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Tuy T-eói 
< ... M^t con đô b9C khdn, n&fti trong 

méng c6... Vfnh-hÌon thoy &ũ̂ c Chúa 

Tròi ò noĩ chf-cao, Hòa-binh di/ói đát, 

hì-duyét 9Ìù-a loòì ngu-òi. > (Lu ?: /3-J4» 

D Ó I vrri SIT giáiìfí-sanli run Hue fJuìa 

Jèsus-Christ, xira nav rta-so firu v-lhiVc 
lã nj()l hien-đònfĩ r u T - k y . niùt hiên-dõng 
trong các hicn-í1í)ng. niòl hiên-dòng 
duy-niiãt. mòt Idcn-dòng sièuvicl cùng 
hi mòt Inên dòng tuyct-doi. v v... Scmg 
phãn dòng cung chĩ hiet rííng chinli sir 
giáng-sanh cua Búc Chúa Jòsus-Clirisl là 
niòt hicndòng nhir kia, chò- d a 
may ai nghT dc i i rang ih) sir g i à n g -

sanh cíia Birc (^húa Jèsus - Chrisl 
mà tan-Uià nh mòl hicn-dòn^ nliir 
kia, Váy, nay la rung cáy Thánh-
Kinh cna Chúa mà suy-nghT vt̂  
ycLJ - di?ni ÌM\\'. hV- àn-tiV r:\--i 

Tliánh'lJnli và h ì y lufnig dírc-lin 
<'ùa J i i i í i h mà l í i Tra-an cua Bĩíng 
da giáng-sanh de cúng nh:m gày 
nÍMi tf mòl hlên-dòng vinh - dieu 
íuyêl-dòi » \ rmig J i g à y Ky-nicm 
Chúa giáng sanh nam 1 í)á(i nãy. 

Xira nay chúng la hay nghe 
ngiròi dòi ihuòng lay thi ' ih-Ming 
« dug Trang » dc chĩ vii mòt nhà 
hoc-thírc uyén thàni siêu-quãn hat -
loai, và deu hicu rang he U\ 
flòng Trangrt thi phài cò cái tri-thírc; 

Irên than rò moi sir thnòc vè tròi, duói 

thòng biét moi dieu thuòc vè dãt, và 

gifra hieu suíít viêc thuòc trong cni 

ngirói, Nhirng ngiròi gòm du tài-lri ăy 
à đàu ? p , . Mà dãu (jua có ngiríri dirò-ng 

ãy di nĩl'a tliì cíing clu biêl diroc cáĩ dà 

cò, và tliiiàn then sir-lv dĩí có dí) niã 
sanli-hoat chó dàu có Ihe tluiv - đói 
dircrc tí gì de lao-lliành mòt bicn-dóng 
dáng ke nào đâii, Măc-dáu hiên nay 
k hoa-line dà tién-tri en la-thiròng. dà 
]>hát-minh nhjèu cái mòi la, làm mira 
làm giò. bay trên kbóng, l̂ tn duói nuòc. 

Ho en. 

lhi kboa-hnc cùng cliĩ tint hiél rò sir-U' 

vàl-lánh vâl-lirc mà sír-ÙMng và ché-tác 

các Ihó máy-móc nãy, nn đò thói. Buy 

có Đírc Chúa Jêsus giáng-sanh míri có 

cái bién-đông ban là dói núi lap hièn, 

Ihay-đÃĩ la thirívng cà l)a cni : trói. dãt 
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và ngirtVi. Ay do, sir giáng-sanh cua 
l ine (^húa Jèsiis-Chrisl khòng phăi Ià mot 
líicn-đòng vinh-dieu luyct-đSí, bèn là 
sir giáng-sanh cũa Birc í^luia Jêsus-Chrisl 
đã TAO-NIÍN « mòt hién-đOng vinh-
(hèu luyêt-dói » vày, 

Boi A"dam mà tni - lòi đa vào Ihé-
gian nhn đà chép ; « Cho nèn nhu hcri 
mòt nguòi mà tòi-hu da vào tiié-gian, 
laí hò'i tí)idòi mà cò su chét, và nlur vàv 
fair cliét dà lan khã]) moi ngu'ù'i, vi niui 
ngirò'i deu dã i)haju lòi JJ (La 5 : 12), 
khién cho A moi ngirò'i đcu luit mat sir 
vinh-hien ciìa Birc Cbúa TnVi nèn 
Búc Chúa Trò'i von liăng đăy vínli-hícíi 
o noi clií-cao lai khòng diroc vinh-hièn. 
Tuy khòng i>hăí Búc Chúa Tròi bj míít 
sir vinhdiicn. song sir vinh - hièn cúa 
Ngài khnng the chòi - rang líhién moi 
ngirò'i đèn phăí ngoi-khejj, Vi nliu- mat 
trò'i lũc nào cung van chòi doi, song 
xung-quanh ta hi ànué là vì may đen 
day dac áng đi vày. 

Nhon do khién cho ngiròi ta cò 
nhièu y-njèni răt sai lăju vè Birc Chúa 
Trò'i ; Kc thi cho rang Búc Chúa Tròi 
cao xa qua nào ai biét đuoc, thòi không 
dám nói hoac khòng nèn nòi dén Ngài 
núa ; ngirò'i tin rang kliòng biét có Dire 
Chúa Tròi hay khòng. hoac gia cn tliì ta 
ciing chira làm sao biét dircrc ; kè khác 
I H Ì rang : *) 1 Búc Chúa Tròi oaínghiêni 
qua, Ngài cò he đoái dén ta thaji-hen 
làm chi, và ai dám nghi' đén Ngàí ; 
nguòì khác nfra laí nòi : Bi'rc Chúa Tró i 
ò' tai long la, la ngliT gi là Ngàí nghĩ ay ; 
v.v,-. Song, thăy dèu nliàn sai, hìcn lăm 
vc Búc Chúa Tròi că. chang khác nào 
đám thăy bòi đi xem voi hay Ià dàn 
nguò-i ngong đi xem ehuòng do thòi, 
Tlié ncn dìlu sir vinhdijèn cúa Búc (^bùa 
Tró i hang rang-ro-. song đoi vòi nhàn-
loai — dău là loài linh hon nniòn vât — 

+ 

cíìng chàng khác hue g:im tlièii trirò'c mat 
nguxVí mù, hay là líéng sung thăn-còng 
bèn tai ké điéc vày. Nén khong có Búc 
Chúa JÊsus-Clirist giáng-sanh tao-
thành mot bién-đòrig vinh (hèu tuyèt-
dòi nhir đa eó. đuong có và còn cò dén 
tron-ven đòí dò'i mai mai, thì cái cănh 
u-său nói Irèn khòng biét còn kèo dài 
dén dàu và đén bao gÌ(V ! That, duy có 

Bire Chúa Jèsus-Christ giáng-sanh mói 
tái-Iao diroc eái cânh « Vinh-hièn thay 
Birc Ciiúa Tr* í ô" noi chí-cao. » Bn-i Ngàí 
<í đén đè làm vinh-hicn í^ia, và làm tron 
moi viéc Cha giao cho làm s, Ngàí đén 
« đè tón-vinh Cha trèn dat ai thăy Con 
(B, C. J, C.) túc là thăy Cha « Vì ehang 
ai tirng thííy Búc (Lhúa Trói bao giò" ; 
duy Con dòc-sanh cV trong long ('ha. Ià 
Bang dà giăí-hày Í2ha. » Vây, chì có 
ih'rc Chúa Jèsus-Christ gíáng-sajih min 
giăi-bày BÚ'C Chúa Trò'i tiróiig-líni, và to-
bay sir vinh-hièn cúa Búc íLhúa Tròi rÓ-
ràng điro'c. Ngài da chj u cliét trèn 
Thàp-tir-giá dè cat lt)idoi đen-toí hang 
khién h>ài lìgiròi cách mat Búr Chúa 
'i'rò'i, thièii'ligt sir vinli-hicíi cùa Birc 
(Lhúa Tròi , và hicu sai vè Birc Chúa 
Tró i , hău cbo loài ngirãi nhò đó mà 
điroc lliăy ro hicu dung vè Bnc Chúa 
Trò'i nià lón-lhò' Ngài, Iàm vinh-hièn 
danh Ngàí, Laí Birc Chùa Jèsus da song 

lai đè ban su sò'ng mòi cho loài ngiròi, 
han cho he ai tin tbi diro-c sò'ng dòi dòi , 
song lrong sir sang nià Iàm vinh-hien 
Búc Chna Trò i . Qua thai, Búc Chúa 
Jèsus-Christ đa làm vinh-hicn Birc Chúa 
Trò'i, đirong lain vinh-hièn Búc Chúa 
Trò i . và còn làm virdi-hièn Bi'rc Chúa 
Trò'i đén đóí đòi nua, Vay, duy có sir 
giáng-sanh eúa Đirc Chúa Jèsus-Christ 
mòi tao thành niòl l)ién-dòng vinh-díèu 
tuyèt-doí, khién 

A Vinh-hièn thay Búc Chúa Tròi ò noĩ 
c h í ' C G O . > 

He noi nào ánh-sáng và siVc nóng cna 
mat trói khòng soi dèn dirge thì luri đó 
tro nèn àin-é buon-tè, rõi sanh ra khòng 
biél bao nhièu Ihăp-khi dòc-trũng. gây 
nèn mòt cănh-đía u-său đaiikhiì chét-
choc. Cúng mòt the ăy, noi nàf» sir vinh-
hièn cúa Birc Chúa Tròi khòng dncre l<> 
ra roi đén thì chon ăy tro- nèn lo i làni 
roi loan, roi tú đò nóĩ đan-dòn này noi 
llieo nói dan-dòn kía liép-ílíen khòng 
ngirng 1 Biróng ãy sir hòa-bình làni sao 
thirc-hièn diroc, Bòi loài ngirò'í deu đa 
|>ham tòi hut mat sir vinh-hièn cúa Bi'rc 
Cbúa, Tròi chang iiuM ai lìin-kíém Birc 
Chúa Trò i , chang cò ngiròi cóngbìnb nào 
hét, dău niòt nguòi cnng khòng thi làm sao 
cò su hòa-biiih trèn dat điroc, Tuy trăi 



nliièu llie-ky biel bao cluinh-khácb ìtti-

lac Irèn Ibc-giiVj dà pbăi liao luri lilt 
tiêng, c a n niirc cùn bnl van-dung h^l 
kha-nàng dê nurn -Cí iu sir lu>a-binh clu) 
the-gĩí'vi, nlurng că nhàn-Io^i dèu càng 
ngày càng song trong gicV phiit phâp-
phông lo-àu bên canh lò Ibnò'c siìng 
cùng íluò-i ban trtVj siìn-sàng phun nurii 

phòng sa-nàng cna bom nguyèn-trr. Òí ! 
chim hòi! - l)ìnii ciV cãi cánh xa bay-
fttrong khi ngiròi ta nói hòa-bình thì taí-
hoa Ihrrdi-linh vgt đen ! Song I h e g i ó ì 
síV-dT dura hi chim-ngâp trong biên lira 
là nhò' « C n n ãy (Búc Chúa Jêsus-Cluist) 
là su chóidòi cúa vinh-hiên l^úc í^lĩúa 
Tròi . cbàn-tirong cna the yen Ngĩii lay 
lòi có quyèn - nãng mình nià nàng-dò-
muôn vài. » Cung chì chinli tìúc Chũa 
Jèsus-Christ mói có the dem hóa-bìnli 
Ihirc-siT cho lhe-gi<Vi. và niróc bình-an 
ngàn nam cùng cành Iiòíi-hinli vĩnh-vicn 
đíèu đó Ngài tái-ĩao. chac den sê dén và 
sap đen vó-i chúng ta khi Ngfii tái-làm ; 
thĩ-giò' ãy gan lam rni. Qua that ! Bay 
có Búc (Jiúa Jèsus-Christ dà giãng-sarili 
múi taO 'thànli mót biên-dòng vinh-dìèu 
tuyêt-đòi Ià 

c Hòa-bình du'ói đâh > 

Ba vinh-hiên Búc Chũa Tròi õ- noÌ 
chí-cao, hòa-bình duó'i đãt, Ihi hàn pliĩli 
hĩ-duvét giúa loài nguói. ôi ! o diroi 
đám niãv đenkit vã đàv đac cua tòi-loi. 
cùng là tren dãt day àm-e thãp-ue thì 
giúa ngirò'i chĩ có canh tirong-làn lirong-
sát lirong híiy-đìêt, chó' đàu có canh hĩ-
đuvêt. « lìòi tòi-lòì mà có s u chêt, và sir 
chêl dà lan khap mni ngirói » lhi cã sir 
ho^l'đòng cua loàí ngu'ò'i đèu bao-trùm 
trong sir chct, ra tú sir chêt, dem dên 
cănh chêt ; nioi nghT-tírn-ng Ià chct, moi 
hành-dòng là chêt, ciru í-ãnh đèu 1M chêl; 
dirò-ng ãy hnn san cò su hĩ-dnyèl dircrc. 
He dà là BAN thi cò chat lúa và sue phà-
hoai. Ban nhò, tiêng no nhò, Inè hra yêu, 
sue phá-hoaí it; còn dan lo lhi liêng nft 
lón. loè lúa manh. sue phá-hnai nhièu. 
Mà dã phá-hoai Ihì hi-đuyêt sao đir(yc, 
Duy có Búc Chúa Jèsus-Christ I9 sir song, 
sir song là sir sang cua loài ngiròi. sir 
sang soì Irong toi-tàm, sir sang xua tan 
tfíi-tàm, khiên ngirói 0 trong bong toi 
thãy ánh-sáng, huÒ'ng ánh sang thì mói 
hĩ-duyêt diro-c. Nai nào da cò nhúng 

nguòi llud long nhàn lòi-loi, an-nàn tin 
Iheo !>úc Cluia .lésus-Clirist, nhú sir chêt 
cua Ngài trên thap-tir-gíá và sir s o n g lai 
cua Ngín nn'i dirge lha l ò i . dirge tài-sanli, 
đtroT đt'ĩi niòi cùng nhau h u p Iai lón-lhò 
C!iúa ; sò'ng trong ÍJiúa, sung vó'i Chúa, 
và s o n g cho Chúa, thì noi ãy qua có hĩ-
duyêt giúa loài nguòi chàng sai, BiVc 
Thánh-Linh jihán : « Vày, nêu ai o- t r n n g 

Christ thi nãy là nguò'i dirge dirng nên 
mòi ; nhúng sir ciì da qua đi, này nioi 
sir đèu tró- nèn mòi, » 

Nhúng canh đuo'ng au-sau Am-đani 
vì tang-chê vì đira ma, song có Birc 
Chũíi Jèsus đên. cò Búc Chúa Jêsus qua 
thi biên thành cănh hí-đuyèl, vì ngirói 
chêt đirgc ra khòi niò, đugc ngòi day 
khòi ([uan-líìi. Khóng but mux nào tă 
hêt chép cùng đirgc, duy tóm mòt lòi , 
noi não có Búc Chũa Jèsus - Christ dH 
giáng-sanh đên thì noi ãy đììy 

« Hĩ-duyèt giua loài nguòi. ^ 

Trong dip ky-nièm Búc Chũa Jêsns-
Christ giáng-sanh nam 1906 này, mói tòi 
con cúa Chúa la nèn tir xêt, chúng ta đèu 
đã nhò Thánh-Linh khiên cho Búc Chúa 
Jèsus-Christ Ihành-hinh trong mòi chúng 
la, và chúng la đèu đira Búc Chúa Jèsus-
Christ dên vòi dòng-bào đòng-loai hoyc 
bang cách an net or cùng lói làm chúng 
hũu - lire cúa chúng ta, hău chúng ta 
cùng làm 

« Vinh-hièn thay &úc Chúa Tròi a noi 
chí-cao, 

Hòa - bình duói đât, hì - do yet giúa 
loòì nguòi. » 

Nguyen linh • an và linh - nàng cíia 
Đúc Chũa Jêsus-Christ đà giáng-sanh cir 
giáng Van moi long ciìa mni cluing ta 
mót each mó'i, đê cliúng ta cÙJig tao nèn 
« mót biên-đòng vinh-dicu tuyêl-dni » tir 
ngày k;v'-niêm Ciru-Chúa giáng-sanh Uìn 
nay, đê toàn-the chúng ta hièp cùng 
thiên - binh và thièn - sú dòng hòa-tãu 
khúc 

€ Vinh hièn thay Bùc Chúa Tròí ô noi 
chí-cao, 

Hòa - bình duói đât, hi - d u y ê t gĩí/a 
loài nguòi. ^ 



Phó Hôí-trLTÓng Myc-su-

LONG MÁNG eÂY! 

XIN CHÚA NGLT 
c N 9 V Ò Ì sanh 
Irong máng. 

T u AI qua găn liai nuroi thê-ky. Mui 
lân ky-nicni dcni ÍU'ru-Chúa giàng-sanh 
lhi Hgi - Ihãnh lihòng qucn Irinli - l)ày 
lioac nhac den màng cn Tr làng lìel-lè-
heni, vè đíri Sè-sa Àu-gúl-tn\ ÍI:i màng 
cò Irong chuòng cliièn kia cò íjuí-lrong 
gì mà jjliai quantàm dén the ? No hãt 
qua cliĩ là vàt hên-mon, hàn-Uiiu dành 
rièjig cho hãy luc-sùc do Ihòi, Nlmng la 
thay, tìr xira dén nay, mõi do dòn^í vê, 
mòi tét Nò-èn l>ào-híêu là nnu lãn ìiinh^ 
anh màng co ay lai noi hàt lèn tàm-lri 
cua tin-do yêu Chúa. Cái mãnli-Urc l)àt-
diêt do kliòng phai vi sir lòl-íU;]> í*úa 

liình-lhiVc nú, hèn là dn-o-c ìinh-dùrig-
hòa bò'i trong long máng cò hiên-diên 
Thành - Tir Jêsus, mà dòng - thòi b a o 
nhiêu dínJitlur, lãudài, nhà quán ítèu 
lànb-dani vò-tinh bãt-eliuãn. Nliò l^i 
l(Vi B\jv (;iiúa Jêsus phán VíVi dám ngiròi 
]*ha-ri-si ganh-li ; « Néu ho nin-lang tbì 
dá sè kêu lên » ( I A I Ĩ Í ) : -ĨO). Day là 
trirò'ng - ho'p nià in áng cò cúa chuòng 
chièn trong thành Ba-vit dirtrc hàn-hanb 
kêu iên : Lay Chúa, long máng day x in 
Cluia ngir » — Tiéng kêu ăy danh manh 
vào long ngiròi hay ngoan-cò, lu-lciêu 
lu-ìuàn, nià cling là UVi ca-tiing sir yêu-
Ihir^rng luyêt-dòi, sir lir ha dén cùng, sir 
bí-sinh tòl^bàc cua eon Birc í^liúa Ti^Vi. 
Luòn minli-giai cho moi nguòi vi sao 
Bãfig Chrisl giáng-sanh phai nam trong 
niàng C O . Ay là : 

L - V Ì N H À Q U Á N K H Õ N G C Ó 

C H Ò C H O C H Ú A . 

Vì nhà quán khòng có dù cho ô » 

Ccm cáo cò hang, ciiiin trói cò o, 
song í̂ nn Ngiròi khòng cò chó mà gói 
dàu. (Ma H : 20) Chúa Jèsus liá khóng 
nòi . . . dúng vóM sir that lúc Ngài l)ò 
Thiên - đàng giáng xuííng Iran - gian đó 
sao ? Òi 1 Thé-gian vu.trii là cua Ngài. 

con traj <fâu íòng, lay khãn bpc con mình, đãt nam 
vì nhà quán khõng có đũ chõ cr » (Lii-cji 2 i 7) 

<í Muôn vàl bòi Ngài Iàm nên » nhirng 
khi Ngài dén the - gian hii khòng cò mót 
cliò i\v goi dáu. niac-fláu <'hón cáo chim 
muòrig deu khóng tliiéu,., « Ngài dà dén 
trong còi thuòc vê Ngài, song nhùng kê 
tliuòc vê Ngài chàng Itêp-nbàn Ngâi » 
(í i i . 1 :11) . 

