mat tràng xoay-trà có tuăn-tu. Tăt că 
nhirng sap-đat hfiu-lình, hùu-y, hùu-ly 
đó không có the nào goi là tir-nhièn mà 
có điro-c, vì he có SLT sâp-đàt thi tir-
nhièn phăi có mòt y-chi, niQt tri-khôn 
đê sâp-đat I Cho chúng ta biêt chac 
rang : Phâi cô Bang Thiên-đía Chon-chù 
tùc là BÙC Chúa Trài , Bang Chúa-le cùa 
muôn loài tròi đăt « là Đăitg han sir 
sò'ng, hoi song, muôn vât cho moí loãÌ )> 
(Công 17 : 25) và he có Búc (^húa Tròi le 
tat-nhien có ngòi nuàc cũa Ngài là 
« Nuàc Tliiên-đàng. » Lai mot đièu làm 
ehùng nùa càng cho thăy rò niròc Ihièn-
đàng I Ay Ià Bi'rc Chúa Jèsus, 

Chúa Jêsus có phán ; <( Phiràc cho 
nhùng kê chiu bát-bà vi su còng-nghĩa 
vi nuàc thiên-đàng là cũa nhùng ke 



ăy » (Ma 5 : 10). Vây cliínii Hire Chúa 
Jêsus da làm chúng rang có nuó'c Thiên-
đàng ! Và Chúa Jèsus là ai mà lò i chúng 
cũa Ngài đáng phâi tin ? Ngài nguyên là 
Ngói thir hai trong Ba Ngòi cùa Búc 
Chúa Trò i giáng-sanh xuòng thê-gian 
năy lai ntròc Do-thái each nay đa găn 
2.00U nam. T h ò i binh-sanh Ngài là mòt 
NguíVi Ivhòn-ngoan day o-n và tron-ven, 
đên iúc 30 tuãi, Ngài lihò-i-hành chúrc-
vy ; trong 3 nam giăng vè Tin-lành cùa 
Nuóc l^úc Chúa T r ô i , niÔi lò'i nói cùa 
Ngài đèu chan-chira cliàn-K' và sir day-
do cao-qui ; Ngài vùa giăng Tin-lành vè 
Nuòc Bũc Chúa T r ò i , vũa làm phép la 

cũu-chúa nhi>ng kê tât-nguyèn, đau-
êni, Nhièu chúng binh nan-y, nhirng 
Ngài rõ' đên thì kê đui điro-c sang, kc 
điêc điro-c nghe, kê que du-o^c đi, kc bai 
đuac lành, ke phung đirqc sach, kê chêt 
đã cò mùi 4 ngày trong mõ-mă dircrc 
song laí. Ngài làm phêp ìa nhu vày đe 
cat - nghĩa cho loài nguòi biêt rlíng 
Ngài là Bang Thuo-ng đê làm-phàm đê 
ban O'n cũu-rôi loài nguòi , Su giâng-
day và nhúng phêp la cùa Ngài đã lãm 
sôi-nôi câ đãn Bo-thái, cò rat đông 
nguòi tin Ngài là Bang Thánh tũ Búc 
Chúa Trò'i đên. Song chinh-phù Do-thái 
lúc bay g i ò scr rang dàn-chúng sê ton 
Chúa Jêsus lên làm Vua mã lât-đô chính-
quyèn cùa ho nên hq tim each bat và 
giêt Ngàí trên thâp-tu-giá, 

Chúa Jêsus chiu bat và giêt nhu vây 
tuy niòt mat là do long ghen-ghét cũa 
Chính-phù Do-thái, nhung đò là <'-đinh 

cùa Bũc Chúa T r ò i đã sai Ngài đên 
thê-gian phãi chiu chêt nhu vây đ^ng 
do liuyêt mà làm le chuòc tôi cho loài 
ngiròi, « va, then luât-pháp cùa Bũc 
Chúa Trò'i thì hàu hêt moi vât đèu 
nhò huyêt nià đuqc sach, không đó 
huyêt tliì không có sir tlia-tbú f> (He 0 : 