"I'lu'r Inii lai sao « khòng cò dù ehí) » ? 
Tai nhà (|iián f|uá hep cháng? Cliac khóng 
phài, W ncri đò dà dnn-chi'ra đù hang 
ngiròi kia mà. Tai Ma-ri và (ìiò-sép dén 
trê cliang ? Néu nói vày thì tìnb-thirirng 
và nglìĩa-cí'r ò đàu ? Tai sao bao nhiêu 
ngirò'i klioe-manh snn-sé nói đirac rang 
<i khóng có dú chò » cíiu mòl tliiéu-phu 
yêu- <luòi, lai mang tlun gàn ngày, (-ò 
phai ho khóng có tình-nglna lir-nhíènt 
khóng có lòjig lhirtrng-\íH cliang 'ì Tliàt 
ttúng nhir Kinh-tháíih dà <'licp : « Chang 
ai còĩig - nghĩa, dáu mòl nguói cfnig 
khóng « '-óng thiên-nhiên luòn luón 
ich-kỳ vò-Iình, song vòi can khtiu-hiên 
« K H Ã N ( Ì B Ì ' >Ì, (Cliàin ;ÌO : I T ) . Hi) Nào : 
111 am an luê uoíig, IKMI sac truy hoan, 
buóng niinli theo nhuc-duc cá-tánh, Mài 
khan-khát uu'ií đòì, Inruii Iheo ttrdyi 
hir-vình, iihiing-lhò' chù-nghĩa vi-ky, Boi 
vòi Cliúa, vòi Ilòi-tiiành, vòi linhcóng 
ho van c<'> thái-dò ngò lo- làm lang, Cò 
kliuyèn-duc lhi tù-chni : " Tòi kliòng dù 
sire ft — That, nhùng hang ngirò'i ãy, dòi 
nò-lè ho ktiòng du cung clio xác-lhjl và 
tinh-dye vò bò-bén eùa mình, thì có dàu 
mà (lành jìliàn cho Chúa \ Ihy pliãí nòi : 
« l\hóng cò dù » clio Chúa, vi ho lay 
Ijyng minh lãm (]liúa minh, và lay sir 
xãu-ho cùa minh Iàm vinh-hien, chì tir-
liróiig vê các viêc thégtan mà thòi , . 

(I ' l i í i , ; Ì : 

Lai nùa sao a Khòng CÍ"> chò » cho 
Chùa ? dòng-lliò'i lai có chò cho mni 
ngiròi ? Thi ra, còi long tò'i-táin hoang-
loan de cho <*hòn cáo xày hang, chim 



trài đóng ô. Còn phìin (Lhúa khóng có 
chô gái đàu ! Có phâi phàn nhièu con-
cái Chúa san-sàng cung-hien cõi Jong 
mình cho nia-quĩ và tôì-h')í chiêni đòng 
thõng-tri. Còn Chúa đa ban phen đúng 
ngoài cvra nià go và đai-chò, nhung círa 
long đòng chyt, cúng-côì, bãl-tuàn, lanh^ 
lung đoi vòi su hiên-híru Thãnh-Nhari. 
Long dfi hôn-thàn đày-tràn các Ihòi 
hir lat xău, thành ra không có chô 
thánh-sach cho Ngài cò thî  

vão. Lê that là niiu th 
Nhà quán khòng the ró 
chô cho Con Bùc Ciuia 
Trò'i thánh-sach vinh-
hien. Hòi vi còng-binli 
vòi gian-ác có hôi-hièp 
nhau điroc chàng ? 
Oăng Christ và Bcli-an 
nào có hòa-hic|ĩ chí, 
hay ià kc tin có jjhàn gì 
vúí kê chàng tin. lìiêt 

vây xin Chúa day chúng ta là con-cái 
Búc Chúa Tròi chò đê long minh Inm 
nhà quán, mà phâi chirng-kien cânh đau 
long nhu thánh-sir còn ghi : « Vì khòng 
có chô cho ho trong nhà quán, » Nhirng 
chúng ta vàng lòi khuyèn cua Sa-Iô-
môn;«H&i con, hay đâng long con cho 
cha,)> (Chàm 23; 26) 

I I . - V Ì C U N G - » I E N C Ũ A H E - R Ó T L À 

N G Õ I C Ú A B A O - C H Ú A 

Theo ly-lri tu-nhíên cua moi ngirn-i 
Gìu-đa đira vào Kinh-Thánh cung nhu 
sir hiêu-biet vè khoa chiêni tinh cũa ha 
bác-sT đòng phuong, Đăng Mê-si phâi 
thuôc đòng'dui nhà Ba-vit, và ngôi sno 
vúa xuăt hìen úng-clií đicni Vua h'vn 
mòi sanh, Nhu vày là dòng-dôi đe-
vuong, là sao vua sáng-iô, lc tăt-nhiên 
phâi điroc saiìh ra tù thành Giê-ru-sa-
lem, trên ngòi vuong-giâ. Song, các bãc-
s ĩ phâí khô-lâm thăt-vong, vì sai-làui đã 
tìm (^húa trong chon đèn vua, 

Thành (Mê-rn-sa-Iern, cuiig-đien vua 
Hê-rÔt là ngòi cũa qui Sa-tan. Thanh 
Chúa răt gòiii-ghè noi sang-câ ô-truryc 
đó, the nào cliiu giáng sanh chÔ ay bao 
giò . Búc Giê-hò-va là Bang dò-xct trong 
tri, thu-nghiêni trong long. Ngài than 
rõ long cô-chăp, ganh-ti, gìA-doì, sàu-
đõc, vô-nhân-đao, sát-nhom cũa cătrieu-
đình Hê-rôt, Thay vì đuoc tin Cúu-

Chúa gííing-sanh nên vui-múng cliúc-
tung, thì Hê-rò't cùng câ thành lai bôi-
rôi, nam-nop lo-àu. — Kia, các thay 
t e l e và thòng-giáo, dàu biet rò Kinh-
Thánh. tliông-thao sãni-ngfr Búc Chúa 
Trò i , mà hp van thân-nhièn, lanhnhgt, 
quênlang đôi vó i tin quan-trong mà 
bình'^nhirt iio to ra răt đgí-trông. Ho 

là hang tin-đô hiet mà không làíu, day 
nguoi mà không day mình, tuô-ng minh 
ra chi mà ky-thuc không ra chí hot,.. 
Ca đò'i ho nôi : « Lay Chũa » uià tòng ho 
khòng tiêp.nhàn Ngài, và chua he biet 
Ngài- Ho là nhii-ng châp-chôa kêu vang 
không hon không kcm, — Còn Hê-rôt là 
bao-chúa, giâ-hinh, gian-ác. Miêng nôi: 
« Ihò-lay Chúa » mà long thùnghich 
Ngài. Dung uiánh-lòi xâo-quyêt, làm 
bô tin-kinh, nhirng long muu-toan ám-
hai Dang môi i a đôi, hàu giíi' vúng ngôi 
vua tàn-bao. Các ))ác-sì' đon-so, cliăt-
phác, làm íuòng llê-ròt Ià cũu non 
incm-mai, Nào ngò, môt khi không toai-
nguyen, thì cho'n-tiròng cũa hing-cau lò 
ra, Hè-ròt túc-giỳn. sai giet hêt con 
Ire tú hai tuôi săji xuòng <"V thành lìet-
lè hem và câ hat. Oi ! Môt trìèu-đinh 
thô'i-nát, vô-đao híít - nhàn, giet ngirò'i 
không tiêc nhir the, thi làm siio nhàn 
điroc Bang Cúu-Thê chcvn - quang, là 
harih-phúc mà Búc Chúa Tròi dâ đop 
long dir-hj cho Bef-lê-hem khâ-ái, 

Trong Hòi - thánh Búc Chúa Tròi 
hiên nay có hang Ihày te-1? và thòng-
giáo đò kliông ? Là nhirng phàn-tũ luòn 
vênh-váo lèn mat thày đòi . lay sir hay-
bíêt mình làm đũ. Song than ôi 1 Long 
ho tráng-rông khô-khan nlur đám may 
không nuòc, đòi thuôc-linh ho không có 



sir soíìg. vi khòng có Bnc Chúa Con. 
Trong vóng con - cái Chúa, có aì tà 
lliuòc-vicn cúa đang Hc-rol (lay cliàng ? 
[ìinh-thirò'Jig van klioác áo đao-dúc già-
tao, luón [ ) h ó niinli Uiò- Cluia ven long, 
Nhirng tliànităin, iluc-vong và so-hàiili 
ke ãy, dành dóng dinh Con Búc (^luìa 
T ró i , làrn cho Ngài si-nhyc tó-luó-ng. 
He líãt-nian dieu gi thi xàc-thit nói lèn 
hât-hò', chóng-nghich b a t cir ai có long 
yèu Chúa trung-thành. Cluing ta là con-
cài r .húa k h á run-so giro-ng trèn. Vi sir 
gí:ì-hinh và xác-thìt là khă ó truóc niàt 
Búc Chúa T rò i . l lè - rót là dien - binh 

cũa mót ngiròi chira tái-sanli, còn sóng 
trorig nguòi cú, lie - rot vó - hinh lá 
cluròng 'Ugai tràm-trong ngàn-tríV Bang 
Christ và Thánh-ÍJnh ngir vào long, và 
làm nghet-ngòi Ilỳi-Thành Long nào 
dung-diròng Hè-rot là lòíig khòng the 
có (-húa Jèsus, d('> là ngòi cũa í|uí dt>, 

I I I . - L O N G C Ú A M Á N G C Ò S A N -

S À N G C H O C H Ú A . 

Máng C O khinlidièn vò-giá tri, tboăt-
nhièn tro- nèn ngòi báu cho (Lliúa nuiòn 
dò'i, chí vi dà sân-sàng mô h)ng ríi cho 
Ngài ngir. Long máng cn hìc bàv-giò-
khùng cliãt-chi'ra vát gi. và dà duoc dnn 
sach Iróng - khòng nu'V rung. « Ngiròi 
(Ma-ri) sanh con trai dàu long, lay kliăn 
hoc con Minh, đăt nam trong máng eÔ. » 
ô i I vinh thay ! hanh thay ! cho màng 
C O nhú h è n . I^òng Ìanli-lco cò-đon bál 
đàu làng-làng ãni-áp. \ì sir sóng cúa 
( -on Birc í^luia Trò i , hoi liny diu-dàng 
cúa Hài-Nhi Jèsus dà lir U> truyèn sang 
((ua long Jiiáng Sir sàngrirc cũa vinh-
quang thánh vùng cbiéu-rang trong cbo 
tò'i-tãni. u-áni thirò-ng-xuyèn. Máng có 

iihnng the tròi giong loài ngiròi ; n é u 
dircrc cliăe dà dóng-lhanh cùng thièn-
sir vò'i thièn-liinh ngoi-khen Bi'rc (^húa 
Trò'i rí^ng : 

« Vinh-hièn thay Búc Chúo Tròi a 
nai chí-cao, 

Hòa - binh dirói đât, h ỳ - d o y é t giíra 
loòi rguòi, 

Bang (-lirist giáng-sanh nam trong 
máng C O là niòt ãn-lucrng sàu-dãm <iio 
Ioài ngiròi biét rò rang : Cbúa khòng 
khinh-hó mót ngiròi nào dău bèn-mon 

đén đàu. (!;hinh (^húa Jèsus da long-
trnng tuyèn bó « Ké nào dén cùng ta thì 
ta khóng hó ra ngoài đàu, lìò'i Con 
nguòi dà dén lim và ciru kc bi mfit. w 
Ngài linh-nguyèn hi-sinh moi vinii-hièn 
cao-trong von có cua Ngài, tir ha đén 
cùng-tòt xà-hòi loài ngiròi, de cirii-vòt, 
an-ũi, ril long mói hang ngiròi (íaii-khó, 
mien là san-sàng nuV long ra tJép idiàn 
Chúa. Nljin máng co la căni-thòng duoc 
phăii nào vè tinb-yèu vò-lirong i*ũa Cúu-
Chúa Jèsus. 

Cii*u-Chiìa cna nhàn-loai. Bang Mêsi 
cúa dàn tuyèn Birc Chna Tròi đa loai-bo 
cung vua đài-eác, (iion lay nu'uig có 
ehuòng chièn, là sir phál-huy diròng-loi 
kèu-goi và hra-chon cũa Birc (̂ hún Trò i , 
mà Hòi-Thánh can tduVtàni và y-tliircH 
Bay lòi Cúa Thánh Phao-lò liày-giai 
điróng-lSi cao-sièu do : 

« Fl&ì anh em, bíìy sny-xèt rang ò 
giúa anh em Ià kè dà diroc goL khóng 
c_ó nhièu ngiròi khón-ngoan theo xác-
tliíl, cbăng nhièu kc (^nyèn-tlu^ chang 
nhieu ke sang-trong, Nhirng Búc Chúa 
Tròi đa ebon nhírng sir đ;u (V the-gian 
dè làm hS-lhen nhfrng kc khòn ; Birc 
Chúa Tró i da chon nhúng sir vén iV the-
gian dè lain ho-tben nhnng sir manh^ 
Birc Cbúa Trói đa chon nhirng sir ìièn-
ha và khinh-bĩ ú thé-gian. cùng nhírng 
sir khòng cò. háu cht> Iàm nhírng sir đò 
ra khòng có, đè cháng ai khnc minh 
tnròc mat Birc Chúa Trò i . Vă ãy Ià nhò* 
Ngàí mà anb en i cy lrong Birc (Jiùa 
Jèsus-Christ, là Bang mà Bi'rc Chùi\ Trói 
đa làm ncn sir khòn-ngoan, sir còng-
binh, sir nèn-tliánh và sir cúu cliiióc cho 
chúng ta ; hau cho nlur có lòi chèp 
rang : « Ai kluie minh hày khoe minh 
trong Chũa, » (1 Cò í : 2(ì.;^l) 

Nbu" vày, cbúng ta duffc nbăn-thirc. 
S(V-dT máng có điroc cao-trong-hòa là vl 
Bang Christ tlà chnn nó lain noi ngir cho 
Ngài, Nào là Ihíènsi'r long-trong Iruyèn-
tin, nào là myc-đõng bòn-ba lìni-kiénu 
Ho tìm dén nuing có, ho thnàl laí moí 
đièu vè màng vò. Máng có dã tró nèn dău-
dè, trong càu-cliuyèn cũa dàn-làng Bét-
lè-hem. Ngiròi ta phăí quan-tăni chú-
niyc đén máng có duòng ãy, cliĩ vl sir 

^ C o i t i e p t r a n g 22) 
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Muc-sir L E - V A N - T H Ă I 

B o n g đ a 
đén, liéng 
chuòng rco-
uuVng cùa 
muòn đàn 
k V - n i c in 
ngày Ciru-
Chùa ra đòí 

đang ren-vang; trái đãt điem mòt vòng 
đánh dau môt nam mòi cùng s;'íj) dén... 

Nhàn íiip nav. tòi tliav Ban Tri-sir 
Tong-Lièn-Hòi gcri lòí chào tliàn-nien 
trong lĩnh yêu-thinrjìg cna Ciru-(^lina 
đên eác ban đong-hio trong Chúa fCác 
vi Myc-str Truyèncĩao) và các lín-hũu 
trong Hòi thánh Tin-lành Vièl-nam toàn-
quoc. Càu Bang ngãy và dèm gin-giu 
cliúng la đat ehúng ta trong linh yêu-
thiro^ng sàu-rõng, trong àn-dien lòn-lao 
và trong quyèn-phép cao-câ cna Ciru-
Chúa Jèsus. 

Chúng lòi hang ghi-nhò rlurc-vu 
nang-nhnc. khò-kliàn nià ral cao-quy cùa 
anh em ^nvm Hpi-thánh cúng nhir trong 
gia-dinh mà càu - nguyên ; xin Chúa 
thèm s(vc, náng-đu'. an-ùi, han day-dù 
sir càn-dúng và cãu-lliay cbo chúng ta 
trirò'c mat Chúa Cha bèn ngòi on-phuòc 
cíia Ngài ! (í lĩãu cho cbúng la diro'c 
íhiro^ng-xòl và tim đirívc on de giúp 

chúng la trong tbi - giò' cò can . , , w 
(He 4 : Ifíb), 

Mòt nam qua : Irong cbiVc-vu. Khi 
ta tién lèn, lúc dirng kd, khi đac-lbáng' 
llòi tliiít-líai, khi reo mòng luVn-hu' nlur 
đòng đi vói ÍMiúa trèn duóng vinh-
quang, lúc àu-sau buòn-ha giùa hòng 
tò'i mò--mjt nhu- chĩ mòl minh Irèn 
đirò'ng Ibáp-tir-giá, 

Nliu-ng vièc ehúng la cày trn Chúa 
CO-gang |)hiing-sir Chúa và f lói-thánh 
hang tâm-chí, tài, sire, t!íi-gió\ lien-
bac ; cliĩ mong đu'cvc nghe tiéng Chùa 

])hán : « Hm <ìíìy-t& nffay lành (rinty-
fin kin, iímyr Inm ; nyitòi du Iruny-
tin trong viêc nho. Ia se tap ngircri » 
(Ma-lbi-o- 25 ; 21) 

Còng-vièc chúng fa dó'i vòi Chúa 
khóng bang-ciV vào viêc lòn hay viêc 
nlió mà bàng-i'ir vào « Lirirng-thièn, 
Trung-tin» (K. T. ban nhuàn-cliánh)-
Bm lirong-thiên và Irung-lin cũa ngirò'i 
hău-viêc Chúa mà Chúa phán : ÍI Bircrc: 
lám... ngiroi đĩ! trung-tin trong vice 
nhò... Ta sê làj) nguoi ! » 

Lai có càu: <?(Nay ta dén mau-chòng. 
và đem phãn thirong theo vfrí ta, de Ira 
cho mòi nguòi tùy theo còng-víèc ho da 
làmw (Khai 22: 12) và a Nay, Bùc íiiê-
hò-va se lay quyèn-nang mà den ; Ngàí 
dung cánh lay mình cai-tri. Năy, strban-
thirong Ngài ò̂  noÌ Ngài, sir háo-tra ír 
tru-òc mat NgàL » (Ks. 40 ; 10). 

tì Ta biét cnng-vièc ngiroi, sir klu'>-
nhoc ngiroi; sir nhin-nhuc ngiroi, ta biét 
ngiroi khòng Xht dung diro-c nhfingkê 
ác, lai biét ngiro'i da thir nhùng kê tir 
xirng là sú'-đò mà khòng phai là si'r-dò, 
ngiroi dà rò rang cluing no giâ-dcíi, 
Ngiro'i liay nhin-nhuc và chju khò vi 
danh la,.. » (Khai 2 : 2-H), a Ta Ià Dang 
do l)iét lòng-da loài ngirói ; và Ta sê 
tùy còng-vièc cna mòi nguòi trong các 
ngirai íiià liáo lai. n (Kliăi 2 ; 22). 

Can « Bem phán Uiirò'ng Iheo vó-i ta 
de tra cho mòi ngiró-i tùy theo cónj^-víêc 
ho da làuí » khien long tói íir xêt minh 
vè còng-viêc « Lirong thièn, Trung-tin » 
dê sê lánh còng-giá noi Chúa, Ta se 
lành còng-giá nào ? Chac càc ban cùng 
đà có khi nguĩ nhir vày nhĩ ? 

Trong nam qna. nlur o'n Chúa chúng 
la đà cò'-gang và ghi dierii dac-lhimg nào 
trong S U ' ball viêc Cliúa, long cam lhay 

(Coi lit-p liang 14) 
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&êm ncy gìŨa trèn - gian bang 

Có oi dè hôn siêu - thoát choi - vai 

Mò bang qua nhièu the - kỳ xa - xòl 

Nghe tiéng nhac long lung tròí Do thai ? 

Nhoc nói g ì day hõi doàn sú thánh 2 

Mò trong tôi ròo-rgt mãi khõng thôi, 

Mò dâu day xa vút ton tinh-khôi 

d i rong dìu-dòt khúc c a m c a ào-diêu. 

Tôi soy uóng dòng nhgc than muÔn điêu, 

Lang lòi ca chqy ngám cà châu-thân, 

Cho toàn hôn ngi /ngdòng giCro BÌNH A N , 

Cho àm-âp tômdinh níem HỲ-DUYÊT. 

O ! nhac nghin xua đã vè day tha-thiet, 

Reo tirng - bung nhu ngpc cham luj-ly ; 

Nhgc du-dtrong vo-vè đòi rên-rì, 

Nhgc lênh-lang nguôn song gigt trièn-miên, 

Nhgc muôn đòì ehùng ca gitra vô-biên, 

Bót-ngót long nguòí huong song mòi; 

Ai dúng đó ngòp-ng úng đuòng van lói, 

Mau vè đây nghe nhgc quyên trur.g trinh ; 

Và long oi l o ã u vò logn-rôĩ, 

Hày đén day nuang song nhac thanh-bình ; 

Aì lung - túng trong đòi, tình chat-hep. 

M ò tocng hòn cho nhgc tòa thênh-thong ; 

Ai thây vuòn hôn chu'a no mùa hoa đep , 

Hay long nghe than-nhgc nggi iìên-hoon, . 

Oi nhgc thanh-cao, òì nhgc diu-dòng I 

Ngu-ói có nghe dãn vòng reo bât tuyèt 

Vò kèn vui rõn-ru-c khap noi nai | 

Thiên-thân xin cú hot long tôi 

Ban hop - tôu ngòn nam xua maun hi êm. 

titít 



T r i i ò n g 

KI N H -TH AN H 
r i M - l _ / \ M H 

Đ E M A Y &ém ãy đâ đén 1rêr> đÓT ni/crc Do-thái, đén 
giũ'a làng môt mùa éòng tiéu - điêu . . . 

-GIAN virachorii đen-toi, nlurng 
Ihe-nhàn đa ly-kliai ánli-sáng làn buôi 
ban-so-, TCrng lang may lyng-Ietrõi vat-
viríVng nhir đáni linli-hòn lang-tbang 
trèn nèo viyc sàu. Chang biét trò'i đà 
nura tìr bao giò- mà cà đen nbũng nèo 
đircVng đao-đirc cùng đà lay-lòi rôi, 
Gió ô.at kéo vè uy • hiêp khóng-
gian, mà trong sàu-kin^ thãnh-I ííy 
linh - hôn cíang điro'ng ran - nìrl, 
Bó' đăl đa bao lan chùng-kiên các 
trieu thang giam cùa đai-d uong, 
Và sàn-khău cùa đò-i ngu-òi van ià 
no'i diên - xuat nhírng tau-kich vó 
cùng bi - tráng, Nguòũ đa xày-
đirng gì giíra bàng-già, bão-bùng ? 
— MOt coi long trong-trài có gió 
thoc hco-hon và nhírng manh hy-
vong cuó'n tai-bó'ì I Trên kia vài 
ánh sao đon - chiêc chen - lan 
vó-i niàv mù dàv - (tăc nhu ãnh mat 
bi-quan cùa nhà liien-lriêt Hi-lap nhin 
vào cuòc the. tìém đóng là cùa thièn-
nhièn mà ciíng là cùa long nguòi, 

Bem ííy Jèsus ra dói, Ngàí đên 
khai-mac mót mùa luoi-sáng. Sinh-ha 
trèn mót n ro-jn hói-hàni trong chuòng 
súc-vàt cna mót Ifr-quán vó-danh. Ngni 
đa xuòng dên lót-cùng cùa khon-klin 
loài nguói dc nàng ho lén ngang Iiàng 
vòi nhfrng tía-sáng vinh-dièu cùa hung-
đóng. BOìiì nhàn-loai da là bao-la, nhung 
ngày cùa Ciru-Cbúa lai càng bao-la horn, 
Ù đây, đóng U ' tó'i khnng cõn nùa, và 
mien hôn chĩ ngát mùi Iiuong cùa qua 

Tnrrfng Kinh-iliniih, Miin (Hani/ shih jfi 

dep hoa thom. Jesus đên khai-thòng 
cho hièn-cirong róng Imi giíra thièn-
đuóng và ha-giáì. Không còn cách-biêt 
níra, Vì đèm ăy a mót Con Trè da sanh 
cho chúng ta » That chinh đèm ăy 
«dàn ngôi trong t5i-tàm đĩĩ thãy ánh-
sáng lán ; nhung kc ngÔi Irong mien và 

duó'i bong sir chêt thi có ánh-sáng moc 
lèn cho rôi, » 

fìèm ĩĩy, vong giùa đãt tròi tich-
niich, mót dièu nhac buí>n-tènh, gíăng 
mac, u-an nlur nhá-mong bufĩí binh-
minh ngnyên-thùy — Khóng biêt nhung 
tiêng rì-rào bat-tuyêt kia có phăi Ià lòi 
ke-le rùa nùi đôi thao-thirc hay là nhíìng 
gíóng tàm-tinh kêt - đong cùa ngàn 
phuong ? Àm-thanh cùa phá-hoai moi 
phut giày ban-hoc Irong tieng găm-thét 
cna ba-dào. Mien luc-đia giá-rét đuong 
âm-lham tiêng gay đô cùa muôn lá cành 
mà mó'i thuo nào còn tiro'i xanh mo-n-
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nitrn, Khùng còn liêng Ihũy-du-o-ng reo 
trèn giòng sùiig hiêc. Dùí v:\nU h n - r : m 

đa Ihòi vò nhip lung-bòng chò nang viĩ 
nhfrng mãi Iranh nghiêng tìiĩli ãm-cúng. 
May ai lim diruc diên hát vni trên mien 
háng-du'ong hoang-vang. Dàu day. diêp-

k h i H * cna Ilia-
ma I 'cn-rĩ din 
h i ròc nlifrng 
lirili - híìn vò-
V n n g N a o -

nc 

Nhung dêm 
ãv. mòt doàn 
thicn-hinh vùi 
khúc cam - ca 

uyen-chuyèn dn vê xao-xnycn tràn gian, 
Ani'dièu lii-ai cùa mùa tanglòcdàcliuyen 
sang cnng Xuàn sang-la ng cua tluên-dàng. 
KJiúc nhnc hay làu moi huig khao-khát 
nay ha I - dàu phu vào mien nhàn-the. 
Nhac thánh trôi vang-lùng, dòng - tluVi, 
hoa ánh'Sáng cúng no tutig-hùng. Hy-
vpng liòí-sinh. Bài ca huycn-dièu khòa-
lap moi dau-khc) ngônngang giùa u kin 
cùa tàm-hòn. Mùt Tin-Lành — Tin vua 
hình-an liiên dên, tay Ngài chùa day 
àn-hacli. 'I'in hòa-hinh thàm - viêng 
nhàn-gian. Hìĩi tiêng àu-ca se ròrí-rà, 

Roi long ngiròi Iai se thành-lhai.., 

Đêm ãy. trèn mòt dòi cù-í]uanh. hcri 
đàn chiên i)ùng ngij chà[)-cliò'n, cò niãv 
lie chàn chiên ngòi yèn-lang, chón mat 
vào đêm sàu. Day là niõt lĩĩo-lhành đíl 
gán tron kiêp lao-lir. Nhùng luòng nhSn 
irii-tu cày trên vùng trán niêl-nhoc ghi 
díĩu mòt đoan dòi dàv canh-tranli víít-
va, Lirng cii dìĩ khùm xuòng diròi ^ ù n h 
nyng tluVi-gian. Mò-hòi lao-khô c^hùng 
đĩĩ lau hòng chiêc gày gia-truyen, rn:'i 
g iò đày trèn tay cy, no van còn đù nàng-
lirc đê nâng-dò sinh-hoat cua ca gía-
đình. Milt cu da làng-lêch vimong-dui. 
Nhu moi ngiròi Do-thãi kliãc. c\i tin 
r.^ng Đãng Mè-si sf hiên đên ci'rn dàn. 
Nhung hiêt đên hao giò . đa nhièu nam 
môn-nini tríhig cliò, ngày vinh-liiên ăy 
iit là còn xa-xôi lam. Bên cy là dôi chàng 
thanh-niên lirc-luông. Ra đôi trong ly-
loan, hp sòiii nêm biêt niùi-vi kliu-nluic 
cùa cành i juôc-phá gia-vong. Làn mình 

vào cuòc song còn, tay ho môi ngàv 
thcrn giin-guòc, hiip iUiì thcni dan-dày 
và khuòn nuit cũng in them nhièu tũì-
hajK Xa xa hon linh luàn La-ma rào 
hiròc. tiêng giruni gia|) lãcli-cách nang-
nè nhu xia-xôi vào long cũa ngiròi trai 
Do-thái dôi muui. Ho khép vpí áo ngoài, 
('hièí* áo đĩì ũ am ho, gifra ho giua giô 
uùcu lay rcl-inuô'l nhirng đàu 'Hie nôi 
cãi lanh cua v-rmhĩa cuôr đòi. 

Nlurng thinh - linh dèm ãy, ho đã 
thãv... . dà iighc và dà ra đi. Duòi 
mái tranh iií^hêo-nàn kia, ho phát-giiJC ra 
rííng g i ò phiU lir-do cùa đàri l)o-lhài và 
<":Ì rihàn-líwii tin tò'i. Dãng Ci'ru-Chuòc 
đên tù Si <>ri kliòng phài đè côi-bô ách 
tlinrig Iri hùu-han cũa de-ijuoc La-ma 
ben là dc dàp Ian cà si'rc dc-nén kliôc-
lièt cũa lôi-Ini trên hon ngiròi. Cu già 
thành'kinh ram-bam ; « Hòa-binh duòi 
đãt ! Vfiug, (|uyèn cni-Iri Ng:u ci'r Ihêni 
mài kliông thòi trèn ngôi Da-vil 1 » (l',s 
59 : (i) Chàng 
thanh - niên 
ha-liê; «Hv-
d u y ê I (íitra 
loài ngtròi I 
Ta on Vua, 
Ngài si? cách-
mang câcuòc 
đòicliúngtùì. 
1 ir nay, K C 

buôn - ràu 
ÌY Si -on sè 
cò inào hoa 

thay vì tr(»-

b 11 i. d á u 
vui-nurng lhay cho tang-chê. Nam ban 
an cũa Bi'rc (ĩiê-liò-va đà dên I » (i^s. til : 
2, 3 ) . Tirlióm ăy, cu già không còn than 
phan hàm liiu. nhirng chnng trai-hc thôi 
buôn đòi den hac. nhung riiùi ho dà luoi 
lên và mat long-lanh vui-mùng môi làn 
thuàt lai chuyên-tich cùa đèni kỳ-diêu,.. 

Vào thò'i ăy. mien Dông-phirong xa-
xãm tram - ngàiu duòi làn giô quyên-ru 
cũa Thich-ca Màu-ni. Nhièu hô áo cà-sa 
thoát-tgc, huòng vè hir-vô, tìm lac-thú 
cùa Niét-hàn, Cũa thièn mò rông đún-

file://v:/nU
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tiêp nhũng Eàni-hun yêni-thê , , , Nhirng 
rni, áo cíVsa ciíng l>ac inàu và trnng l)cn 
cira Ihièn, càu kinh tiêng kê van khòng 
dàn-áp nôi tiêng cho đòi huycn-nào. 
Thacinac nhàn-sinli kliông đuoc gíài-
đáp ôn-lhÒa. Nguòi ta chira tìm ra noÌ 

' cu-trũ vĩnh-tai cho linh-hôn. Trong so 
khát - vong, có may vi Hác-sĩ, Ho là 
nhũng chièm-tinh-gia và rfó'i ^ong chĩ có 
mói uu,ic-đich Ià tìm biét vièc tircrng-lai. 

Ho biét rjíng trong cuon Kinh la-lùng 
cùa dàn Uo-lhái mien xa kia có nói ve 
niót Đăng 'Ihánh sè đên đem hanh-phúc 
cho nhâji'loai- tìăng ăy là Me si, cũng 
đirac mênh-danh là « Ngoi sao cùa Gia-
cop. » Ho U'ó"c-ao cách vô-vong rang se 
đLrac chúng-kíên vì l inhđau vó-giá ăy, 
Không ngò, mòt dèni kia, trèn nitlt ho 
ngôi sao ăy da hiên ra vô cùng chói-lòi, 
linh-dòng và hăp- dan. Ho vui - mírng 
tuycn-bô : « Sao Mai cùa Hon Ngirò-i đã 

xuat-hiên. » Ho trút tho- nhe-nhàng. 
Thuyèn círu-ân đã ra khai đe vót ngirói 
Um-hyp trong khôhăi . Oan-khiên khóng 
còn ràng-buóc kiêp tràn vi Bang Cúu-
tliê đà ra dói de giăi-thoát chúng-sinh. 
Ho dông-y sê cũng nhau đi tim thó-lgy 
Vua Do - tha i , Mót nguói đè - xiròng : 
« Chúng ta phai có mòt le-vàt gì đê dàng 
Ngài. vè phàn tòi, tói sê dàng tăt cà so 
vàng ròng gia-bào cùa gia-đình tôi. » 
Nguò'i kbác tán-thành ; « Tòi cung dàng 
clio Ngài mnl Io nliu-huong thirong-hang 
đã làm tôi vinh-hanh hiu nay, » Mói 
ngirài nua tiêp, theo : « Vàng, tói cfing 
sê cung-hiên cho Ngài tăt câ môt-diro-c 
quí-bãu mà lôi dà mua nhièu nam triróc 
day, » — Làu lám vè sau, ngiròi ta nliân 
thăy 3''-ngliĩa các Ic-vàt đó the-hiôn đay-
đù trong Bang Christ: Vàng chĩ vè chirc-
vi Vua, Nhíj-huong đal-bieu cùa tê-Ie, 
và Môl-dugc tirong- trirng cùa sir hy-
^inh, 

©Êm ăy, môt đoàn ngirò'i âni-thăm 
tiên duói ánh sao dãn-lQ soi rsing-ro--

Trèn điróng vè líêt-lc-licm. lìo dem theo 
nhfrng lăni long chàntliành cùng lăt cà 
nlifrng vlit qui nhăt cùa đóì mìnii, < 

Cliúng tôi, bon ngirói góp-nhat cùa 
tú-phuang, hòi-ty vè day Irong mot tình 
thir<rng, mỳt tín-tuó-ng, mòl miic-đich, 
Chàn cliua xàrn hùn đanh-lai, mat chira 
ráni nang phong-tràn, chúng lói vè đày 
dàng lèn Vua Cao - cà ban máu nóng 
nguyôn-ven cùa tuôi thanh-xuàn, 

Bèni nay, trong giòng àn-đièn láng-
la ì . chúng tói cùng vong vè quá-khú đê 
cam Ihóng vòi OEM AY, đèni nhiêm-
inàu, , , Chúng tui mong-uòc cùng vói 
doàn muc-tu dên gap Jh^SCS dê rôi ra đi 
cao-rao Tin-hmh, cho on ciru rôi thãni-
nhuan đãt chêt, và bài ca iiy-vong lay-
đóng luy tre xanh yên-dău, Chúng tôi 
njong-iróc cùng vói các Rac-sĩ đén cung-
hiên rho Vua Thánh cà than, hôn. than 
năy, dĩiu là nhÔ-mon, hcn-yéu, nhung 
day là tăt câ cùa chúng lòi, , 

G Ó P P H Ă N B Ó N G Ó C . -
P H U O N G - D A N H Q U Y E N - T R O 

T R U Ò N G K I N H - T H Á N H 
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Tuòng. Saigon 500đ. H. T, Tamlhanh 
tOOđ. H, T. Trà-my lOOđ. H. T. Qué-
phirong 230d. H. f . Cao lãnh 4:i0đ. cò 
Ngnycn-lhi Kim-Thanh 200d. bà D. I . 
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JJI. Revelle Ihêm 2Ì7d. ô. b, Nguyen-
xuàn-Mv 400đ, ò. Truang-phan-Hy, 
Dà-nâng 200đ. H.T. My-kièu do òng J.S, 
Sawín, Saigon 7,20nđ. H, T, Cai-lây 
200đ. H.T. Uiên-hòa l.nOOđ, H.T. Hòa-
hung l.SoOd. H.T, Thù-đóc 620d, H T. 
líinh-trí-dông SOOđ, bà M.S. Nguycn-văn-
Xuyên 300đ, T .H. Nguyen-lri-Fhu-ong: 
cô Lè-thi-Pliung 500đ. ò. Nguyên-vàn-
Quynh lOOđ, ò. Philippe Hai 200đ. bà 
Iluvnh-lhi-Hài lOOđ. C M Birc An r̂ Ođ, cò 
HuSnh-thi Ngoc-Lién 200đ, Tièn hop 
170d. ô. Hoàng-văn-Thuo-c íOUđ, cu M.S. 
Bùi-lir-Do 50đ. ô. Vu-đúc-Tho lOOđ. bà 
Hông-Xuàn 300đ. ó, b. Tràn-vănXân 
500đ. bà Lê-vàn-Nam lOOđ, bà Vũ-hòng-
Tuăn 200đ. bà Trăn-thĩ-Keo 50đ. ô, Vù-
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Tâm lOOđ. ò. Ngiiygn-sỲ-ní-mg SSOít. i-ii 
Nguyên-víín-Til ;ui lOOtt. tliiìy Nguyen-
Viin-ThuAn KlOd. ò. Vfi-dirr-Ngliièni lOOd. 
thày Nguyôn-luril-Biiu 200(ĩ. ò Ngiiycn-
víín-Cir 1()0(I. ò J>. Pham-Chãt 200đ. ò. 
Lé-văn-TriC'ii lOOđ. ò.l). M.S, Nguyt'n-
liíru-Pliìèn 100(1. ò. LiVxiiAn-í^'inh 100<í. 
òng Truycn-dao NguyOii-.so'n- Hà íiOOíI. 
H.T. Saigon 2 Oli7đ. ò,l). Triln-Phirong 
Saigon l.OOOd. bã M . S . 'I riìn-xiu'in-Hí 
lOOđ. H. T. Klninh-hòi l.filSd. H. T. Dì-
linh l.OOOd. H.T. Cãn-llio- 2 OOOd. H. T. 
Sa-đéc JOOd ò. h. M. S. Nguyèn-văn. 
Nhung Sa-(k'T lOOd. ò 1). Võ-ngoc-Kỳ 
<iOOđ. H.T. Phan-lhipt 740d H. T. Phú-
long (Plian-Uiiét) 220đ. lìan Thanh-niên 
Phan-thiol :i70d. cò Lè-thi-Ke, Phan-
thíét 200đ. òng bà M.S. LÙ-khac-ChSn 
;ĩOOđ. H.T. T;ìy-ninh IfiOd. H.T. Oà-nĩìng 
giao kỳ nhãt 2.200(ĩ. cy Ĩ .R. Stehhins 
l.OOOd. H .T lían-iiiè-thuòl 1 r)20đ. H.T. 
Pleiku 300d. H . T . Chàu-doc l.OOOd. H.T. 
Phú-lãnli 2o0d. so bat-thiròng bèn My 
1 50fid.d2l, H.T. lìac-Iiêu "lOOd. H.T. Ba-

tri -ÒOđ. H.T Cái-tãu-ha 170d. H.T. Blao 
.̂ .OOd. H.T. Cà-mau l.OOOd. H.T. Tiin-an 
r)00d. òng l)à Dtrong-Thanti ;iOOd. H.T. 
N i n h - h Ò L ì : ò, b. M. S. Nguyen - cliàii-
Thòng mod. Ò . Nguyen-Chàn lOOđ. ò. 
Nguyen l)u-ong 20d. ò. Triro-ng-Bé :JOđ. 
õ. Nguyen-Tu.ln 20đ. bà Táni-Nhirt :ĨO(I. 

])à Byng-thi-Lo 20đ. thĩiy Nguyen-chàu-
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(Tinh đén ngíiy :Ì1-10-19.''>()). 

— fìan Gìáo-vicii. 

C H Â N - T H À N H CAM-TA. -

Toàii-lhe Ban Giáo-vién và 58 nam 
níí sinli-vjèn T r u à n g Kĩnli-tliãnh trãn-
trong xin các qui Òng lìà Mnc-sir Truycn-
đao, Truyen-giáo, Giáo-sT, các qui B.ni 
Tri-sir và toàn-thê con-cái cíia Chúa, 
kh;1p trong và ngoài nirÓ-c vui long nhàn 
tr đày líim long tri-àn rat nòng-hãu eúa 
chung lòi Irong Bùc Chúa Jêsus Clirist, 
Bíri long thuong-yêu và sú"c ùng-hò nhiêt-
Ihành cúa loàn-thê các qui òng hà anh 
cliiemcàphàn Ihuòc-linli cúng nhirtiuiòc-
the nhat là trong Chúa-nhàt 9-9-1951), 
nên khòa hoc nììy chúng lòí đeu cam Ihãy 
toàn-thê nJià Triròng đcu vui-vê Irong 

O'n Chúa moi he, 'lău van cò sir lhù--lhàch 
nhir bínlì-hoan cir ]ai-rai làm nganlri'r 
chúng lòi it nhieu. Mot liin níìa, chúng tòi 
xin thành-thàt to long rãt tri-àn eác qui 
òng hà anh chi em ; xin cir càu-nguyên 
Miêm nhieu cho toàn-thê cliúng tòi, Iiâu 
ngày nian-ícliòa cúa niên-khòa 1950-57 là 
mòl ngày ĩich-sú* cùa Triròng Kinh-lliáníi 
giiìa chung ta trong Linh-An doi-dào. 
A-men J 

— Triràng Kinh-lhánh. 