22). Bũc Chúa Jêsus chiu đóng đinh trên 
thâjĩ-tugiá 3 ngày, Ngài chêt, nguòi 
ta đem xãc Ngài chôn trong lUfi-mâ ; 
Búc (-húa T r ó i kliiên Ngài tù cliêt sííng 

laú Ngài song lai each hiên-nhiên, 
khuyên-băo môn-đô trong 40 ngày ròi 
mòi ngu vè trò-i. Su song lai cùa Ngài 
có nhièu bàng-cò' rÔ-ràng khiên cho 
kc thù phâí cũng miêng ; và tù đò bai 

quyèn-phép su song lai cũa Ngài, T i n -
lành ducrc truyèn ra kháp nai. Trâi 
găn 2,000 nam nay trong moi nuòc, niqi 
chi-pliái, mqí thũ tiêng trên thê-gian 
có muòn muòn, triêu triêu nguòi đã 
tin theo Ngãi và nhò Ngài nià đò"i song 
đuo'c câi-tao. Lgi cíing cò biêt bao 
nhiêu nguòi tin Ngàí iiià đã gyp sir 
bát-bò, tra-tân, hi giêt bang đù each 
tàn-ác 1 Hq thà chiu chêt chò^ không 
bao giò-chiu chòi Ngài. Hièn tliò'i trên 
qua đăt nãy. Hôi-thánh Ngài đ u g c bành-
truòng kháp noi . L ò i Ngãi đã đuq-c 
đích ra trên LOGO thũ tiêng, cò trên 
700 trièu nguòi nhân Ngài làm Cũu-
Chúa cùa minh, trong đò cò đù các 
tùng ' lóp , gíaí-căp loài ngiròi. 

yem lich-su và su-nghiêp v ĩ - đ g í 
cùa Bũc Chúa Jêsus trâi các đò i xua 
nay, thì aí cúng phâi công-nhân rang 
Ngài là môt Bang Thánh cùa Bũc Chúa 
Tró-í hay it nũa cùng là bàc vĩ-nho'n 
siêu-quăn tuyêt-chúng, mà chinh mòt 
Bang Thánli, môt bâc vĩ -nhan síéu-
quàn tuyêt-chúng đa làui chũng rang 
có nuòc thiên-đàng 1 Bó lã mòt I j ' -
chũng đáng đem long tin tron-ven. 

Nhung bàng-cò trên cho chung ta 
biêt răt ro có nuòc thièn-đàng, Vây 
nuòc Ihiên-đàng ra Iàm sao, cânh-lrang 
và tinh-hinh cùa nuòc ăy ra the não ? 

C Â N H T R i \ N G V À T Ì N H H Ì N H 

HWÙC T H I C N » À N G 

Xem su tă ve vè thành Giê-ru-sa-leni 
mòí trong sách Khâi-thí thì đoán biêt 
nuòc thièn-đãng là uiòt nuũc vô cùng 
xinb-lích, cò nhièu cânh đcp, su-v§t 
đep mà tiêng nòi cùa loài nguòi khò 
hinh-dung, khó inô-ta đuo'c « rue - rô-
vinh-hiên cùa Bũc Chua T r ò i , Sir sang-
chòi cùa nuũc thiên-đàng giong nhir 
mòt vièn buu-thach, nhu bich-ngqc 
sáng-suò't » (Khài 21 : 11). Bao nhiêu 
nhúng đièu khco-léo, tòt-đcp quí-báu 
trong câ vù-trq đèu dòn-chúa ò trong 
đó vi chinli là ngòi nuòc cùa Bũc Chũa 
Trò'i. Liii có vô-sò' nhung đièu, nhúng 
công-viêc, nhũng su-vât cung-căp làm 
cho đăy-đù su thôa long, su vui -vê , 
su sung-suòng và su múi-mê luòn luòn. 
Nuó'C thièn-dàng lã phân thuung, là búa 
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tièc cho nhírng ngirài đuac vào đó, 
nhirng phirác-Iíic o" đó vó-lân vó-hĩén. 

(V nirórc tliicn-đíing có vó-sõ tliiên-
binli, lliièn-sir và ]inh-Iiòn cna nhfrng 
iiguõì tliánh, Tliicri-sir, tliirn-hinli hàn-
h^ chunj^ quanli ngói rna Dire (Miiia Tnri 
và Im cùng dinrc sai đi rtu bao-lòn vTi-
trq ; cón vò-so linh-liòn cùa nhírng 
ngu-òi thành tliì đir<rc tr tìxriri ngòi rlie-
ch(V rua Hire Chúa Tròi , Iin ngani xcni 
sijr vi nil-Ilien cũa Ngài, aji-nglii ìr đó 
cùng hiríVng phiròc vĩnh-sanli circ-Iac 
vò eùng vò-tan. (Xin ti irii niỳl đoyn 
cúa Kinh-thânli). 

*t Sir ííy đoíin, lôí nliìn xfni lliííy vò-
so ngiròi khòng ai đeni đixí/c, búi moi 
mnVc, inoi clii- pliái, moi dân-tóc, moi 
lieng iuà ra, cliúng diVng tru-òc Ngói 
và InròeClìiOn Con, mììe áo dài lr:1ng, 
tay cam nhànli clià-hu cat tieng l<ou 
rang ; Sir cúu-roi tluiòc vè í>úc Chúa 
'i*ròi tâ  là Hang ngir Irèn Ngòi, và lliuóc 
ve Cliirn Con, Va hít tliây thicn - sú 
đúng vóng chnng.quanli eác Trirú-ng-
lao rung hon con sanh-vàl sa|i mat 
xuong tru-òc Ngòi, và UuV-líiy Dire Clnìa 
Tròi *> (Khai 7 : 9-11). 

Ai là ngiròi dir(rng 'r tlic-gian nay 
mà đtrfre ghi ten vào so nirúe lliièn-
đàng thì phu-òc biêt diròng nào ! Xua 
kia khi Búe Chúa Jùsus còn íV thĩ?-gian 
Ngài sai 70 niún-đõ di giang d^o, đcn 
hìc tr<r vè ho vui-nurng him inà Ihua 
cùng Ngài rang : a Lay Chúa, vi danh 
Cliún, các qui cfing phai phnc cliúng 
tòi. » Due Chúa Jèsus bèn phàn rang : 
« Ta dà thay qui Sa-tan lú tròi sa xuòng 
nliir chop, Này, la đa ban quyèn cho các 
ngiroi giày - dap riìn. bò-cap, và nioì 
quycn cna ke nghich diròi eb<rn ; khòng 
gi lain haĩ các ngirai đirac. Dau vày c hò 
múng vl càc quĩ'phnc các ngiroi, nhirng 
hay iiiù ng vi ten càe ngircri ghĩ Ircn 
Ihicn-dàng » (Lu 10 : 17-20). Due Chúa 
Jcsns l>ào niòn-do Ngái nèn núe long 
inirng-ra vì ten cúa ho da đirae glií trèn 
thièn-đàng han là sir vui-nurng gì a thc-
girin này ! Sao vây ? Vì niròe Ihíènđiuig 
là coi phuác-lyc đò'i dòi, liu-iVng thú 
*riràng*sanli khóng dút, 

Hò-i qui óng bà nnh chj cm ! Nuác 
thién-đàng rat phirác-hynh nhu v^y, thi 

xin hoi : Qui óng bà anh chi em eó 
muò'n clio ng:iy tirang-lai cúa mình 
đirrre vào đó khóng? Nén muon lliì (*ó 
tfie dirge niirn là chúng ta bií l tini-kìém 
ííìcu-kien cna no, 

Đ I È U K I I N V À O NirÕrC T H I E N 9 À N G 

Ph;n ãn-nàn Igi. Tòi gì ? Tòi làni 
Irái ỳ Due Chúa TròL Ỳ Ngài <> dàu ? 
Trong lung cúa loài ngiròi ; và y Ngài 
ià « ira dèu cliành-lrire, ghét dèu tham-
lam và sir hal-nghĩa» (lis, íìl : R), T T'a 
đèu cóng-binli, ghét dèu gian-ác» (Ilè 
1 : *)). Neu ai vi sir ich-loi cho xàc-
thjl mà làm nhung dièu bãl-còng, hal-
nghĩa, dói-lrá, tham - lain, plindt-g£.d, 
hung-di>, Irái ngirgc y Búc Chúa Tró-ĩ 
lúc là Igi- Mà loài ngiròi hét Ihày dèu 
đa pham lòi thiéu mat sir vinh-hicn cna 
Due Chúa Tròi, Lai núa, mòl tgi rãt 
íàrn mà ai nãy cnng đèu mac plim ãy là 
khóng biét kinh thò Ngài. Due Chũa 
Trfri Ià Cha thièng-liêng cúa loài nguòi, 
lúc ban dàu Ngài <lirng nén loài ngiròi 
theo y-chĩ tòi nhúl Í úa Ngài. Ngài 
dirng ncn loài ngiròi, i)an cho cò mòl 
thân-tliè tàmthiròc vinh-hien, Ngài phú 
cho có phàn linh-hòn qui-hàu khòn-
ngoan tliòng'Sáng bon niuún-vàL biét 
phàn-bièt thièn, àc, phai, trãi, biét suy-
xcl d^O 'đúc nghĩa-ly eò'l hi đè làm eon 
cúa Ngài, biél eàl I)òn-phân dò'i vòi 
Ngài lire là sir thò Ngài. Đúc t;iiúa 
Tròi diriig nèn loài ngiròí Ngài rung 
dir-bi cho dú mgi Ihú can dung ; nào 
non xanh luròc biec, cành đcp ho:i xiriĩi 
dè cung cho six thãy, nào ngn-coc bàch-
quă dú niíii Ihtrm-Uio ngon-nggt héo-
l)ùi dè cung eho nuòi thàn-lhè. C ò n 
hiet l>ao nhièu sir cnngeãii kliàc mà nai 
đây khòng the nòi hél đugc-