Sir H O A T - & Ô N G CÚA T. K . T. -

Ngoài sir cliuyèn lo tlur - phiro'ng 
Chúa vã hoc-tap suot 5 ngày tir ttiir hai 
dên thir sáu cùa mòi tuăn-le, huoi sang 
tliir bay các nam sinh-viên dêu tô-chúc 
các han chirng-dao nlur moi khòa hoc 
Iriróc, Duòi sir đìèu-khíên cùa Giáo-su' 
MuC'Sir Lê-ngnyên-Anh, các hoc-sanh đà 
dirge tracli-cir mòt Tong tru'ò-ng-han, 
mòt tha-ky , mòt thù-quĩ. (̂ ác phàn l>an-
trirong và các han-viên. Khòa h o c 195(1-

57 có nam sínli-vièn, chia làm 5 han 
di chirng-dao kh;1p cfiàudhành Bà-n:ing, 
các mien phn-càn và ngoai-ò. Trong 
hai Iháng 9 và 10-5(i đà ghé đu-gc :ĩ(i7 
nhà, ngirni 1054 nguòi nghe, cò ;ÌI>7 

ngirò'i chú-y, và 20 ngucri tin Chúa, 
Sàch ban điroc 1C1::̂ 00, sách phát diroc 
1,231 quyên, 

Còn các nír lioe-sinh lhi tô-cliú-c 
huoi di day cáe lòp Thieu-niii Irong car 
nhà cùa các tín-đò cV trong tliành-pho 
vào moi chièu Chúa-nhàt, May nũ-sinh 
chia làm 5 lóp, Còn hai lò]) tr xa, gàn 
hêl nôi-ò> và cr ngoaí-ô lliì do liaí han 
nam hoc-sanh phu-trácíi, đeu do sir s a | ) -
dátcùa Cu bà E.h\ Irwin và theo các n(ri 
chĩ-đinh do ông Muc-su' cùa Hòi-thánh 
Đà-nâng, 

Tù- triròe cung đã có các lòp (ĩay 
Trirò'ng (^húa - nhât cúa nhà Trirò'ng, 
song tù' sau chíên-lranh lire là tù kliòa-
1948-49 đên nay đa phăi gián-đoan. Nay 
đà tô-chirc lai lir dau kliòalioc 19513-57 
này do òng (iiáo sir Miu-su' tìoàn-vàn-
Miêng lô-cliúc, chia làm 5 lò | ) , 

Tir hai nam nav cùng có môt hoc-
sanh tình-nguyên dàng tron hai ngày 
thir bay và Cihúa-nhirt môi tuàn đi đên 



B A N T U Â N - H O À N T H I Ì T - D Ă O 

B Ó - » A O L l E N - T Ĩ N H T R U N G - G I A N G 

B T M T G C T A : 

n l i ó n i l a i lai M ó ^ c à y n g à y ;i-4/9/RIR>, 

H i è n - d i è n c ó q u i ó n g C a n , T ó i , N g ó i -

I . U C T l i U T , N g l i i » K l i a n h , L à n h , L i è i n , 

L o n g , T h i è n v à G i á o - s T F i U s l c v c n s , 

B u o i s a n g n g à y ;i/9/ó(í, ò n g ( u à o - s T 

F i l z s t e v e n s và ò n g Myc- su - L u c c ò d u n g 

l ò i C h ú a đ ê p h i i c - l i n n g t i n - d ò , Cdiúa c ò 

b a n j d i i r ò c n b i c u , 

B u o i c h i è n ò n g T h i è n d n c M a S : T J - I S 

g i u c - g i à a n h eni t r o n g s u c ă u - n g u y é n , 

S a u đ ò . B a n c ò h o p h î du-ói ( j u y è n c h ú -

t o a cúa ò n g M \ i c - s u N g u y e n - p h n - L à n h 

b à n - h i â n v à l ) i è u - q u y é t : 

1-— C ú n iô t T i r - h ó a c l io B a n , ^à 

t o à n - t h è đ ira tay d ò n g - ỳ c ò n g - c ú ù n g 

M . S , L i r c y n g ' V a n - T b i r c g i i r e b ú c - v \ i ííy, 

2.— N h ò - ô n g M . S . L u c d á n h đ i ê n l í n 

c h ú c - m i r n g le k h a i - g i ă n g c ú a T r i r ò - n g 

K í n l i - t l i á n b k h ó a h o c 5fi-57 n à y , và m ó i 

l ă n c ó t h i è p b á o h í t i n thi C h ú - t o a ci'r 
gô'i d i è n - l i n n h à n - d a n h B a n c b ú c - i m r n g , 

3.— B i è u - q u y ê l li> n a y p h ă i t r i n h 
l ) Ì è n - h ă n mni lán n h ó m lai d è xin đ à n g 
v à o T l i á n h - K i n h B á o và H ú n g - đ ò n g . 

4 . — B i è u - q n y é t n h á n sir x in g i a - n h â p 

v à o B a n e ú a ò n g h à T . B , N g u y e n - l h a n h -

I j è m , C l u V l o a H ò i - t h à n h Ha tr i . và c ó n g -

c ir ò n g v à o C h i ' r c - v u P h ò T h n - k ỳ c ú a B a n . 

— B i p u - q i : y é t m ò í I h á n g xi iãt c ò n g -

q u y nOíi đ e t ră t ièn đ i è n « c h a r g e a c c n » 

( i .— V i muò'n H i u à n - t i ê n sir saji-dat 

c h ô n h ò m , nèn l> irn i -quyét tir n;iy d c l ù y 

sif uuVi cúa c á c I h ) i - l h á n h , N é u có 2. 3 

H ó i - t l i á n l i m ò i , Ihi ei'r b a t - t h a i n . C ò n 

n é u k h ó n g ai n iò i lhi c ú n l iòu i B è n - t i e 

h a v T à n - l l i a c h . 

7.— Kỳ n h ó m ttVi nli^ni nK:>y « - ! * / l O / 

1956 tai B e n - t r e . ùng T l i i r c r a i - t r i c a u -

n g u y ê n , ô n g lÁcm d i r - k h u y e t . 

Nănji-Iirc tài-chinh ciia lìnn trong 
tháng chin ; Càc so I h ã u CIKI Ban l;i : 

1.— I I . r. T à n - t h a c h 5(íđ. . 2.— Ò n g 

D i ê u r.Ođ., 3 .— Ò n g H i n ' n h - v a n - KiÙra 

( T í ì n - t h a c h l :iOđ.. 4.— Ò n g V õ - v ã n - N h u n g 

lOOđ. . 5 — l í . r . B e n - l i p i SCÍÍI., fi — H . T . 

Lòc-thi i ! tn (iO(ĩ,, 7.— Õ n g L è - v ă n - H i r o n g 
( S à i - g ò n ) lOíìit-. 8.— Ò n g N g i i y e n - v ; m ^ 

N g h e ( M y - t h o ) lOOđ.. 9.— T i ê n hop n g à y 

( M o - f à y ) 157đ. , 10.— f i ino - s ĩ 

F i t z s t e v e n s d â n g 700đ., U . - T i è n btin 

sách kv n;iv Cì~ì7đ. 

{Giào-st Fi/zsfevcns dáng hêt cho Ban) 
Câc so xnãl : 

I — G i ú p I L T , M ò - c à y M O d . , 2.- L ò -

phi c h o e á e M n c - s i r línfiđ., ;i.— C h a r g e 

d i ê n , c h g p ă n h , đ i è n - t i n lOOd. , 4,— B<ĩ 

x à n g , g i ă i - k h á t 5 7 đ , , 5.— P b u - g i ù p b ă t -
t h u ò n g cl io M ò - c à y 200đ, , 0,— S u a m a y 

p h ó n g ' t i i a n h v à teni 2;^liđ,, 7.~ C h i - p h í 

o n g L à n h đ i M ó - c à y 50d. . S.— M u a hop 

m i r c yOđ. 

S o t h à u : 2,(199.̂ (̂10 

So x u ă t : 1 7'ò8m 
C ò n lai ; 3íilsi)0 

.Sir hogt-dòng cna Ban : 

G i ă n g p h y c - h i r n g : T:ii M ò - c à y và 

A n - t l i ó i d o q u i Ông L u c , K h a n h , T ô i và 

Fitzst e v e n s . 

G i ă n g T i n - l à n h : MinVÍ m ò t l ăn t r o n g 
c h i n n o ' i ; C b o Q u á n - L à c h , C h o C á i - m ô n , 
(^.licr q u a n M ó e à y , C h í r T h o m , Cher A n -
t h ò i . C b o Cái Q u a o , Cher B i n h k b a n h , và 

g ì ă n g - đ i r ò n g M ô - c à y , A n - l b ò i d o q u i ô n g 

K h a n h , T i i i è n , N g h i , N g ó i , L \ i c , T ó i , 

T b i / c , L o n g v à L ì ê m , 

S 5 n g i r ó i n g h e i r ó c - đ ô 2,000, k é t - q n ă 

5 l i n h - h ò n t r o lai c ú n g C h ú a -

{Trích liiên - ban so 915fì ciia Ban 
Tnhn-hoàn Thiel-dào Bo-dao Lienlình 
Trnng-giang BTMTGCTA.) 

T, B. 



DI L I N H . -
Òng bà Nguyen - vàu - Lièm, Ibuõc-

viên Hòi-TJuinh Tìn-I-anh tai Di-linh 
lla làui lê vu-qui rho Ihir-nií' là eò 
Nguyen-k in i - Nhuy eũng can HuỲnh-
còng-Vàn, con trai cùa òng bà Iluỳnli-
vàn-Thành, thirong-gia lai VTnh-long. 
Ilôn-IO ílà cù-liành l:ii C.i;1 n g đ u ò i i g Hòi-
Thành Tin-Lành Di-linh vào lúc 10 g i ò 
sang ngày 30-9-l9r>h 

HÔI A N . -
Òng hà Ihrong-Thir, thuoc Hòi-Thánh 

Hpi-An đà làm lè thành-hõn cho tlur-nír 
là cò Dirong-fhi-Tàm cùng càu Nguyen-
An, thuõc-vicn Hòi-Thành Đà-nàng vào 
Chúa-nhirt 14 lU-rjíi, 

&À N À N G . -
Òng bà Muc-sir Phan-vyn-Hieu, Muc-

siT IIòi-Tliánh Tin-Lành tai Đà-nang đa 
làm le vu-qui cho thú-nù là cô Pham-
thi Thành-Tàiu cùng câu Doàn-vãn-Tè, 
t r uòngnam cùa ông bà Đoàn-van-Nam, 
Nghi-vièn Hôi-Tliánh Tin-Lành Sài-gòn 
vào lúc l(i giò' ngày 14-10-50 tai Giang-
điròng Dà-nàng do òng (^iiù-nhiein Miic-
sir HuỲnh-kim-Luvèn hành-lc. 

Ban báo xin có lòi tràn-trong clnìc-
mírng các (jui hai hp, và cìiu Chúa Tir-
Ái han phiròc cho các (jui dôi ban điroc 
on đir-đàt dê gny-dirng nhirng gia-đinh 
vuí -vc , hanh-phúc và sang danh Chúa-

- T. IL 

S O C S A L -

Càu Phaiu-vàn-Hièn thir-nam cùa ông 
bà Phítm-vãn-Kinh, chãp-sir Hôi-Thánh 
Sòc-sâi, đep duyên cùng cò Nguyên-thi 
Thĩinh-Vàn, Ihò-nO" cùa ông bà Nguyen-
van - Thàng, thuôc-vièn chi-hôi Tàn-
thach- Hôn-lê đã cir-hành tai (uâng-
đuò'ng Tàn-thach vào Iúc9giò-sáng ngày 
2-101956.—Tôi thành'that chia vni cùng 
hai Ho và chúc-mùng đôi trê gày-dung inòt 
gia-đinh tôt-dep vinli-iiiên lUinh (Uiúa. 

— MiiC'Sir Ní/ui/cn-hìrn'Rhanh, 

l ìUC THU N G O . . . 
(Ticp i h e o I r a n g 7) 

vui-thôa, ha niinh xuòng huòng long vè 
Chua chúng ta đãiìg lòi că[n-ta. (^fing nhò-
đò trong nam mòi này chúng ta điroc 
them long hàng-hài birirn tòi đich tÔt-tlep 
cùa chúng tn là đal đên su tron-lỳnh trong 
Đúc Chúa Jèsus-Christ chúngta. 

« Hãy đên huòng su vui-mùng cua 
Chúa ngirtvi. » Bòi y-niêm ãy tôi xin 
goi đên các ban và các giáo-hùii loan-
quôc trong dip ky-nicin ngày (^ùu-Chúa 
giáng-sanh và Nam mòi. vòi lò í chào 
cliãn-thành và tliàn-niên. Nguyen môi 
nguòi trong chúng ta châng nhirng chĩ 
nghe mà đèu đupc huô-ng tron y-nghĩa 
cùa càu a Hôi đày-tò ngay lành và h ung-

tin, HĂY D É N H L ! " Ò " N G S P VUI-Ml>NCi 

CŨA CHÚA NCrO'L » A-men. 

TlìUÒ'XG K I N H - I H Á N H 

Tiep tlieo I r a n g 12 

Tluifj Cò Đjáti'Văn-Te 

làng Ngoc-khô lliuôc quàn Thàng-bình 
each Đà-naiig gàn 50 cày so ngàn. và 
j)hia ngoài Tani-kỳ gàn 20 cày so ngàn 
dê cliirng-đao và giang Tin-lành lai làng 
nôi trên và các làng xung-quanh de gày-
dirng hàu <'ò the lhànhJà|> ilôi-thành 
gan đày. Kliò:i hoc 1955-50 thày Đĩing-
ngoc-Thp ] i h L i tránh, khôa hoc 19rifl-57 
này thày Ngúyên-Anh phn-trĩích. Cu R, 
F. Irwin giúp lô-phi, Òng Muc-sir Tanu 
kỳ ílir giùp vièc l iVchùc, Chúa cò đông-
công lai day ral klià-(|uan, Xin toàn-
thê c o n c á í cùa Chúa càu-nguyèn nhièu 
đê sc Ihirc-Iiiên lugt Hòi-lhánh đàng-
hoàng tai đày. — T . K , T. 



M O T H Ò I - T H Á N H B I Ê T C À Y ON C H Ú A M À 

V U a X MiNTl D A Y V À B U N G T l ì K N CUiXX CUA .MÍXU 

H Ô I - T H Á N H C H Â U - Đ Õ C 

Von đi roc inô- ríít stVni vão l)irc tlur 
• • 

nhi thir ha trong Nym-hat, song tír làu 
van traj nliicu giai - đt>an chim - nni. 
Nliung la on Chũa, gan đày Ngíii đa han 
phuóc cho ông bà Phan-vàn-Miên nen 
H ô i - T h á n h Chàu-đoc đa v u o n m ì n h 
đírng đày và đírng Irèn chon ciìa mình 
mòt cách khá manh, đà có íuih-huong 
song cùa Chúa khiên cho nhièu ngirói 
tríVlai tin Iheo Ngài và nhièu l í n đ ô biét 
dang phăn muxVi cho Chna. Nèn Irong 
tháng 9 vúa qua đà có 18 nguói àn-nàn 

lin theo Chúa, tièn dàng điroc lurn 
7.00t)S. IIòi-Thánh vui long cung lu-ong 
clío tói- to cùa Chúa iì.,")t)ĩ)>; mà Irong 
ngân-quy van UUVH dirtrc :Í õS.'l-̂ ;. Thai là 
on Chùa đa ban choH^^i-Thánh Châu-
đnc nliu Xa-cha ri 4 : (í và Phil 4 ; l-t:í, 
Mong nhieu Jĩói-Thánh nni girong con-
cái Chúa tai (^hàuđó'c đe viron mình 
đúng day và đúng trèn chan cũa mình. 

(Viêt Iheo thir óng Phan-vãn-Miên, 
Truyèn-đao (Ini-Thánh Cliàu - dò'c v iê t 
ngày UĨ-lU-iVi) - K. T. B, 

Gia-qmjen òug Phan-viin-Mien Triiyhi-duo^ Chán-dac 

T H A N H - T H A T C A M TA. 
* « 

Pliirong-danh qt iyèn- t ro Thành-Kinli 

Báo : Òng hà T . H. Nguyen-l i im-Kliánb, 

©tJC -Phô ;íOđ. ( l inh đên ngày : Í M O l!)5íi)-

~ K. r . 

i n a n n i ^ i n n D O O c a m TO v a K h a n - c o o : 

Ban báo xin chàn-thãnh to íòng răt 
bìé l on các qui Ong hà nnh clii em găn 
xa da nhièl-lliãnli ùng-hò Thánh-Kinli 
Báo nào là v iê t bài, thòng-tin, cô-dóng 

thèm d ó c - g i à và q u y e n t r í T Ifen-ÌJfic níia. 
Xin các ông b à đa cò Ihièn-chí vó i 
T, K . vui long nhan o đ à y tăni long 
rat b i ê l on cùa chúng tôi. Cùng thành-
t h à t cam on óng Quan- ly vã toàn-the 
nhân-viên cùa Nhà In Tin-Lùnh đã vui 
long cóng-lác v ò i ban báo cách cò nhiêu 
co-gang. Cău Chúa ban on mói la trên 
toàn-the các qui óng b ã vã l o à n - l h ê 

T>óc-gĩa cnng vni huo-ng môt ngãy KỲ-

N I É M CCrU - CHÚA G I Á N G - SANH đ-ĩy 
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vinh-quang và đãy êm-dju do Hài-Nhi 
Thành ban-tir. Sau đày xĩn các qui ông 
hà chu-a Iră tièn T, K, B. kip mua biru-
pliiéu gn-i vè, hau chúng tôi só*m thanh-
toán sô-sách. Lai xin cft-đông Ihêm đôc-
giă cho nam mó'i 1957. Thành-thât căm-
la tru'ó'c, 

— T. K. B. 

BAN C H I ^ N G - e A O H* T. S A I G O N 
fí ôi ! iróc gì Ngài xé rách các tiVng 

tró'í, Ngài ngu xuò'ng và làm rúng-đõng 
càc núi tru-òc mat Ngài, nlur hra dot cúi 
klió, nhu' lúa Ià[ĩi sòi nuòe, hău cho kê 
thù-nghich biét danh Ngài, càc dàn tóc 
run-ray truòc mat Ngàí I » (lis 64 ; 12), 

Ĵ ó là nguyen - vong chung vè sir 
phMC-hirng Hòi-thánh cúa toàn-tliè ban-
viên Ban Chirng-đao Sài-gòn ; v à cung là 
tàni-chí cúa nhung nhà ĩành-lii thièng-
liéng hang đeo-đuôí, trăi qua các thé-hê, 

Hòi thánh Sài - gòn trong hai phen 
tain gòi on thiêng do cò' G iáos ĩ Olsen và 
Tăn-sĩ Morken râi ra đa un-đũc tâm-chí 
vài con-cái Chúa tai bòn-hòí, do đó lìan 
Chirngđao điroc căi-tó, và mpt chirong-
trình Chirng-đao tfii đô - thành duoc 
thao ra ; 

L— Giai-doan thi'v nhaf, TiV tháng 
giông đén tháng tir n ă i n 195<>, mòi chièu 
Chua-nhul tir 2glí0 dén r̂ g'iO. chĩ vòn-vcn 
eó baì ban-viên hicpchung tai nhà thò', 
đi ra làm chirng và phát sàch tai fìó-
thành. Miĩy tháng đàu chúng tôi chira 
tiéj) - nhan dugc on - phiróc (^hũa hao 

Ban Chirng-dgo Hói-thánh Saigon 

nhiêu, và so nguòi ân-năn tró l a i ciíng 
rat ÍL Dău vây, Chua đa dung buòc đău 
đè khién Ban Chúng - đao manh - d^n 
biròc qua. 

J/.— Giai-doan Ihà hai, fìè đánh dau 
giai-doan này, n h a n ngày 20-r>-19r)6 kỳ-
nicm 16 Birc Thánh-Linh giàng-làni. Ban 
Chirng-đao quyét-đình dung ngày này đê 
kv-niêm mói nam : triròc là kièin-thăo 
nhnng công-tác dà qua, sau l à xây-dirng 
mòt chu'ong.trinh hoat-đòng cho nam 
t ò i . IPó'C gàn 100 ngirò'i nhóm laí trong 
ngày kỳ-niêni đău-ticn. Tinh đén hôm 
nay đà có 7 ban, chia ra 2{\ ban-viên, 
so-sáidi vó'i may tháng truó'C đa thĩĩy 
khâ-quan hon nhièu. 

IIL— Giai-doan thà ba. Giai - đoan 
này đugc đánh dău nhon ngày lê Song-
Cúu (9-9-1956) eúa Ban Chirng-đao, Le 
khai-dien t ù 2g30 dén 5g30 chièu Chúa-
nhirt 9-9-56. Có m ò ' i 7 Ban Chúng-dao 
các Hói thánh sau đây tham - dir : 
Nguycn-tri-Phuong, Khánh-hõi, C h g - l ò n 

Binb-tri-Đông, Hòa-hirng, Gia-dinh và 
Pbú-xuàn. Cíing có thaidi-niên Chúng-
dao cúa hon-hòi và nhicu thanii-nièn 
trong các Hòi-thành kliác tham-dir. Buôi 
nhóm góm có 132 Chirng-đao-víên, 5 
Giáo-sĩ, 9 Miic-su* và 300 tin-đô hiên-
dicn. Òng Phò Hôi-trirong Mi3C-sir Trăn-
thir-Quang giăng mgt bài vira hùng-hón, 
vira căni-dòng. Có các đai-bièu Chirng-
đao cúa 7 Hòi-thành lèn đoc dièn-vàn và 
làm chiVng vè on-phiró'C Tinh dén h ò m 
nay so' ban-vièn lai bón-hôi l è n dén 44 

ngu'òi, Trong vóng 9 ttiáng. 
Ban Chirng-dao Sài-gòn dà 
làm chú'íig lai ú ia-diêin 
khác nhau, phàt i;ì.íi79 cuon 
sách, 2JÌ72 nhà du'U'C Ihăni-
viéng, 9.2r)8 ngu'ò-i đivgc nghe 
dao, 142 nguòì dà lin-nhàn 
Cú'u-CMiúa Jèsus, Tính trung-
hìnli niòi Chúa-nhirt cò 4 
ngirò'i tin Cbúíi, niói chirng* 
đ a O ' V Í è n d a phát KĨO ciión 
sach. nói c h o 81 rgu'ói ngbe 
đao, thàm 2\) nlià. và niòi 
Jnin-vìèn dà (iăt dciii duoc 4 
linh-hon InV laí tin (^búa. 

f>oc q u a may hang trên 
d fi \', chac q u i ' v i đèu n irc 
long cùn^ chùng tòi nggi-

( C o i t i ép t r a n g 17] 



C H U N G T H I T C Q U Y E N C H U A 

Cam ern Chúa đa chTra binh cho tôi, 
Tôi đau hinh lir-cung đà han 4 nam, có 
lúc lìác-sT rtòi mô làm cho tòi mat că 
tinh-than khi nghe đén tiéng mô. Tòi cò 
cho ông Muc-su* và các òng bà anh chi 
em trong Hôi-thánh hay và nhò' cău-
nguyen giùm đê Chúa chfra binh cho tôi, 
Chang nhirng Hòi-thánh Căn-tlia nhirng 
cíjng cò nhièu ông bà Muc-su' và anh chi 
nhièu Hòi-ihánli đà nghe tôi cò bjnh nên 
đà hêt long cãu-nguyên cho tôi, Bò'i sir 
yêu-thirong cùa lôi-lò', con-cài Chúa nài-
xin tha-thiêt mà (Miúa cho lôí khôi mô. 
Cam on Chúa ! Nhirng cùng bô-i sir làm 
an lo-lăng Irong gia-đinh và lòi đi xe rãt 
nhièu nên hính-tãt cir kêo i!àí khá làu, 
dău thuõc-nien rãt nhièu nhirng van lien 
mat lât còn. Ôi I ma-quí là du'a khòn-
ngoan, cò thãy binh-tât và dirc-tin kém-
thiêu cùa tôi nên no iàm cho gia-đinh 
tòi mat phu"ác rãt nhièu, 

Ôi ! không chi làm cho lôi đau-khô 
bang, nên tôi hêt sú-c khóc-lóc vò-i Chúa, 

cău Chúa nhò đên tòi và ciVu gia-dình 
tôi mà chfra giùm binh-l^t tôi (Phi 4 ; 0). 

Ta an fiirc Chúa Trò-i. Ngài thãy và 
biêt ma-quĩ sàng-sây tòi 1 Đirc Chúa Trài 
là Cha thiro-ng-yêu cùa chùng tôi lien 
đên ciru và chira binh cho tôi bò'i quyèn 
phép diêu-kỳ cùa Ngài. Ngài đà dung 
môt ngirò'i mu đcrn-sa làm thuoc cho tôi 
trot m^t tháng nay, hien binh lôi Chúa 
da cho mirò'i phân hét tám, A-lê-Iu-gía ! 

Vây tôi xin có it lòi làm chirng trên 
mat báo đê to chút long truòc cam an 
Chúa sau xin cam on hétlhày qui ông 
bà Myc-sir, cùng hét-thây òng bà anh 
chi trong các Hòi-thánli da yêu-lhirong 
càu nguyên clio tòi và xin đôngthanh 
ngcri-khen Đirc Chúa Jêsus-Christ, Chúa 
chùng la, Xin qui ông bà vui long cău-
nguyên them cho tôi, hãu cho tôi đircrc 
manh luôn đê hiep vòi gia-đình, vó'i 
Hôi-thánh hău viêc Chúa, tôi có đôi lò'i 
cam o-n. — Bà Nguyên-íhanh-Trà tùc 
Ngugèn-thi-Hí'ên, Chn-thu. 

TIN-TÚ-C H Ô M H Á N H (Tiép ihco trang 16) 

khen Chúa, Nhirng chira đù, kêt-quâ vù-a 
thâu-hoach đirac so vái con so 2 Iriêu 

• • * 

rir&í ngirài tai đò-thành Sài gòn chãng 
thăm vào đâu 1 Xin qui vi hiêp cùng 
chùng tòi khan-nài Cha trên tròi ban cho : 

1.— Mfii Hòi-thánh Tin-lành Viêt-nam 
đèu có mòl Ban Chirng-dao đãy-dăy linh-
lirc đê ciru-vò-t linh-hnn tôi-nhàn 

2 — Mòi nam eò mòt f>AI HÔl-fìÒNG 
CHl>NG-ĐAO TOÀN-QUÓC đê kìêm-thăo 
và xác = đinh mõi công-tác hang nam cùa 
các ban-víên. 

-1.— Cái đông-cor chánh giú|i-dÒ' cho 
cácban-viên hăng-hái hàu viec Chúa mòi 
chièu Chúa-nhu't gòm trong hai chíl' : 
TRUNG-TÍN, 

a) Trung-tín Chirng-đao 3 giò' môi 
chièu Chùa-nhirt-

b) Trung-tin cău-nguyên và hoc cã-
nhorn truyèn-đ§o-pháp môi tôi thir hai. 

c) Trung-tín giír theo lòi day-dô 
cùa Kinh • thánh : Đ^\T VIÊC CHŨA 
TRUÒC VIÊC NHÀ. 

A-raen. 

Dàn-sS đô-thành may tri4u dir ; 
-Bôi vai nang trìu gánh sììu-tir ! 
Tin lánh'Bang Christ mau trugen-bá . 
Noc đôc tôi khiên kip diêt^trir í 
Gircrm bén Irui rkn nhìr Lira thánh. 
Chirac mhu bien-hóa egg Thiên-thir* 
Hon sa ôíên tôi dang kêu cùu, 
Ta nã nim co, ngà-nghĩ ir ? 

— Thay mat Ban Chàng-đgo 

— Tran-hag-Minh. 



O'n Chúa Ban 
H'ri O'n thirong-xót Chúa h i \ n cho 

gia-ítình chúng tôi, liôin nay cluing tôi 
vui-inirng hny-tô clôi hVi hun clurng o"n 
Ngàí cho qni ông hà — cnn-cái Chúa xa 
găn — cnng dui/c c;un-tliòng \m chúng 
tííi juà đông ngoi-!dien đanh Jùsns t 

Ba con g:iì sanh ha cua chún^ tôí, mn 
qui ông hà ílà thííy đang-lài liình trong 
Thánh-Kinh Háo, là n i ô t o-n la-lũng Chúa 
đà han cho gia-đinh chúng lôi, Tir khi 
nurng thíii cho đen ngãy sanh, that là 
nuíl thòi-gian nièt-nhoc, vcr lòi đau-yêu 
Inôn. Chúng lôĩ het sire can -ngnycii 
nhieu cho đên khi sanh ha e n i inòt lúc, 
chirng íy chúng t ô i không khôi In-sp- sir 
hi-hiru híêni cô nay. Môt đcu hnn chnng 
tôi thôa long han hêt là hiêt có Chúa 
sãn-snc và niiũi-dLrô'ng các con Iho" cúa 
chúng tôi. Ba con cúa chnng lòi hôm 

nay đa đircrc 12 tháng, chúng dà biêt 
ngôi, nlurng duy cò em sanh triròc còn 
yen clura dirng điroc. , , Xin qui ông bà 
nhò càu-nguyen cho em Lê-thj Thu-Há 
(sanh truòc hêt). 

Mòl nam đa trãi qua, hao nhiêu noi,. 
gian-lno, bao ngiiy khũ'ri-kliò nguy-kich 
bao lúc ò"ni-đau và huòn-ha. gia-dinh 
chúng l ò i van đtroc cánh tay h u y e n M i i ê u 

cua Chúa Jèsus nàng-đò và tiêp tru. 
Cam on (^liua 1 

íĩôin nay, h^ng cùa chúng tòi không 
ngòt eàm-ta on 9úc Chúa Tròi, Chúng 
tôi cúng van niong môi sir cău-ngiiyèn 
cùa qui ông hà lunn de chúng lòi vô đu 
súc-li.rc nuòi con và dù phirong-tièn hău 
viêc Chúa ô- giùa HQi-lhánh Sài-gòn, 

Chúng tôi hêt long cam o n qui ông 
]jà truó'C, — LêtìănThuTfng 

Tir trái sang mat : Em Lc-thi Tha-IIà, Tha-ĩlong oã Thu-Iĩanh 
{chu p liir 3 cm iĩúng 12 ihántj] 
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Tin-Tú-c Ban Truyèn-Bgo Luru-Hành Trung-Phân 

The Elieo Icri mò'i cua qui-vi Muc-su" 
O" Quàng-nam, Hòi cĩíing Tông í iôn vira 
bé-mac, chtmg lòi tùgiã Bà-nang vào ĩ 
giò* chièu ng:ìy 7 tháng 8 đe đi giang bo-
đao tai các đia-điêui do quí-vi Miic-sir 
to-cliirc. 

Trong vòng bõ-dao này Ban chúng 
tôi cò bai ngu'ò'i đà đi trên môt ngè-n 
cày so và giàng trong liai cliuc đja-diem 
khác nhau. Tliày Phan tràn-Bình chuyen 
vè -SIT phân-phát s ách -va và day cho 
Nhi-dõng. 

Nhírng tĩuoi gíăng điroc lí^chirc vói 
sir iiiêp-tác cùa quí-vi Muc-su* và Hòi-
thánh nen da điroc nhũng kêt-quà thòa 
ĩòng. Mòt so trên ĩuirò'ĩ ngàn ngirói điroc 
nghe Tin-lành. tren ba niiroí ngirò'i cău-
ngnyên tai cho, và dău.giua dòng thinh" 
giâ, nhírng ngirò'i ay rat manh-dan đi 
lên xin cau-nguyên tin Ciiùa, ci"ing cò 
trên ])a ngàn tre em điroc hoc cliuyèn-
lich líinb-thánh bang hinli-anh. 

Đicu răt cam-la on Chúa là sau khi 
chúng lôi đi khòi rõi, có nìm-ng ngirò-í 
đên tìm nhà thò' xin Mr.ic-sir cau-nguyên 
cho, Trong mót búc thu cùa Muc-sir 
Nguyen - xuàn - Vong g o ' i cho tôĩ trong 
tháng í) cò viêt ; « Ngày Chúa-nhirt qua 
có 8 nsiró'i n- chó cluing fa giăng hôm no 
đên xin cau-nguyen và cfing còn mòt so 
khác niiĩc viêc chira đên » . và trong búc 
thir đè ngày 12 tháng 10 ông viêt : 
« Trong S o 60 ngiró-í víra chiu le báp-tôm 
có nhíí-ng ngirn ĵ tin Chúa kiii nghe òng 
giang, ( T các làng năy ho còn đũng vĩĩng 
môt so' khá nhu vay, that cáĩii o'n Chúa, y> 

Chúng tôi răt la on Cliúa đà căni-
đòng nhiêu con-cái cùa Chúa o các Hôi-
thánh g(Vì lien dàng giúp. nên trong các 
cuôc bò'-đao víra qua van đirgc tiep-lnc 
theo chirong-trinh, 

Chièu ngày 11/8 chúng lôi đà trăi-
qua quang điròng răt khó - khan tír 
Triròng-an dên Bà-nang, vì đi trong con 
gió bao. Khi đên Đà-nãng bà Cu Giáo-si 
E- F, I R W I N cho hay rang, că gia-đình 
cùa Cu mói nhóm cău-nguyên cho cuôc 
hành-trinh cùa chúng tôi, và Chúa đà 

nhàm lò'i cho chúng tói đen binh-an. 
Hà Cn tiêp rang : « Nêu Chúa muon 
dúng ông trong cnng - viêc nììy, chac 
Chúa so ban <'ho óng mót chiêc xe mói tr 
trong hang dem ra, vì đu'ó-ng xú năy răt 
can cho òng niòt chiêc xe mói, » Tôi 
nhó' nhúng lò'i ăy và đa thuàt laĩ cho 
nhiêu nguò'i. 

Cam O'n Chua, dièu iróc-ao cùa chúng 
lôi đa thành sir-thirc, Chũa đa nhàm ló-i 
cău - nguyen cùa các lói - l ó Ngãi và 
nhung anh chi em yêu-đău nià ban cho 
chúng tòi môt cliíêc xe Land-rover mua 
tai hang SIT, chiêc xe ăy tôi sê đem vè 
ngãy găn đày So tièn mua xe ăy môt 
phàn do Tíín-sĩ Pierce đãng boi duoc 
nghe bà Cu Giáo-sĩ 0. 1. Jetfrey thuát 
cuòc hành-trinh cùa tôi, xe hi xuong 
ruòng, và mgl phăn do tièn ban se cù 
nên đà đù mua xe mó'i. 

Sau khi đem xe vè cliúng tôi se mc'>" 
nliù'iig cuòc bò' - dao các vùng thuôc 
Phan-rí, và trong tháng chap dirong lich 
sê giâng o Phan-rang hoac Tuy-hòa, vì 
nay là mùa mira chira đí mien ngoài 
đuoc, 

Xin qui ông bà anh chi em ciV nlió 
dên Ban Truyèn-đao Liru-hành chúng 
tôi mà cau-nguyên nhièu cho đe Chiia 
cú them on trên chírc-vii chúng tòi ban 
đira -dììl nhiêu linh - hõn trò- tai cũng 
Chúa. Cũng xin qui óng bà anh chi vui 
long du- phàn trong công-viêc tot-đep 
năy bang sir dàng giúp lài-chánh, đe 
Ban cò the cír hoat-đòng. 

Sau day chúng tòi xin liêt-kê danh-
sách quí-vi đà sol-sang dâng giúp Ban 
Truyên-đao Luu-hành Trung-Viêt : 

Bã D.I. Jeff rev 1.700đ. H. T, Thu-

bon 200đ. H.T. Qui-nho-n lOOđ. Bà Ph:im-
đình - Khiro'ng ãOOfĩ, Ong Triìn-Pluro'ng 
.lOOđ. lìã Cu ich lOũđ. Thãy Phan-frãn-
Bình lOOđ. Bia-hat T. V. 2.000đ. Òng 
Nguyen - huu - Nhiên lOOđ. Ong To-van-
Can lOOđ. Òng Nguyên-hù'u-Phong ÕOd, 
Ông Diro-ng - Nguyen lOOđ. Bà Vn-lh|-
Bóng 50đ. H. T. Quê-Phuong 400d. Cu 
Chũ-nhiêm T.V, 200đ, B.T.N Tièn-Phuóc 



N I Ô - D a y Do 
Sita-tam cna 

Châc các han đêu biet không riêng 
gi các chi-hôi cùa Hôi-lhánh Tin-lành 
Irên đăl nuó'c Viêt-Nani chũng la Iioan-
hĩ đón mirng ngày ky-niêni (AVu-Chúa 
giáng-sanh mà tai cà các Co'-đoc Giáo-
hôi trén hoàn-cììu cung đcu Urng-hir-ng 
vui-vc cù'-liành ngày thánh-lê, Nhu-ng 
cách hành lê môi no'i cò kliác nliau chut-
it, có chò lai them vào môt vài phong-
tuc cn-lruvèn cò línli-cách mè-tin nhir 

L -

các ban se thăy trong Ijài nììy. Vi pham-
vi Ijài eo - hep nên tòi cliĩ xin phcp 
Inrò'ng-dãn các ban cùng tòi đi xem mpt 
so' các nu'òx trên the - giò'i gi j ĩ ngày 
lliánli-lê này uhir tliê nào. Han các ban 
tán-thànli chò- nhĩ? Nào, chúng ta hay 
ha I-đau cuôc vien-d ti bang cách qna niròc 

T R U N G - H O A 

Tai Trung-hoa nguòi ta chuan-bi dê 
dir le lir nhièu ngày triró'c. Trong đêm 
24 tháng chaj> dirong-lích, l in-giáoán-
măc y-phuc màu-sac sac-so\ lay mòi 
ngirò'i dèu cam nhu-ng chjêV long đèn 
tuo"i dep hon l i ê l , hiêu-diên trên các 
đirò-ng-phò' (|uanh-queo, hát nhCi-ng bài 
hát Nò-ên vui-vê cò đem đò'n màng-đô-
lin. Ho cir víra di vúa hál nhir Ihê cho 
dên đúng nù-a đêm Ihi cò mòt loat pháo 
no và mni ngirò'i im-Iàng vào nhà-thò- đê 
làm lc kỳ-niêm Than-Tù- giáng-làm, 

Nhíìng trê con Trung-hoa khòng goi 
cày Nò.ên nhir chúnjí la, mà goi là « Cày 
Ánh'Sáng » , Trêri cày Ánh-sáng klióng 

cò lhap dèn, bèn chi cò nhũ'ng giăy niàu 
sac-sò', nhu-ng giày liên-lac ngu-sac và 
nhũ-ng miêng bong gòn gia luyeL 

P H I - L U Ã T - T Ã N 

Sau khi hành-le dêm 24 trong giáo-
dirò-ng, nhiTng nhi-dòng Plii - I.uàl - Tàn 

đaa đòi mào hoa liro'Ì-thâm, tay cam 
nhirng giày liên-lac đù màu đi hiêu-diên 
trong các đirò-ng-pho, vù̂ a di vira hát 
nhiing bài biêt-ca Nô-ên, Tuy cliúng 
khòng cò cây Nò-ên trong nhà, nhung 
thay vào do , chúng chirng hna kêl tuòi, 
làm cò'-xi lirng-iĩirng, và no-i ciVa sÔ Ihâp 
môt ngon dèn nên suot că đêm, 

S Y R I E 
Vì không xa may nên môl so ngirò'i 

Sy-ri báng-bo xuong thành Bcl-lô-hem ô-
xú' I^alesline đê dir le, vào dêm 24, Còn 
ngày 25 moi ngirò-i đêu giù- lê tai nhà 
mi nh cácli vui - mírng lang - Ic và mat 
niêm. Nhirng nam nu' thanli-lhiêu-nhi 
an-bân áo quàn mòi, deo mat na di tfr 
nhà náy qua nhà khác dê hál chúc, đôi 
lai, chùng đirox Ihiro'ng tien-hac, Irirng 
gà hoac Ijánli keo, Các Irê em Sy-ri lin 
rang con lac-đà là ông Già Nô-én (xù 
Sy-ri cô nhicu lac-đá), nên trong đôm 
24, tririrc khi đi ngù, chùng đem đe 
ngoài lie mòt bát niróc và inôt nam lúa 
mi ; he đira nào ngoan-ngoan thì sang 
hòm sau du'oc các mòn qua tang, còn 
dira nào hir-xău thi hi quel mòt vêt mu-c 
den noi cò lav. 

P H A - L E - T I N 

Nhir von tir xna, trong dêm 24 tai 
xir Pha-lê-tin (Palestine), các giáo-đirông 
đèu dtro-c trang-hoàng cò'-xi bong-hoa 
tirng-hirng, moi ngirò-i ngòi dirng lù' 
trong ra đên ngoài, choán ca các cira 
so và cùa lòn, cò ngiròù trèo cii lên 
nhíìng nòc nhà Ijang đê x e r i i diên lai sir 
tích Cluìa giáng-sanh. Khi doàn ngirò'i 
ìjíêu-dicn sap đên tliì cò môt ng trò-i 
dirng no'i cao ho'n hêt báo hiêu, f>oàn 
ngirò'i này do môt viên ky-ma cam dău> 



tay cam mnt lá ccV xú ra tnrúc giò, Sau 
do là mnt doàn caiitisàt-vièn Cí>i ngira 
A-rap, ròi dén mòt ngiròi (túng Irtin mòt 
con ngira ò, tay cam cày tliăp-tir cao 
chòt-vnl. Chòt hét là nam nú- giáo-hùu 
và các nhà cam quyen ròi dén chiéc 
kièu Thánh-Tú. 

Doàn kièu lang - lc Irang - nghiêm 
biróc vào giáo - tluòng và l)ăt - dàu 
hành-lc, 

P H Á P 
Lè giáng-sanh lai Pháp là cil mòt 

cuòc tirng-ln'rng ná<j-nhièl. Trong phòng 
khách ò- nlià ríèng càc trè em chirng-bày 
canh « Màng Cn » và ti'img - tlièm 
hang dú Ihú hoa dèn, Khuya 
24 sau khi hànli-lè lai nlià-thò-, 
mòi nhà dèu lò-chirr nbùnií 
bua an thinh sojjn dè dài 
ban-huu và bà-con rúa 
minh mà ngirò-i la quen 

gni là cc révcillon » . 