Nói lóni lai, loài ngtròi có đày, sfíng 
đày là nhò an cúa Due Chúa Tròi ; 
duòng-khí loài ngiròi dirong th/r cfing 
nhu e(Mi cá, lá ran, lial <"irni liò|) jiiròc 
Clia chúng ta sò'ng hang ngày cU'̂ u hi IxVi 
Cliúa lian <'iio I Song lgi-ngbiè|) lhay 
loài ngirò'i khóng biét kinh-Ihò Ngài. 
Khòng kinh-llnV Ngàílà mgt tòi rãl iuing» 
chàng khác nào mòl đúa con cha nie 
sinh ra nuòi-nãng Ur lliuà còn tho-dai 
eho đcn khĩ khòn-lán, công-trình nhir 
tròi nlur l)ièii, song khi thànb-nhaii ròi 



no hii không hiet gi đên công-crn cíia 
cha tnc, bô cha mc cùng lãm nhfrng điêu 
Irái nghich ỳ côa cha nie ; đira con ăy 
là đira con băt-hiêu, đáng ra cha me 
pluií bim toi no vá không cho no hirô-ng 
phììn gia-nghièp cua mình, Truòc mat 
Hire Chúa Tròi loài ngiròi là nhùng đira 
con hăt-hiêu cua Ngàí, Kinh-lhánh chép 
rang: a Bôi chirng ho íjáu biêt Oirc 
Chna T rò i mà chãng tòn-vinh Ngài Ià 
BÚ'C Chúa Tròi , cung chang ta ern Ngài, 
nhung tir-nghi cua ho iror nên hir-không 
Ví] long vô-tri eua ho ra tôi-lăm, ho tir 
xung lá khòn-ngoan mà trô' nên ngu-dai, 
íĩôi vinh'hièn cua Hire Chúa Trò i không 

P H A I D U N S iirãì 

N G O I - K H E N C H Ú A 

M p T nguòi kia bj bênh ung-thu 

a luoi. Nguòi ây đuoc đua vào 
môt bènh-vièn &úc tqi &gì hoc-
duòng Bonn dè giãĩ-phau. 

— « Truóc khi giòi-phou GÌáo-su 
giài-phâu nói vói nguòi ây : 

Bay già lò djp-tien chót anh có 
the nói đuoc. Vây anh có lòi gì 
dõc-biét muôn nói không ? >, 

Nguòi bênh kia xây Iqi truóc 
mot giáo-su giàì-phãu vói tât cô 
các sinh-viên Đai-hoc-đuòng đuong 
đúng do dè chúng-kìên cuôc gĩãi-
phau nay mà nói rang : 

— « &áng nggi-khen Bùc Chúa 
Jêsus-Christ dên dòi dài võ-cùng 
Amen, 

Anh chj em vò tõĩ đã dung 
luÕĩ mình làm gì ? Ngoi-khen Chúa 
u ? Làm chúng vè Ngòi u ? Cam 
an Chúa Ngòi cho chúng ta còn 
nhtèu dip-tién vò thì-giò dè nói 
nhung chúng to khõng biét lai-dung 
luoi dè làm sang Donh Ngàì, Kia 
tác-gio Thi-thiên đa quyét-djnh : 
« Tôi lay miêng tôi kêu-cou Ngài , 
và luõi tôi tôn-cao Chúa > (Thi-
thiên 66 : 17). 