BÙC 

Bài thành - ca dac-
sae nhút Irong các 
lnn"*)i l iài i l i lè tai DiVc-
quò'clà ban flDèm Yèn-
lang, Bèni Thánh nàviK 

Mòi nhà dèu àni-lhám 
tr:nìg-hoàng cãy Nò-èn 
mà ho goi h*i « Tanncn-
bauin » each vò cùng 
uíV - lè, và lio cir 
gm- kin (ho den tòi 24 ' ^ 
mòí thiip dèn nén sàng-choang, Cò the 
nòi cây íí Tannenhanni » là nguòn cani-
búng và khoãi h'á bat-hú cúa că các hâe 
lào-Ihành làn llianh-thiéu-nhi giào-hiru 
trong dip thánb-le. Su" tyng qua nhau 
cnng là mòt phán quaíi-liè Irong kv lc 
Ciáng-sanh. {^;it* nghè-sĩ chani-lrò nhúng 
mòn do choi cò hinh |)liong-cănli Ibăn-
tièn tuyèt*dièu an lrong cănh rung sàu 
hnnng-văng. 

THyy-sí 
Ngoài ra sir hànhic long-trong trong 

eàc thánh-điròiĩg lhi dac-ííicm eúa kỳ le 
'"'uiy-sĩ ĩà ngày hôm mòng ,5 Iháng 

chgp diro'ng lich, các thardi-thieu-nbí da 
cbuãn-hj dòn-liép òng Iiià Nò-èn mà 

cbúng goi là « Samichlaus » , í-búng bop 
Ihành mòt doàn kièu, Iiát nhfing hài 
Ihánh - ca vang day. í )ao - quanh vi 
<c Samichlaus » — Ihiròng thuòng là mòt 
vi nuic-sir còn trè luòi — myt deo mat 
na do nhtr Ouan-Còng ràu b a c hínig nhir 
tuyêl, khoác chiéc áo da chòn, mgl tay 
cam chiéc bao dirng do clurí đè Ihiròng 

cbo càc Ire ngoan và mgt lay cam chiéc 

gây đ è phai càc chú irong-nganh. Thir 

hoa đaC ' săc nhfít cúa le Ní>-én tai Tbiiy-
sT Ià lioa Edelweiss, mòt lliir hoa luj'ét 

nho-nlu> hái trèn day núi Alpes-

N A - U Y 
Theo phong'tyc cò-truyèn, 

khi hào-hièn khai-mac thành-
lc, I'hnòng nhà-UnV Irong kháp 
M r dn vang • rèn, mò'i giáo-
hnu dén Ihiinli - diròng vào "> 
giò chièu 24, Mòt tue-Ie ly-

lliú i'r Na-uy h'l bièt-
dài các loài thú - v^t 
và chim-chòc vi cliùng 
là ntiùng lăng-phăni 
duy-nbăt mà ngirò-i la 
dà dem hiéu clio Hài-
nhi .lèsus. 

Ngày ay lrong các 
nông trai lyc-suc dirge 
idio an gap bòi, ngiròi 
ta mna chim dè tha và 
ciìng do lùa Irèn niái 
nhà, ngoài sàn dè thm 
tièc cho chim tròj 

xuò'ng an mirng lc Ciáng-sanh, 

T I Ê P - K H A C 

I>oi vòi ngirò'i Tiêp-kbiìc, le Cdáng-
sanh là dip chăiii-di'rl moÌ nòi cay-dang 
Iniòngĩân dò'i vòi nhau, và batdăii niòt 
cuòc sò'ng thăn-brru trong nam nĩò'í, Mni 
ngirò'i di tbăĩn-víéng lăn nhan, khòng kè 
ban hay thú, bày-tò nòi long cúa minh 
dò'i VíVi nhau. Sau khi bành-le tai nhà-
thò' cò nhũng liăn dòng-ca di hàt chùc 
trong các nhà và càc lhanh-thiéu-nhi 
diên lai v ò kìch Ba Vua di thíV-lay 
Au-Cbúa, 

N G A 

Nhièu phong-tiic cò4ruyèn vèthánh-
le hien đà bi Ihăt-lac boăc bò quèn tai 



Nfía. Nhirng ngoíii ra chirtvng-trinh l5 
cir-liành t r o n g gião-ítu(Vng thì tai cãc 

nhà rièng cna giáo-hfru vAn còn giír 
các cuôc hôi'hop Uiân-liúu và d á c h i è l 
clio trè ein. Có niòt cô-tyc thiròng dien 
ra t r o n g dèrn 24, ay là khuya hn că gia-
rtinJi hop nhau trong nhà hep. Nguòi la 
bai mot con gà mái ngoài chuòng dem 
vào. Trên ncn nhà cô nam nlunn ĥ ra dê 
nam gòc^ tuoj ig lr irng ciio nàni dieu ; 
Thiuh-vuxrng, Hàn-hàn, Tír-thàn, Luong-
duyèn và Hanh phúc, Khi nguòi la dat 
con g à vào gíòa Ihí n o van còn ngày n g ù , 
n h u n g lúc moi nguÒM noi Icn vuùi ò thì 
con g à búiig-tính và d à n h h(ri lúa thì no 

chon môt nhúni Ura n à o do rni chay dcii 
cúi M i ô n g riiô an. The là nguòi la nho'n 
do mà đoán sî r hèn xui trong nam ãy, 

A N H 

Lê No èn tai nuóc Anh cù-hành 
each vô cùng trong-the. Ngoài ra sir 
hành-lê long - trong trong các thánh-
duòng, càc ban nhi-đông-ca hop quanh 
*luòi mái hièn đcn-thò- trong đèm 24 đé 
hàt nhung hài bìct-ca Nô-èn rat linh-
đông, và dien lai vô kích vui. Cò môt 
])hong - tyc cò linh-cách mè-tin ăy là 
khuya hôm lc, moi nguòi trong gia-đinh 

xúm khièng v à o trong nhà môt khúc cây, 
rôi tíít câ moi nguòi đì}u ngòi trèn khúc 
cày ĩĩy, ke đirng day chào khúc cày 
triròc kh? dot no trong lò suôi đe bao-
dăiu lianh-pliúc cho gia-đìnli suó't Tàn-
nìên. 

Torn lai, Nô-en là mòt tiip hoan-hi 
khap hoàn-cau, đúng nhu lòi thièn-sú 
đà rao-truyèn tir ngàn xua ; « Này, ta 
háo cho các ngiroi mòt tin-lành, se là si^ 
vui-uiirng lòn cho muôn dàn : ay là hòm 
nay tai thành O a v í t đa snnh cho các 
ngi ro4 môt Hang Cùn-lhc là Chrisl, là 
(^húa. » Nhung, nhu cãc hyn thiíy trong 
bài náy. phan hVn ngiiò-i t:i chĩ nho'n-dip 
nãy d e a n choi cho Ihôa-thích, và giù 
nhùng nglii-lr long-trong IJC ngoài mà 
thiêu tinlMhlìn tôn-lhò' chinh Bang đà 
giãng-sanh. \'ày, là nhùng con-cãi cùa 
I-)ùc Cilúa T[^ó'i nói chung, và là nhùng 
thanh-nièn trong Chua nôi rièng, chũng 
la nèn vni tuoi sung-suòng ky-nièm 
ngãy Ciru-Clina giãng-sanh, nhung phai 
ky-nièm trong lình-lliàn nluV o"n tìúc 
Chúa Trò'i, và đùng quen chinh lang-
pham qiiỳ-báu ho'u hêl mà Ngài đà han 
cho chúng la: do là JKSUS-CIIIÌIST. Han 
dà nhàn đnnc inôn qua ãy chua ? Ban 
da liêp-nhàn JHSCS-CHRIST làm Cùu-
Chùa cùa ban chua ? Nêu chua, thì ngay 
giô' phut năy ban hày tiêp-nhàn Ngài đi* 
bay giò' ban sc cò the hiè|ì cùng muòn 
dàn vui-ve du lê ky-nièm ngày Ngài 
giáng-thê. Bang khòng thi dàu ban cò 
d u lê tung-bùng đên dàu di nùa, đó 
cúng chĩ là he ngoài trông-rông mà thôi, 
Nguyên byn cò the đông-thanh vòi Si-
iiiê-ôn, mòl vi thánh thuô- xua, rang ; 
^ Con mat lòi dã that} sir cúu-vòt cúa 
Ngài, Mà Ngài đà sauj-sua đang làm 
Anh-sáng triròc mat muòn đàn. » 

L A Y C H U A . . . (Ticp theo I r a n g 6) 

hicn-hùu Bang Cúu-Thê , là Christ, là 
Chúa đò thôi. T h ù hôi, nêu không cò 
Thánh-Tù Jèsus trong lung uiáng cô, thi 
há no không phâi cíing chĩ là mòt niáng 
cô do'-dáy, không ai kc đên nhu nhùng 
máng CO khác sao ? 

Anh chj em yèu-dau trong Chúa I 
Long ta cò san-sàng cho Chúa ngir vò 
chua ? Chúng la cô xãc-nhãn rang ' (ìiã-
tri cùa đò'i sò'ng la lã do cò F*ãn;í Chrisl 
thành-hinh. Bang khòng thi dòi la cò 
ra chí. Có the nôi đucrc nhu là môt 
đòng thil biêt ciVđông vày thôi. Kia 

đông-bào chung-quanh ta cò nghe bíêt 
ve ta. da đ?!-xò đên tìm la, và đa thãy 
Bang Christ ò trong ta không ? Khi ãy, 
buôn thay và xãu-hn thay cho ta, nêu ho 
lhãy trong long la không cò Christ ngu I 

Vày nhun dip ky-niêui Cúu-Chúa 
giáng-sanh 11)56, chúng ta là con-cáí 
diro'c BiVc Chúa Tròi li.ra-chqn : Hay 
manh-dan Irièt-hii, phã - do tãm long 
« NHÀ Q U Á N » cùa ta đi. Vi ban long 
đò rãt phirc-lap, vô Iràl-tir, se không eó 
chô cho Chúa. Cúng can lích-cuc thang 

(Coi tiep trang 48) 



K Ê T - Q U Â CUÔC T H I 

mm 1956 
Hirong-ú-ng CUOC THI THI CA NÒ-

Í ; N 1056 nhu' đn đăng Ircn Tliánh-kinJi 
báo so ra tháng VHI/iyr)C, chiuìg tòi đa 
tiêp điro'c 7 bài dij-thi (Chac so-dĩ chĩ 
có 7 bài là vì đê-tài cfiiig khòng d c , lai 
han so' c à u cung nliicu níra nên thôni 
khó). Trong so 7 hài dir-thi, có 4 lác-
phain theo the SONG-THAT Lĩ;C-tìÁT, 
có 1 tác . pham theo the T Ú - TUVKT 
(fìuò'ng-iuàt), có I bài gom nhiêu hài v à 
nhiêu the NÓI VR có, Tl>-TUYÊT có, 
BÀT-CÚ có, và I bài theo loi Tfia M á l . 

Chúng tôi da gm hêt lên Balat, cây 
ông Myc-su- Duy-cách-Làin niòi Cy M, S, 
tri-su- Phan-đình-Liêu, Cu M . S . tri-su 
Bào-Thúcvà óng Tu-hoc Bão-hiru-Phỳ 
hiêp làni Han chain các bài ãy. Song rat 
tiêc òng Bào-hÍJU 'Ph5' hi dau nên khòng 
dir duoc. 

Vè tác-pham gôm có nhiêu bài và 
nhièu the tho' thi băt • hiêp - cách nên 
chúng tói klumg đira ra chăni đucrc, Còn 
fi bài kia, sau khi Ban cham thi da chăni, 
phe-bìnb và phàn Ihir hang ròi goi lai, 
chúng tôi đông-ỳ vói Ban cham lhi là có 
3 bài kha-lhù có the goi Ià Irúng-luyên, 
Song tôi răt liêc là hài cua ông Truong-
Phan-Hi ò- Bà-nàng tuy vè phăn pham có 
the liêt vào hang thú nhi, nhu-ng vè 
phăn luo-ng thì thiêu nhièu qua. Ay Ià 
bài theo the Tl>-TUY1>T gòm tl bài cóng 
cò 44 câu ; t h e ià chira đut/c môt phăn 
tu (1/4) theo so càu da hanđjnh. Vây, 
c h ĩ còn có hai h à i gni Ià trúng-tuyen. 
Song tôi laí nhân thăy cíing chira có tác-
pliíim nào đáng goi HANC NHAT. Vây 
lói xin tuyên-hò là không cò hang nhat. 
Hai bài ăv l à : 

1.— Bài Iheo the SONG THAT LTJC-
BAT cùa ông Truyèn-đao Nguycn-kini-
Khánh a Búc-phô (Quăng-ngSí). Bài năy 
Ban cham cho dên 17/20 đièm là rông-
raí môt ti day, 

2.~ Bài theo the SONG-THAT LĨJC-
BÀT cùa Ihăy Trăn-lhach-Kính ó Tuy-
Hòa, Bài năy Ban cham cho 10/20 diem. 

Toàn-the chúng tói dông ỳ là can 
]>hâi chQ-a-sùa may chô cho on và chĩnh 
hon mói có the cho đàng len Tluính-
kinh-báo, Vây, chúng tôi đa sũa-í^hfra 
môt hãi cùa òng Truyèn-đao Nguyen-
kim-Khánh và cho đang-tăl lên đày đe 
liêt qui đôc-giă đòng Ihuong-lbú-c. Vài 
LTu-đièm chúng tôi nhàn Ihăy trong hài 
năy là, bo-cuóc khá, ỳ-tir suot, và cííng 
điro-c may câu răt đep có ihè nói là nên 
Iho-. Khai-đè, nhâp-đè và kêt-dè đêu khã. 
Chúng tôi đè-nghí ( i l Â l - T U f W N G THÙ* 
NHAT xin trao t§ng đên ÒJig NguySn-
kim-Khánh. 

Còn bài thír nhì (FC^ lã hang ba yì 
không cò hang nhăt) Ihiròng thuóng, Xih 
cú goi tang G Ĩ A 1 - T H I Í ( V N G THÚ' NHÌ 
dên ông Tràn-thach-Kính cr Hóithánh 
Tuy-Hòa. 

Còn 4 bài kía thi có bài thiêu thír-lir, 
y-lú" không thòng-suò't, lòi không diroc 
thanli-tao, lai cò bài sai vè le-đao níra. 
Chúng tôi xin mien kè ten các lác-phSm 
ăy ra đày. 

Song, đièu dáng khen là 7 ông đêu 
có long tot đfĩi vó i Ngày Le Ky-niêiii 
Ciru Chúa giáng-sanh này, đèu muon 
nhó tác-pham cùa minh giúp cho luot so 
con-cái cùa Chúa đông ca-ngoi Chúa, 
Tăm long ăy răt dáng ton qui dău sire 
líhông kip long- Vây, chúng tòi xin 
thãnhtbàt cam o'o các qui ông đa vui 
long du thi că, Cău chúc các ông cú co-
gang chac sê chiêm phăn tot trong 
tiro^ng-lai, Xin càc qui ông vui nhàn o 
day tăm long tri-àn cùa chúng lôi 

Chúng lói cung xin hêt long cam la 
còng-on ông Muc-su Ouy-cacli-Lam, hai 
Cu Muc - sir tri-sir Phan - đì nh - Lieu và 
Bào-Thúc cùng òng Bao-huu-Phv (Dău 
ông Pby binh), vi tuy răl ban vièc mà 
các qui Cy đă vui long bò khá llii-gió 
giúp vói chúng tôi tĩong viêc khò-khàn 
và tot-đep năy, Trân-lrong xin các qui 
Cn nhân ò' đày tăc long răl hiêt n'n cua 
chúng lòi . (Coi t i ep t r a n g 47) 
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TruySn-dao 
NGUYÉN-KJM-KHÁNH 

ĐT>C'PÌÌÕ 

M^l dóm dòng InnK-lùng tuyrl giá. 
Hat flifirng bay tung I;à bau trò'i. 
Anh â o lăp-ló mcl vâí, 
Ngirò'i ngLTfri r̂ t-buõt noi no'i j m - l ì m * 

Nhirng lai cũng mót á^m xin-Un, 
Anh lhtfrt-<|âng chiru rang tran-gian. 
Cái ácm huyín-diíu buy-bonnR. 
Cái ARM quail-Irony muôn ngán cò-Lim. 
Cõi trò'i <fàl nbir cbim trong líinfi, 
Tirng ibirn-lbSn vàng-vâng lir \a. 
Jpsus Cirii-Cbúa aanb LA. 
Ngái lá lhiro"ng-9i' vi U K u Ó n g trăn ; 
Đò-i nguyr-n-tò muón dán dác tòi. 
Khiín liiÂi ngiròi Jam noi gian-nan, 
Iràm nam trong cõi hông-boán, 
Lám tòi ma-quỳ lam-than doa-dây ; 
Đaii-lbiro'ng nôi den ngày man so, 
Linb-hìin vf Ù- cbò liián-vong. 
Sanb-lien bòi Bang Chí-Tòng, 
Thác di pbài cbin CR Irong nguc-bìnb. 
Bang Tír-ái bóa-sinb van-vàl, 
Tbiro'ng dãn lánh bir-mãt bòn-̂ Iình. 
Bong If>ns trác an bĩeu-sanh, 
NgÕE-Lò-L giáng-tbî  hi-sinb ciru nffirò'i. 
Nú- Ma-ri mirò'i mirò'i Irinh-bacb, 
Ngài dáu-thdi iheo boacb-kr trò'i* 
&5n ngáy N^ai phài ra dò'i, 
Cbuòng cbĩrn máng cò l<ìm ncri Ngài nam 
&éin vc-v6 tõí-tãm lanb-ico> 
Phũ ibán vàng bang ibèo Ubãn third. 
Su-o'ng *a ííi6 tap ciin^ mira ; 
HinK-bài Cirii-Cbua nbu- tbira trăr.-ai ; 
Linh Thirírn£-dĩnh truyèn sai tbifn-sfr 
Bũo Tin lànb ifii Mr Cju-dc. 
Canh kViuya ibanb-váng lir be. 
Giú-tt dong m i ĩ C - t i r d u ' v n g k e bay chién : 
Bong tbiî n-thiin hièn-nbiôn bi^nló-j, 
Vang báo-quiing 5ãng gíi-i rirc trò'. 
Bop chàn hoánti-̂ ct hãi ai ! 

Moi ngu-ffi run-rày lo- rô-i llm-RAN : 

Nbirng |hi(-n-sír diu-dàng phán RÕ : 
• Birng so- rhi la to Tm-lànb. 
Môt lin hutrc-hanh muôn sanh. 

Brm nay» DÊM Bang THÁNB-DADB RA đò-r. 
Thánb Da-vít lat ncrr fráng cò. 

Con IRÕ NAM õ- do IRONG Itbán ; 
Ày day dáu-bî u dàng-lbàng. 
Mau di lìm Bang Toán-NÃNG giãng pbàm. • 
Cõi vii-lru íibu' hàm KINB-ngac. 
Tru-IRC tình yíu lo-tát Chiia Cha-
Man sirtrng GIÃNG kbáp gãn XA. 

Tbií'n-BINB boa khdc hoan-c;t day tràĩ ; 
* Sang danh CbiJa ò- NO-ì cao cà. 
Băt hòí»-BÌNH hỳ-hfl loài ngirò-I. • 

Sú- trò'I ngirng díéu dirt LÒI. 
Bail IRÒ-I mil MJL bò-I BÒI bat sircrng ; 

Boàn muc-tò quyêt du-òng lìm Cbila. 
Bxròc gí»p-gb<̂ nb lay MDA long vui. 
&rm khuya canb VÁNG ngfii-NGÙI, 

N^o DI Ircn irò't 5up-^£il CBÍNG AĨ. 

FÕl-lr-bcm Ò ngoài nbà quan. 
Kè miii-dông chiic-tán Hài-Nhi. 

Ngo-i-khrn ON Chda di^u-kỳ> 

Tinh IHU-O-NG NHÁN-LH? quàn GÌ du'òng gai. 
Lòi IBIRN-sú- NÀO SAI môl may. 

Bon chãn chíén ibay-thãy kboair-tb îi. 
Ra VV khòng cũ- gap AI, 
Ho nhu' là ké KBÁM-sai lù- ITÒĨ-

Nghe LÒI ho D g i r ò ì ngiròi LÀM la, 
Cbn M.I-RĨ ÍÍBI da nhirng LÒI-

Cim-thuf>ng Bang Thánb muòn dòi, 

Cú'U dãn nào NR bung 
NGIRÒI dong'lrinh ĩ 

Cãnb càn-KHÒN NIRM tình 
lai-iáng. 
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Môt ngôi sao chicu -íng giiía trò-i-

E ó̂nÊ-pViiroTig & chon xa-vài, 

vì B á c ' P Í tìm nor't den thò-. 

&ău giâi gió phSl'pho' tóc bac, 
Chí anh-hào dóng-clíic ra d'l-
Ttâì qua muòn dám lò kỳ, 

Non S Ô N G cáct-trò' *á chi hièm-nghèo-

Cô-i Uc-dà lan theo tinh-dàu, 

Niiiám Giu-dft lan dàu ruòi dong. 
Lan do dêni-tâi trãi trong, 
Long-lanh mat dat phù bong su'crng day. 

Anh ĩao kia ngù-ng ngay triró'c mít, 

Khien ba vì chán dat váo nhà. 

Gap ngay Au-Chúa cháng ngoa, 

Biet Ngài gíic &ãng tao ra muôn loàl-
Càĩìi-kfch Chdĩ toàn t.ìi lãm the, 
Ba ví qui tĩiró'C Hài-Nhi, 
Clii d̂ u thò'-lay mòl khi, 
Ròi dáng môc, nhú, vàng tri-án Ngái< 

Kê dtro-nii-phàm nào ai thàu lò, 

Đang Hósi.-Còng vui lõ làm ngiró'i, 

Chju sinh chiu dirò'ng giiira DÒ ' i , 

Chon Ga-Ii-lf là no-i tru-ô-ng-tàhnh. 

B^ mtro*! nam Ngài dành ăn-dãt, 

Cuóc phonR-lran láy-lat ngày qua* 
Trã xong an me, nghĩa cha, 

Tù- day Thánh Chda Ngài ra ciru dò î. 

Trãi thành-thi D Ê N no'i thõn-dã, 

Ngài giáng-truyen cho câ chũng-dãn. 

Rang lin lot, bó'i thiên-ân. 

He ai tií̂ p-nhâm mirô̂ i phan tòi tha. 

QuycE -phép Chúa lô ra cú-u bénh, 
0iiòi tà-ma làm tình ngu'ò'i diên. 

Chtra kè que dirng day lien, 

Kè lâm eo'n sõt tricn-mién diro'c lành. 
Kè binh phung hòi-tanh diro'c sach, 

Kc kĩnh-phonfl nguy-bách du-o-c lánh. 
Dău non, góe bí, chán gành, 
Ngiro'i ngirò-i deu hií-l danh-thanh cùa Ngài-

Kõ cam, kc dice, cùng ai bai-xuòi. 
Bcu nhff Ngài nòi tuòi thanh xuân. 
Ngiro'i buôn gap Chúa diro-c mirng. 

Ngu'ò'i sau gap Chúa tu'ng-bù-ng niem vui. 
Kè lú-thú' thói xui, phàn bac, 
GÈP du-̂ c Ngài hoan-lfc vui-lu-o í̂. 

Kè du'o'ng do khóc do cwò't. 
Gap Ngài thi cũng dircrc mu-ói phan khuáy. 
Lói ChiSi phàn chira day cho-n-lỳ, 
Khién nĩĩirói nghe hân-hi tac-^hí, 
BÌ<t bao lá kè ph;-vi, 
Tành-t'jnh thay-dòi biróc di diróng tiò-i-
Quyer-năng Chúa khóng lói mo'là, 
Ngàí quo thì eáy và khó lien. 
Cĩi-phong day, íâp chim thuyen, 
Ngàì truyèn m l̂ tijng bien yen lire thì, 
Gfú-a hièn cá Chúa di trén niró'c, 
Khien Phr-ra cúng biróc hiên-ngang. 

Dong không Biira cbõn khó-khan 
Bánh an hóa dù nam ngàn ngirói dir. 

Ké tang-tóc »au-tir muòn mõi, 
Chúa ghé vào bóng-tôi xa lùi. 
La-rc scing lai tiro-l-vuì, 
Bói lór Chúa goi, day tui mo^phan-
Lòng bác-ii châng phàn gĩai-cap, 
Sa-ma-ri xi'r tháp dãn hèn. 
Ban trira Chúa ghé làm quen, 
Cóu ngiró! dai-dót mót phen chuyén-trò. 
Kè mat huytt Ngài cho lành-manh, 
Ngirói bânp-khuáng lói thánh Ngài ban. 

Kè diro'ng Um lot lac dàng, 
Ngài kêu tinh-thirc li^t hang thành-tõng. 
Than gây-ytu, Ngãi không mor-m?t, 
Giàng Tir-lành rc-íêl khap no'i-
Sãn-nghiép Ngài ó gìũ-a dói, 
Thì khòng môt cho làm no-i gõi dau 1 
Tièp Bang Thánh mong cau !ai phyóc. 
Mòt so ngirói dâ diro-c táì-ĩanh. 
Bú'c-tin, trông-cây, long thành, 
Môt nièm tin quyet vào danh Thánh Ngài. 
Dãn Do-thái nào ai chàng bicl, 
Chúa là ngirói ihành-lchia doan-trang-
Õ hay cho bon lham-quan, 

Ghét Ngài võ-có mu'U 
toan giet Ngài. 

Dáng trên cà muôn loài 
hièu rò. 

\ 



Chtía cam dánh than phó chdng 3anh< 
Tháp-hình Chiia phái hì-0anh, 
& è din tõi ác muôn hnh tròn phàm. 

Trrn thãp-lvr dành ĉ m hityÕt do. 

Tay chân Ngàr chiu Ichò dóng đinh. 

O kia 1 mũĩ giáo vò-tTnh, 

Sám vào hôníí Chiia khc-hình càng (hêm. 

Sy tàn-ác ai hiem ncn noi. 

Met mâo gai nhó-C'-nhõi dau Ngãĩ. 

Thiro-ng thay ; hõi Chiía ĩ vì aĩ ? 

V l lòi có tôi nên Ngài phâi cam f 

Vì anh dã vi^c làm hal-chính, 

Ví chi dá Iira*phình ngirò'i ngay. 

V ì em ném àá giau tay, 

V i bà gian-dõĩ càng ngày rang ho-n-

V ĩ óng cũng cãm-hcrn chuõc oán* 

Vi CÕI dò'i tii-lán vô nghi, 

Nén Ngài chel each ihõng-bi. 

& è dí̂ n the tói ta thì bình-an-

Llic Chija cht'l dal ran-ran dòi, 

Các tù'ng trò'i to mõl dau-thiro'ng, 

Cò cáy ò-iũ khác ihu'ò'og. 

Mat ìià't den-tÕi coi dirò'ng 6c tang. 

Trong dên thánh búc raàn cò-kính, 

X r tìr trén chinh-dinh làm haĩ. 

M5y ngirò'i tín-nír thò- dài, 

Ruòl lăm ffôi-doan ngán dài 1̂  tò'i I 

Các m&n-dô ngàm-ngCti tho'-thàn, 

Cà moi ngirò-i ngo'-ngàn nhin nhau. 

A i ai ruôt h ô gan xàu, 

Cuôc dò'i àm-iĩam mem dau vô ngan 

9 

Nhirng la lhay bttt Iran khõn tà. 

Khòi ba ngày Chda dã phoc-sanh. 

Phi quyen ma-quĩ lar-tành, 

Cam quyên chí-tè thì-hành cú-u àn-

Chiia *õng lai muôn phan vinh-hicn. 

Nhièu chtrng-tri cú-nt̂  miêng kõ ihù, 

Tù- day cho den ngàn thu, 

A ĩ tin thì dirac dcn-bCi toí<>khién. 

Chúa song lai & mĩín dircng-thé, 

Hign nhièu Ian lÕĩ be Ga-Iê-

Day ttuyèn mòr.-d^ nhtèu be, 

Bõn mircri ngày mó'i ngtr vè ihĩcn-cung, 

Hôm nay Chúa ò' cùng Cha Thánh, 

C a u thay ta du-o-c tránh ác-cãn. 

Lò'i Nî ài bào-day ta rang : 

Long thành cau-khàn Ngài hang ò' bén. 

Cà trài dăt tLf irrn chí du'ó'i, 

Moi bĩnh-quyên Ngài gíũ- trong tay-

Bao Ngài truyèn khàp do day. 

A i tin diTffC cúu hu-òrng ngay phmrc-lành. 

Long hir-hoai tài-$anh nên thánh, 

LUc màn-phìín vào cành thièn-dàng. 

Muòn dò'i niró-c ChUa hìcn-vang, 

Vĩnh-sanh circ-lac an ban day-day. 

Chiía cũng hira không chay lá'-th?, 

Cam bínb-quyên ihõng-tc tran-gian ; 

Ngàn nam quõc-dô bình-ant 

Muón toà* hòf-hiép hãn-hoan sum*vay. 

Nhò' o-n Chifa Tông tày be cã, 

Nèn nhlm ngày Chúa dã giáng-sanh. 

Muòn dân tĩn-giào tàm-thành. 

Vu'-mirng chilc-lung díJng-lhanh ngo'i Ngài. 

Giò thòi nhrp hòa bài ca ihành, 

Lirng may Uò-i bũa cánh nên tho*-

Có cáy lãng-lé tón-thã'. 

TrSng sao chifu roi mirng giò' Nõ-èOi 

Cành vũ-lru to nên hire hoa. 

&ãt nim chflu hy-ha chúc chào. 

Swcrng mu-a càm-tíi ràí-rào, 

Bion ngoài khen-ngo'i ào-ào »óng &6ng. 

Cà van-vâl ngóng-lròng Chiia lè, 

Ban phiró'c-lánh toàn-thè chúng sanh. 

Công-Q'n c ú - u t S ì hoàn*thánh. 

Muôn ngirò'i hỳ-duyit trong danh cùa Ngài. 

Dêm lich-jiir nay ai dá ró, 

Côi Iràn-ai, aĩ bò aì tin. 

Hó'i ngirò'i tÔi-16i nh?n chim. 

Quay vê thò' Chiía dè tìm ciru-ân, 

Hó'i nhirng kc quây-quan bóng-tôì, 

Háy nhò- Ngài go' mòí diêu-linh. 

Hó'i ai cat biró-c gáp-ghènh, 

Tin Ngài dè dircrc long mình bình-yèn. 

H ã i nhũ-ng kc Uièn-mièn dau-khÒ, 

Mau tin Ngài tìm chÓ an-thán. 

H6i ai trong cánh bàng-khuáng. 

Tin Ngài dí- diro'C thicn-án dô:-dào. 

H6i nhú-ng kõ lac-dao be lói, 

Háy tin Ngàí c!è roi hôn-ĩinh. 

Hcri ngirài gíu'a chõn linh-dinh, 

Tin Ngài d'"' du-o-c hirò-ntJ linh yèu-thu-o'Pg, 

Hó'i nhirng kO long diro-ng tin-kinh. 

Hãy vui-mirng tai chinh ^ôm nay. 

&cm n;iy phu'ó'c-hanh day^day, 

V i Jesus dâ xuong ngay cói li'̂ n-

Hó'i het-lhày muôn dán ihc-ha. 

Háy vuv-mù-ng hi-ha chúc Ngàĩ. 

Ngày hàm Um tháng mu-ò-i haĩ, 

Long thành cung-hicn mòt bài ihí-ca. 
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[ T I E N 
C o / ì kinh iltìny Chúa màl niTm íin» 

llnni nay chuông 
Nù-ôn vong ve lir 
tú p h i a . Ho a 
Nù-èn bung no-
rirr thánh-ftuúng. 
Long nhfin • loai 
bong luoí lèn. 

trièn-niièn gíTra niífa vui l in luong I 

(lifi^a phíjt nghièm-Irang. giíra hòi 
chuong ngãíi dàì Irèn khùng-giĩiiĩ vn-tân, 
loài ngirò'i đ u o c lliírr-lính lír trnng giac 
niíjng liu-vò. mo' vè vni tiru-ng-lai xán-
lan, n h i n hu c u ò c diri quà-khũ dà phâi 
vap-ngíi bao làn, long s e lai è - c h è , v à 

góni-ghiêc ! Vòi cuòc song ngày xira 
l ò [ ig nguò-i d a cam thăy u-huòn và tè-
tái, luòn luòn bèn canh cuQc dòi đăy tôi 
loi ! l ^ i l à m Hôm nay da phai lui 
bu-óc, niiuòng lai cho lircrn snng « sue 
mói » vuon niinb lèn gifra hòi chuòng 
n g à n dài trên bao-la vô-han. Thúc-tĩnh 
bao l inh-hòn pliani tòi h a y mau mau v è 

cũng Chùa nhan ncri Ngài môt yêu-
thuírng c;io-rông. mòl phuóc-hanh võ
bièn. ôi 1 Cao-câ thay 1 I-òng Ngài 
r O n g l ó n I 

Hôm nay chuông thánh vang-Iijng. 
(^ánli cũa Ihiên-đàng uió rông. cò ai 
n g h e c h à n g tiêng hál ciìa Boàn quàn 
đac-lhăng? Be hòi nhó lai dêm xua. 
dèm llãi-Nhi Thánh đa ra dói vòi bao 
nièm tin-lirò^ng cho nhàn- loai : « Bírng 
str, vi năy ta báo cho các ngiroi mgl tin-
lành vui-mirng lón. se quan-hè cho că 
dàn. ăv b<Vi h ô m nav lai thành Ba-vit sê 
sanji rlio các ngiroi mgt Círu-Chúa là 
Chrisl. là Chùa » (Lu 2 : 10, 11). 

Gió pluìt cao-đei> năy ta hay lang 
nghe hao lim long ròn-núc, sn lên vói 
mòl Nièm lin bàt <]íêt 1 Ò I Ta hay quên 
ban hêt cuòc đòí đàv tôi-lòi 1 đa va-
ch^m trên mgi hiróc đuóng Iran-the, 
huóng v è vói Chúa đòng cùng Thiên-
binii và Thiên-sú mà ng</i-khen Búc 
Chúa Tròi rang : « Vinh-hiên Ihay Birc 
Chùa Tròi ó noi Chí Cao, Hòa-bình 
dirói đăt, hỳ-duyct gifra loài ngiròi. » 

(Lu 2 : 13, t4L B? long la rông mcV tiêp-
đôn lav UV Cha ingt phuó'vhanh mói 
(t mnt àn-tír » -

Nô-ên 1 Mòt dèm vui rang-ro- I Báo 
Tin-lành cho nhàn-lnai ĩ 

Nô-ên ! Tír kliap moi pbuo^ng trói 
long fon tbájih non Icn, miêng râpràng 
Irong tiêjjg dàn hòa nhac Tljánh ngoi-
khen Cliũa lìa Ngòí « Thánh Ihay, thánh 
thay, thánh thay » (Thánh-ca 40). 

Nô-en ! Chuông Ihánh vang-lúng vong 
vè bòn hiróng ! Nguôn yêu-thuo'ng cua 
Cúu - (Jiúa Iran-ngàp bao-la, và hòn 
nguói lànglàng trong long mgt nièm tin 
phăn- khùí. 

Chúa yèu nhàn-loai I Chúa yèu ta, 
hay cùng nhan, lòi, anh, bai lay tbajig 
huòng. Be ròi hen Iai N ô è n sau, giua 
mùa vui, tôi cùng anh Irao nhau niem 
tin-tuong I 

A'ô-én 56 
NijQc-Phircrng 

Thaiihnién Hòi-Thánh Tin-Lành 
Ma - lâm 
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C H Ú A C L T U - T H E D U Y - N H U T 
Myc-su- QUOC FOC w o BÍÊN-TRCr 

(iVang đông lir no-i aw doái thixni chùng lot y* (f.u 1 : 78) 

Giírn nhiíng tieng hoan liõ cuw lliièn-
quàii vã lluèn-si'r Tin-lành Cúu-Ihe 
đa bircVc vào cái Ihê-giíVi có can ci'ru-
chuòc năy, nguxri tn nghe hò-reo lèn 
rang: « T a i no'i chí-cao, vinh-hien cho 
Birc Chúa Tròi , trèn tlíìl hòa-liình n-
nluTng ngu-íVi Ngài hy-duyet » (Lu 2 : 
14). Ay trong niòl khungcanh nhir tìie, 
luà Tin-lành ã\\ điro-c tiivcn-cáo ra tai 
cánh-ctòng ngoài tiiành Het-lc heui trong 
xir Giu-dê giua đêm yèn-lyng ay <I-u 

Ngircri Y-s(r-ra-ên Ià dàn tuycn cna 
Due Chúa TnVi, tfr đòi liêl-tô cua ho 
van niong-do'i « đícu Birc Cluìa Tròi đa 
húa;> cho đen lúc nììy (Còng 2(i; fì) thj 
đày Bang Christ dà giàng-Iàni ngir giu";i 
<làn-sir ciin Ngài, Iàm wsu-ycn-uio cho 
lio (Lu 2: 27ì). Ngài dà gi;'nig-s:uiii 
the hang cách « Bao thành nhnc-
thàn )> đe figiai-bãy Cha cho chúng 
ta (Gì. 1 : 14.18). fhánh IMiao-lò gni 
đó là <( Birc (^húa Trcri to ra trong 
xác-thit » là niòt le man-n hie in ríít 
lò-n lain, (I Ti : H>1. Phai lam, Bíing 
Chúa-le chí-lòn đà « L ŷ hinh-lhc đày-
tó", tror nèn giong nhir Iiinh - ĩíang 
loài ngirò'i » vi nhàn-loai 
«nià thành I'a nghèo w và 

« đÓJlg tj'íli 

tiau đà Nuf ĩng đen lanh-virc cua sir 
Cliêt, thì Ngài van là Chúa cua sir song, 
vì sir s o n g ô" trong Ngài , và sir song ay 
]à íĩir sang cna loài ngirò'ì » K^nng ^ : 
IT), Gi. 1 : 4), Chúng t;̂  có the coi hVi 
tuvùn-cáo cùa thién-sir là : 

lùi D i r - N G Õ N T H Á N H - T H Ă N 
R A C H T H à l - Ô A I 

1) Being Chrisl ~ Con Jìirc Chúa 

Tr'íxi. — Lò'i tuyèn-cáo hìn thir nhi'rt 
cùa thiên-sú- đa phãl-hieu là cnng thay 
té- le Xa-cha-ri tai dèn thánh (Lu 1 : X-
17), Lò'i tuyèn-cáo nay cò ( juan-he trirc-
t iép vói hri tiir-ngón rat lòn và s n u c ù n g 

trong ( A V U - U ' Õ T . MO-

điuu thièn-siV đà báo 

l i n I'íing it-lí 
thú- hai s a p ra 

g 1 u' a 
chúng tn » 
(Phi 2 : 7 ; 
H C Ó 4 ; 

« ; Gi. I : 
J 4) that « ai 
cùng phai 
nhãn ríing 
1 ê iu â n -
nhíeni cna 
SIT k ĩ n h-
kièn i]ăy là 
l á n la ni 1 
Ngàí vò'n Ià 
C h ú a s ir 
song, mac-



đcVi đê don đirò-ng clìo Chúa, lai rung nni 
ro Chúa ÍIÓ khòng phăi là ĨIÌ. bêji Ià 
chính minh Đirc Chua Trói cui\ tl;in Y-stv-

ra^En và E-IÍ tliir hai đày là tíTièn-phong 
cíia Ngãi. » <i Nó sè khién nhicu con-
cái Y-síy-ra-én híV lai cùnf̂  Chúa là ííiVc 
Chúa Trò'i cua ho, nó sê lay làni-linh và 
quyen-năng cũa E-li nià đi trircrc m$t 
Chúa, p Còn Chúa se đên đó cíing Ià 
Cnúa Jiià tJèn-tri Ma-la-chi thííy trong 
tâni-lình và òng ay xu-ng Ngãi là ft Chúa 
nià các ngtro-i llni kicni sê thinh-linh 
vào lrong đcn-UuV Ngàí (Mal. 3 : 1). 
Khi Ihièn-sir tuyèn-cáo lòi dir-ngòn sáp 
úngnghiòni này, không luyên-cào or chò 
nào khác và vói nguòi não khác, nhirng 
đã luycn-cáo laì lrong đcn-lhtV và vái 
niòt thăy Ic-le, the là thich-ho'p lam I 
^2) Sang Christ — Con -Ba-uìt, — Lò-i 
tuyén-^cáo Ihir hai cùa thièn-sir đà phát-
bitĩu là vói mòt níí' đònglr inh lrong cãc 
lài hira rat só-m niã Bú'c Chúa Trò'i hú-a 
vfri Ba-vit lã do tièn-Iri Na-than dã 
phát-bíêu cung chinh vua ăy, Na-than 
đa xu-ng Bíĩng Mêsì Ià Con Birc Chùa 
Tr(Vi và cùng Ià con cua Da-vit ( I Sir 17 ; 
11-14). Khi thien-sú" nói vó'i Ma-ri vê 
Con trai Jèsus thi cung nhãn-nianh rang: 
<c Con ăy sc là lò'n, đLrcxc goi là con cùa 
Bang Chí-cao, Chúa là Birc Chúa TrcVi 
sê ban cho Ngài Ngôi cua Đa-vít cha 
(nguyên-văn) Ngài » (Lu 1 ; ;i2), Tai 
đày Ihiên-sú" truyen tin nãy không cho 
nguò-i khac, nhirng đa truyèn cho Ma-ri 
là ngirò'i thuôc giò'ng Ba-vit, cũng là 
thich-hcrp lam. 