— Ái'Nhorn thuat. 

hay hu-nát ra igiõng nhir hinh-tufrng cua 
loài nguòi hay hu-nát hoyc cúa đíêu, 
thú, còn trùng *> (La 1 ; 21-23). 

Loài nguòi bô Búc Chúa Trò i , thó-
lay tà-thăn, hình-tuong cùng nhúng lỳ-
tuông, nhúng chú-nghĩa rièng eua bo thì 
khác não nhu đi'ra con lung-lac bô cha 
nie mà ra cung-jihyng nguòi, Mòt đúa 
con đaì băt-hiêu ! Triròc mat Búc Cbúa 
Trò ì , loài nguòi đáng phai Irăm-ìuân ô* 
đja-nguc không mong gì đuwc vào thiên-
đàng. Nhung cani-ta Búc Chúa Tròì , 
Ngài nhu môl cha tír-áì xót-thuong đira 
con băt-híêu cua mình, van Irông-mong 
cho no biêt an - nàn lôi trâ vè cùng 
mình, Ngàí kêu - gqì ; « Kỳ đS tron, 
nuóc Đúc Chúa Trò i đa gan, các ngucri 
bay ăn-iiãn. » 

Nuòc thíèn-đàng đang mô cúarong-
rai tiêp-ruòc nhung kê biêt àn-năn lõi 
mà trô- vè cùng Búc Chúa TrÔ4 1 Hôm 
nay nêu ai muôn ngày tuang-lsì cúa 
minh đuo'c vào niròc thíên-đàng thi cái 
đièu-kiên truòc hêt Ià phài ăn-năn tõi 
vó'i Búc Chúa Trò i , phài căm-bíêt minh 
là nguúi cò tòi, đa làm nhung đèu pham 
nghich ỳ Ngài, đa bô mat bôn-phân đôi 
vòi Ngàí nhir môt đúa con hoang-đuòng 
băl-hiêu, có long đau-lhuong thông-bôi, 
rôi phăì tín-nhân Búc Cbúa Jêsus làm 
Cúu-Chúa cũa mình. 

Đúc Chúa Jêsus Ià Bang Birc Chúa 
Tròi (vi long yêu-thuo-ng Ihê-gian hu-
măt) han cho thê-gian đê loàí nguúi nhò-
Ngàí mă đuac cúu - rôi. Vì cú tòí - lôí 
cúa loài nguòi nià Búc Chúa Jèsns phai 
chêt trên tbâp-tir-giá môt cách vô-cùng 
đau-đún sĩ-nhyc đê Iàm giá chuôc lõi 
cho loài nguò'i theo luãt công - binh cua 
Búc Chúa Trúi, ban cho nhirng kê lin 
đên Ngài nhò công-Iao huyêt Ngài mà' 
tôi duoc tha, hôn đucre cúu, ngày tucrng-
lai tránh khôì su tram - luân đoán-pbat 
ô đìa-nguc mà đucrc vào nuúc thiên-
đàng. Chúa Jèsus có phán rang: « V ì 
Búc Chúa Tròi yèu-thuong thê-gian đên 
nôi đà ban Con Bõc-sanli cúa Ngài, hău 
cho he ai tin Con ăy không hi hu-măt 
mà đuo'C su sSng đòi đòi » (Gi, 3 ; 16)^ 

- Vây cái đièu-kiên vào nuúc thíên-đàng 
là phâĩ àn-năn tôi cung tín-nhân Búc 
Chùa Jêsus làm Cúu-Chúa mình, nhú 



công-Iao ciru-chuòc cùa Ngài trên tliâp-
tir-già , ((V;^ ăy là nhfV fm-đìcri, ho-i rhrc-
lin, inã anil cm đu'yc ciru, dèu úó kiiòng 
pliăi đên tiV anh ein, ben là sir ban cho 
cùa Hire Chúa T r ò i » (Êph. 2 ; S). Tin 
đên Đú'c Chúa Jêsus là cài ãn-tín đuy-
nhirt đê loài ngu'òi đirfrc vào nirtVc 
thiên-đàng, ngoài ăn-tín đõ thi khòng 
có cách nào khác- Vi-đu nhir luàt đi 
xe hra là phai mua vé o" nlià ga, dău 
trong mình có nhièu tíèn-hac mà khòng 
mua vc tàu thi khòng sao ra đircvc cũa 
gác, Nêu khòng tin tìirc (21iúa Jêsus, 
loài ngirò'i Hù có lu-nhon tich-đirc, hán 
hêt gia-tài hõ-thi hay làm nhfrng viêc 
tir-tluen gì đi níra cũng khòng the nhà 
đó mà đirac vào niràc Ihiên-đàng, cung 
khòng the nhò- mgt vi Than, vi Thánh, 
vi Phat, vi Tiên nào đe điroc vào đú-
Vì Bú-c Chúa Trài da lap im}i phuong-
pháp ciru-rôi duy-nhirt cho loài ngirài 
là phăi tin đên Búc Chúa Jêsus cũng 
nhir luat đi xe hra cùa nhà niràc vây. 
Kinh-thánh day rang: «(Lhang có six 
ciru-roì trong Bang nào khác ; vi a 
dirài tròi, chĩing có Banh nào khác han 
cho loài nguài, đe chúng ta phăi nhà đó 
mà điro-c cúu » (Còng 4 ; 12). ft Hĩĩy tin 
Búc Chúa Jesus thì se đirac cúu. » 

m 

Hõi qui òng bà anh chí em ! Qua 
cugc đòi năy, linh-hôn qui vi sê đi 
vào đâu ? Nêu khòng điro-c vào niràc 
thiên-dàng thi chĩ có môt did thú hai 
nũa huge minh phăi vào đó, chò ăy là 
cho tràm-luân kho-hăi kinh-khiêp đò'i 
đài ; vl hêl Uiăy moì nguòi dèu đà pliani 
tôi, mà « tièn công cùa tôi-lôi là su-
chêt, nhirng sir ban cho cũa Búc Chúa 
Trài là SIT song dòi đòi , >J SIJT l>an cho 
cùa Đúc Chúa Trài là chinh Búc Chúa 
Jêsus vây, hàu cho he ai tin-nhàn Ngài 
thi dirge ci'ru-rôi, ngày tirong-lai đu(/c 
vào niróc thiên-đàng noi phirac-hi^nh 
đài đò-i khòn^ cùng không hêl. 

— Nguyênkim-Khiình 

G Q I L O N G B A N T R Ê 
( T ì ? p ìhto t r a n g 23) 

điem dôc-nhút mà chàng (^òn lai, mat đì 
liay làm hòng đí chàng sè chêt. Bòi ta 
cung chi có mòl, nêu ta làm hong đi thi 
sê àn-hãn đòi đò-i noi dau-khn trăm-
hiân. 

Thira các ban, các ban đang đi tim 
vàng, và nhirng vinh-ho a phú-qu i cũa 
thê-gian chàng? Hay noigiro-ng chàng 
lhanh-nièn năy đe trô- vè và tini-kiêni 
Chúa-

Cliàng đa điro'C cúu song và chính 
Chúa ban clio mgt dòi song mài. Ngày 
nay, chúng la cung chi có mòl que điêm 
đôc-nhăt là Búc Chúa Jèsus - Christ. 
Chũng ta sê chêt nhirng chĩ mòl mình 
Ngài đã ciru chúng ta. Hay gang tim-
kicm Ngài vã song vi Ngài, 

— Xuân-Nghiêm phong dich. 

C Õ - N H l - V l l N 
( T i P p U i c o t r a n t í 2 9 ) 

Òng Lê-xuân-Vân 200d, 

Mi^c-sir Lê-Châu lOOđ, 

Mijc-sir Nguyên-xuàn-Ba 200đ, 

Cô-nhi-viên tièn hop 127đ, 

Lai-túc 5.000đ. 

Trung-úy Boàn-hirng-Lâu lOOđ. 

Miic-sir Đoàn-vàn-Micng lOOđ. 

Hôi-thánh Núi-sâp lOOđ. 

ông Bang-ngoc-CăLi 
(Ninh-hòa) lOOd. 

Ban Thanh-niên H,T. 
Gia-đinh 200đ, 

Òng Tôn-Prong-Hu-cri ĩíOOd. 

Bà Lu-u-thi-Nho (Quê-san) 300đ. 

Hôi-lhánh Trà-My lOOd, 

Tính đên ngày Ĩ7/7/5G Trân-trgng 
căm-ta các ĩlgi-thánh và qui ông bà dã 
giúp Viên, 

— lìan Gĩánì-doc. 

N H U N G T U C O ' C H K T H A Y T I M - K I K M 

N U á C BÚC C H Ú A T R Ò ' I ( M a C : 33) 
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MUÓN THANG BÁN-NGÃ 
e Ă N G V A N S A N , SÀI G Ò N 

O N G Pascal là luÕl nhà van-hào Pháp 

ve the^kỳ Ihú XVI đa nói rnót câu h-ít-
hù : (( Thâng tói dáng ghét » , ông thay 
cái ban-ngà hi va-chaui luôn luôn khi 
tiêp xúc v ó i ngirò'i đò i , Giâi-phãu cái 
ban-ngã. ta ihăy no có chat tir-ái, 
đnc-đoán, hiêu-lh;1ng và nhièu chat 
ich ky. Ban-nga khiên la khòng nghT 
coi ngirò'i khác tôn-trong hon minh, 
không chàm vè Itri kê khác. (RÔ 1 : 3,4) 
mà chĩ nghĩ đên minh nhièu qua. No 

khòng muôn con ngiròi cúa chúng la 
song ra con nguòi túc là sinh ra phâi 
giáp-đo' lãn nhau. Cái bãn-nga kiêu-
ngao cúa Thành-cát-tu'-han Ià giày-đap 
lăl câ loài ngiròi dir<Vi got sal đè làm 
bĩì-chú hoàn-càu. Cái bàn-ngã cua Sam-
sôm là chièu theo lir-dnc dãu đa đuor 
o-n liêp-nhân Than cúa Chúa Ban-ngã 
nhu the là tliăt-ljai, no khiên moi ngiròi 
ghêt no, rtft cuôc cliính minh cung 
ghét no not, 

Muôn thâng bân-ngà phâi cãu-xin 
Búc Thánh - Linh cai-tri long minh, 
đùng đi truó-c Chúa, đúng nghT đên 
minh, đúng SO" thiêt, coi mpi s i r ô- đòí 
nĩiy nhu là su lô. Ông Phao-lô là môl 
nhân-vat cuphách trong các thánh-đô 
Clia Chúa đã than : <( Khò'n-nan cho lô i ! 

Ai se cúu tôi thoát khôi thân-thê hay 
chêt nãy, cám-ta fiúc Chúa Trúi, nhú 
Búc Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta U 
(Rô 7 . 24, 2r)). òng coi than ông nhir 
ro"m-rác can-ba cua xa-hõi. Muon thâng 
no ta phâi tu hg mình xuSng, chiu 
nhuòng-nhin tăt câ nhfrng su băt-trâc 
xây đên cho minh, Đôi vò i tinh đòí 
đen-hac ta không đáng ban ĩàm, tha-thú 
tăt câ nhúng gl ta muôn tha-thú, ta cliĩ 
ví minh nhu h^t cat trong bai sa-mac, 
ta cam Ihăy đôí minh nhe-nhàng nhu 
thoáí vòng cuong-tôa cùa đòú gió bui 
năy, VI chinh chô đăt ta đuong song 
hang ngày chĩ là tam-thòi, sau nay mpi 
sir đèn qna đi, Chúa đa găn rôi, ta còn 
đg-í gì không lieng xa eái hăn-nga thoi-
nát cúa ta đi mà giao tron-ven than ta 
cho Ngiii luycMi-lpc, sàng-sây, mài-giua 
thành vàl cò ich eho nguò'L Nêu ta co-
chap giú no, chĩ lhay nang long, chòng 
mat nhu nguõ-i có binh không chiu chúa 
chĩ kêu than cho so-phan chang ra chi I 
Có khi nào ta fhú soi gircrng, tu đúng 

len cái can rôi lir hôi long mình đã hoii 

ai và đã Iàm đuo-e gì cho Chúa, cho 

nguòi xung-quanh ta chua? Ta sê tu 

thăy mâc-cõ- vi minh không ra chi lai 

tuô-ng mình ra chi là tu dôi long mình. 

TÒĨ BĂ BI ĐÓNG ĐINH VÕI CHRIST TRBN THAPTJ/' 

GIÁ , DAU VÂY TÓI SONG, NHUNG KHÔNG PHAI LÀ 

TÓI SONG NUA, BEN LÀ CHRIST SONG Ò TRONG TÔL 

GA 2 ; 20. 