3} Đăng Christ — CiWi - Chúa.— Lò-i 
tuyèn-cáo thú- ba cũa thièn-sir đã phát-
bicu là vó'i Giô-sép ; ông nãy tuy ciíng 
là dòng'doi Ba-vit, nhirng sir quan-hê 
cũa òng v<ri Chúa Jèsus chi là pliu-trách 
làm cha nuôi mà lhòi, chó* không phai 
cha thãn-sĩnh. Cho nên a Iru'ác mat Birc 
Chúa Trò'i, ông nãy chĩ là môt nguòi Y-
so"-ra-ên thirò-ng, điroc Birc Chúa Trò-i 
chĩ-đinh de tiep-riro'C Chúa Ciru-chugc 
l^í nhà òng ĩĩy mà thôi, Lò'i tuyèn-cáo 
cũa thiên-sir vó'i ông ãy, cfing nói rô 
Bííng Mè-si là nhfrng gì cho ngtròi Y-so-
ra-èn có đirc-lin và can siy cíni-chuoc ; 
Ngài là litn-ma-nu-èn t nghĩa lã : Birc 
Chúa Trò'i cV cùng chúng ta 7> mà tiên-tri 
Ê-sai đa dii-ngôn (Es 1 ; 14), Ngirai hay 

dat ten Ngãi tà 

Jèsus vì chính con 

Ti^aí ííy se ci'ru 

dàn minh ra khòi 
tòi » (Ma 1 : 21-

2:Í). Toi khiic 
Kinh - thánh năy, 
chúng I a đ i roc 
thăyrangsir-mang 
và nhiÍMii-vy cũa 

Bííng Ciru-chuõc 
là nhu' the. ãy là 
ciió cot-yèu trong 
c li tr c - V y cũa 

Ng-ìi ? bô'i vi Chrisl tr^ ncn Bang Cúu-
chuòc, khóng phai là đe làm Con Bú'c 
Chúa Trò'i và Con Ba-víl, nhu-ng là lay 
tir-cách cũa Con Birc Chúa TrcVi và Con 
Ba-vit mà làm Chúa Ciru-chuòc vàv. Ỳ-
nghĩa cũa danh Jésus tire là a Chúa là sir 
ci'ru)Ì>, là danh mà Birc Chũa Tró-i đS đac-
luyên cho Ngàí. Jêsus là môt danh 
thông-di^uig trong lúc đò, nhirng Sc'r-dT 
Ngài có the làm sir ciru hoàn-toàn lã do 

noi lir cách ô- be trong Ngài. Ngài đu-ac 
đãt ten là Jêsus chí là dung dê giãì-hãy 
y - nghĩa còng - lãc cũa Ngàì mà thôi. 
Cáí đêni hóm ay or trèn thu-frng-không 
đòng chàn chièn cũa thành Bêt-lê-henip 
trong nhfrng lin-tirc mà Ihiên-sir đã rao-
Iruyên, có hao-quàt ca ba hang tuyên-
cào vìra kê trèn đây, Trong ba hang 
luyên-cáo đó có may sir chirng-mĩnh 
nhir vãy : 

íĩ Hôm nay tgi thành Ba-vil đã sanh 

cho các ngircri mòt vi Ciru-Chúa » — Ay 
là irng-ngliíêm lòí dij-ngón cũa Ivsaí, ăy 
Cling là sir giăi-nghĩa cho danh Jésus mà 
BiVc Chúa Trò'i đã bao Giô-sép đãt cho 
con cũa Ma-ri đa sanh ra. 

a Là Christ là Chúa » — Xy liro-ng-
hiêp vó'i kVí dir-ngôn cũa Ma-la-chi, và 
Ihiên-sir đa lap lai vái Xa-cha-ri rang 
Chúa đa giáng-làm. 

« Tai thành Ba-víl » — Ay là trng-
nghiêm UVi dir-ngôn cũa Tién-lri Na
than vè Con Ba-vit. Con ăy đã do Ma-ri 
chiu cam - đông bai Thánh - Linh mà 
sanh ra. 

Bo-i lò'i dir-ngôn tfr mieng thiên-súr 
trirc-tiêp phát-biêu chúng la có may sur 



cliírng-niính nUir đa kê ra íV trèn day, 
dông-lhiVi. iai còn l>ày hang cliírng-kicn 
n&a cò lièn-f|Lian vói sir chírngininJi dò 
da do Thánh-IJnh i^'un-dnng cnr lin-dò 
kliác nòi ra ; Ay là nhòriy lòi tlii'rng cna 
Xa-cha-ri. cùa nhírng kc chàn cliièn, ciìa 
các l)ác-sĩ Bòng-pjiuívng, ciìa Si-nièòn, 
cùng h'l ciìa l>li-sa-l)èt, >hiri và An-ne 
vày. May ngiròi ăy da dòng \vn gifra hic 
bicn-chnycn cùa dai lhò'í-d<vi jnòi, hàu 
dira-diin ho den Irnòc mat iĩăng Quàn-
virong ví-hũ, (^on Ba-vít, vì (^liúa Ciru-
Ihê Vĩ-daí, là nipt ngnòn |)hu(>c íluy-
nhirt ch<i ai năy cliin lin Ngài. Cluing ta 
hav chn -y den nhfrng lòi chòng cùa 
nhfrng ngiròi ăy, 

Bug-c Thánh-Linh cam - (long, thày 
Te-le Xa-cha-ri dà míV mièíig ngoi-klien 
Chúa riing : c Cliúc-tyng Cluia là Bi'rc 
Clnia Trò'i cùa Y-so-ra-èn, vì Ngài da 
doái-Uiàni và Ihi-hành sir còu chuòe cho 

dàn Ngài dc chieu sang cho ke ngni 
trong to i l ãm, và duói l>òng -su chet, 
cùng dira cho'n chúng lòi vào duòíig 
hinh-an » (Lu 1 ; 68 7íl). 

lion chàn chièn <V ngoãi dnng sau khi 
nghe lòi tuyèn-cáo cùa thièn-ciuàn thièn-
sir, ho dà vào thành lìcl-lè-hem de xem 
vice dà xay den mà Chúa cho ho hay. 
Trai qua mòt cuòc quan-sáC « l)gii chan 
chièn ăy tró vê lòn-vinh và ngoi-khen 
Đirc Chúa Tròí vè mgi dieu minh dà 
nghe và Ihăy, y nhir lòi dà háo cho 
minh » (Lu 2 : 15-10). 

Còn may hácsi' den lir Ì)òng phuívng 
lúc đău, ho dà dên Ciè-ru-sa-lcm hòi 
rang : « Vua dàn ĩ)n-!h;ii itiói saíih ò-
dàu ? Chúng lòi dà thăy ngòi siio Ngàí ĩr 
bèn Bòng-pliuíyng nèn den de Ihò-lay 
Ngài I tì Nhirng sau ngòi sao ăy da dua 
ho d?n «cliò con t re» , ho miVng (juii mà 
4< hiròc van nlià thăy Con T ie cùng Ma-ri 
me Ngài, lhi sãp mình xuò'[ig mà thò-hiy 
Ngài, rni mò- cùa báu ra. dàng Ic-vàt 
cho Ngài hi vàng, nhn-huívng và ĩnòl-
dirgc y> (Ma 2 : 2, I I ) , 

Khi (ĩiò-sèp và Ma-ri dem Con T r é 
là Jèsus đén dí^n-lbò" dè dàng cho Chũa, 
lhi ngirò-i ngliĩa Si-mè-òn í1irír<' Linh-
I'àm, l)í>ng-:ini Ngài mà cliùc-tnng BiVc 
<;húa "Irò'i rang; « Lay Chú-i, bay gin-
xin Chúa cho dày-ló Chúa dugc tjua dòi 

bình-an Iheo nhu* lòi Chúa, vi rnat tòi 
da thăy sir (hVu-rõi cùa Chúa, n^ìi Chúa 
siim-siin tj'irò'C mat muòn dàn, lúc là su 
sang khài-lhi cho dán ng<iai-hang, và là 
vinh-hièn cho dán Y-so-ra-èfi cùa Ngài » 
(Lu 2 ; 2í»-;i2). 

Vè nhfrng i)hii-nfr, khi Ma-rĩ da chiu 
lhai do Thánh-Linh cam - dòng. cò di 
Ihiirn hà rnn minh là phu-nliàn ciìri lliáy 
te-le Xa-clia-['i, lire hà L-li-sa-bcl. Irong 
lúc h:iì ngirò'i gap nhau, vira khi IMi-sa-
hêl nglie lòi chào cùa Mii ri thì tliĩii 
trong long hà lien nhay-rihòt. « Ivli-sa-
hèt íìutrv day-day Thánh-Linh. cat lieng 
kèn lón rJìng : Cò cn |>hiróc trnng làng 
phu - nu, lliai trnng long có cfing cò 
phiró-c t Nlio'n dàu lòi dirn'c dèu náy, là 
iiH' (^hna den Ihàni lòi ? Vj tai lòi mó'i 
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nglic lieng ehíin cùa có, thì í*nn nliò 
Irnng long lói lien vui-miVng nhày-nhóL 
Plurò'c cho nguò'i nfr dà tin. vi nhfrng 
dièu <̂ húa dà truyen ídin ngiròi chac 
(tirtrc hoàn-lliành » (Lu 1 : 4! !">). 

Lúc do Ma-ri cfing lèn lieng, nàng 
nòi : « linn tòi tòn-dai Chúa, lirdi lòi 
mùng-rò- trong Búc C.húa Trói là (U'ru-
Cliúa lòi, vì Ngài dà dnái lham dèn phàn 
lh-íj>'hèn cùa con dòi Ngid í h'Vi í'lurng 
tir iui>' muòn dò'i sc ggí tí>i là cn phiró'c, 
Nhn'ii Dang Quyen-nàng da hnn nèn viêc 
lò'n chn lòi, danh Ngài Ià tliánlu Sir 
llurong-xòl (*ùa Ngài còn đòi náy siing 

dò'i kia cho kc kính-sg Ngài. Ngài da 
lay cánh tay mình juà thi hành nang-hrc, 
t;nì-tác ke cò I a m y kiêu-ngao, Iru at 
nguòi (|uyèn-lhe klini ngni. nhiíc kè 
lliăp-hèn lèn, chn kc dòí day Ihi'rc ngon, 
khien kc giàu vc kliòng. Ngíii fla vòa-

giúp V-S(V-ra-ên tni-tó^ ^^gj'"!' tl*̂  "b*'" 'vi 
sir Ihiro'ng-xòt dni vòi Ãp-r;i ham cùn^ 
dóng'giòng ngiròi den dò'i dò'i, nlur Ngài 
dà phán cùjtg tò-plu î cluing la vny » 
(Lu 1 ; -ií) òò), 

Bà phn-nfr sau rung làm chúíig vè 
Bang Chrisl là nù líèn tri An-ne. Òng 
Ln-ca dà lòni-l;'iL sir cluVng-kien cùii hà 
Irnng mòl c:'iu Kinli-lhánh rang : ftíJiính 
giò' riy, (gió- iiià nng Si-mè-òn chúc-ti^ing 
(;iiúa) bà cùng lên dò, khcn-ty BiVc Chúa 
Trói , và nòi chuyèn vè Ngíii (Chú;i Jèsus) 
vói mgi nguò'i tr(>ng-dni sir (•iru-cliuòc 
(iiê-ru-sa-Iein i> (Lu 2 : .W). 
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Jía-Gli 
FHy-NŨ' 1)IKN-9ÀN 

Sú - Mang Giàng ' Sanh 
lAi-ca 1 ; 26-38 thuât lai môl chuyên 

tích răt qui mà vò-so ngiròù trong nhieu 
nu-fyc khap câ thé-gian đèu quen-ríí, 
Thiên-sir Un cn ng mòt gái đòng-trinh 
ten là Ma-ri và bào tin cho nàng \ ê Cluia 
Jesus ginng-sanh. « Hò'i ngirò'i đirtrc O'n 
ló'n, nurng cho ngirai. Chúa <V cùng 
ngiroi ! » a Ngiro'i se tho thai, sanli 
mòl con Irai, đàl lèn hi Jèsus^ Con ay 
sc là lán, đirtrc goi Ià Con cua Bang Clií-
Cao ; Chúa Ià Búc Chúa Trói sè l)an 
cho Ngài ngòi ciìa Ba-vil, to-plui Ngài. » 
Ma-ri là ngirói cò j)huác trong đàm đàn-
bà vì đtrac Birc Chúa Trò'i chon làm me 
cùa Jí^siis Ngu'ói điro^c chon và đu-ac 
phirác lán nhu' vãy ngirò'i là niót đàn-
bà Ihé nào ? 

Neu theo trí tir-nhièn chac chúng ta 
suy-xét rang, Birc Chúa Tròi se chon 
mòt ngirò'i nil' danh - tiéng lirng - lay, 
tluiòc vè môl đò-llii UVji-lao và quan-hè 
dê lain me cùa Jèsus khi Ngài saí Con 
đòc sanh cũa Ngài xuông thé-^gian, Song 
Ihỳt ra Na-xa-rét ly niòt làng ríít I K M I -

nion, và Ma-ri thuòc troĩig gia-đinli 
nglièo-nàn, và hên-ha, chá khòng phai 
Ià ngirò'i đàn-bà có danh-tiéng gì. Nlurng 
Búc Chùa Trò'i khòng kê thànli lán hay 
làng nhò, kbóng kè đia-vì hèn-ha hay 

sang-trong cùa ngu*ài ml mà Ngài chon 
làm viec quan-he nay. Ngài chĩ liiu-
kiém nguòi nil' se dep lung Ngàì bíĩt-
lugn là ò- CIK^) nào vã thuòc ve hang ngiròi 
nào. Birc Chúa Tròì chon Ma-ri làm nie 
cùa Chúa Jêsus, chac vì nàng khièm-
nhirò-ng, đoan-chinh và trung-tin đoi 
vái Ngài. cnng Ià nguòì hét long, bet ỳ 
kinh-mén (^húa. 

Ma-ri diroc húa ga cho môt nguòi 
nam ten là Gìò-sép, vè dòng vua Ba-vit, 
song hai ngiròi chira ò- cùng nhau. Khi 
Ma-ri nghe sir-mang cùa thiên-sir thi tbu"a 
rang : oTòì khÔng biét đên đàn-ông» 
thì the nào cò dcii đò 7 » Thiên-si'r dáp 
rang : « 1 Iiánli-Linb se đén trên ngiroi, 
quyèn-nàng cùa Bang Chi-Cao se phù 
hóng trên ngiroi ; cho nên Bang Thánh 
sanli ra phăi goi là Con Birc Chúa T iò i . ) ) 
Ma-ri khòng hieu the nào Con Birr Chúa 
Trò'i cò Ihe đirrrc diìu-thni trong long 
mìnli, song bà tin lái eùa IhiênsiV và 
thu'a rang : « Bay là con đòi cùa Chúa, 
xin điro'c nèn eho tói nlur lòi cùa 
ngiro'i, w Dau phâi chiu sir sĩ-nhiic, khò-
khàn vì cá deu đò, Ma-rì cung vui long 
thuàn-|)hMc đu"ái quyên cua Birc Chúa 
1 roj . 

Ma-ri cò phu'ác răt lán trong đám 
dàn-bà. Khì dén 
nbà E-Ii -sa- bét, 
hà K-li-sa-hét cò 
nòi vò'i Ma - ri 
rang : « Co có 
phirác trong làng 
ph u - n ú, t h a i 
tt'ong long cò 
cfing có phiróc ! » 
Trong bài ca-lung 
cùa Ma - ri eùng 
nóì rfing ; « Tir 
nay muôn đói se 
goi tòi là eò 
p h ir ó' c. » Tir 
Irong mot đ i a v i 
răt hèn-ha. Ma-rí 
du'O'c nhac lên 



H i n t cho c;io • trong htrn lííl cA moi 
đàn-bà khác. Mòt iiĩr dong-trinh nf{hòo, 
hira gìì cho iiíòl ngiròi tiicr inòc, nià 
itirirc írn IrirtVí* mat Bũr (^hi'jii Trôi hun 
iiìv cùa Jèsus. lire hi DĨUIÍÍ Mè-si (ìii <1ir<rc 
hú'íí elm it Till Do - Ihái in ííy ngàn nam 
tru'òí* rôi ; ííy hi phiróc khòng xiél kc, 

BiVi each nào hay Ià phiro-ní^-phá|i 
nào inà Ma-ri dtrírc nhac lèn chù rĩĩt 
cao và cn jíhiro-e j"íy ? Khi Ma-ri hôi 
thíên-siT rnng : « The nào có (tèu đó ? » 
thi thicn-siV Iruyen r^ng : a Dne Thánh-
Linh se den hèn ngiriri, vá (juyèn-phcp 
cua líííng Ríít Cao se che-phù ngircri 
dir(Vi lìóng minh. » Ay cliinh IMV I qnyen-
náng eùa Tliánli-Linh má Mari Iho-lliai, 
rtir<_re lòn lain me eùa Jèsus, Thièn-sir 
Cling j)hán riìng : « Con Tliánh sanh ra 
phài xirng là Con Birc Cluia Trò-i ,» Biĩ-u 
nay that là cà mót sir niau-nhièm thánh, 
khòng aì hieu lliãu đirac, song chúng ta 
phai tin, 

Bau Jêsus là con cùa Ma-rí, song 
Ngài khõng phai là eon cùa (liò-sép đàu, 
€ và, sir giáng-sanh cùa Jèsns-Christ xăy 
ra nlur văy ; Ma-ri me Ngài đà hira gâ 
cho íiió-sép, song triror khi ăn-ò* vó'i 
nhau, thì nàng đa tho-thai bài Thánh-
Linh » (Ma I ; 18). 

Chúng ta phài hiet rang : đau Ma-ri 
đa đtrcc nhac lèn đia-vi cao han moi 
đàn-hà khác, hà van là ngtròri, và chang 

khi nào đirírc ton lên ngang hang vò-i 
fìú-c Chúa lròi . Chinh Ma-ri rla goi Bi'rc 
Chúa Trò'i là A Cú^u-Chúa tòi » (Lu 1 : 
46, 47)- Chúng ta khá nhó- rang Chúa 
Jèsus, tuy Ià con đa đirac Mart sanh-
ntr. nhirng Ngài cfing là Ía'ru-Chúa cùa 
Ma-ri' Ma-ri là ngirò'i đàn - hà Ehii(>c 
trong vòng loài ngirò-i, chò" châng phăi 
là niòt vi thiìn-thánh gi rnà ehúng 
phăí nén lh<V-lay câ. Tuy vây Ma-ri là 
mot đàn-hà tnà chúng ta đáng kinh-ni^n, 
nhyng chàng khi nào chúng ta nén 
tôn-thfr. 

Chúng ta hít-thây đeu or trong đia-
vi hèn-lia và hir^maL (Y thê-gĩan không 
có sir trông-cây và không cò Birc í-húa 
TriVL Kph 2 : 12. Dău váy Thánh Phao-
Iô viet eho Hòi-Thánh (la-la-ti n^ng : 
« Các con bé-mon cùa ta o'i, la lai vi c& 

các con mà chju can quln-thltp cho đên 

chirng nào Christ lliành-hình trong các 
con » (iia 4 ; 111), Trong Cól 1 : 27, Phao-
lò ciìng eò v i í t rang ; « (Christ a tiong 
anh em là hi-vong ve vinh-hien. » Có 
lê ehúng ta eùng lir hoi : n Làni sao eó 
đirac sir đò ? » (Jiúng ta phài nghe lài 
eùa thièn-siV phán : « Bi're Thánh-Linh 
sè đèn trèn ngirai. vá quyen-nàng eùa 
Bííng Rjít (-ao se phù hòng trên ngiriri. » 
Chinh Chúa Jèsus có phán rang : « Hĩìy 
ci'r ÍV frong la, thi Ta se a Irong 
<*áe ngiríVi. » Làm sno cá dirnc sir dn ? 
Ay hòi (iiiyen-náng eùa Thánh-IJnh. 
Chúng ta khòng hieu đirac nlurng phài 
tin vi là lòi eùa Búc Chúa Trò i . 

Váv Irirãc khi muò'n đir(rc Chúa 
Jèsus ngir vào long, phài eò nn)t đièu-
kiên ràl qiian-ĩie. ay là pliài đirae tái-
sanh, và Chúa cháng bao giò- vào long, 
eùa ngiròi tòi-lôi đuae. Lai níra, |ihai 
(iàng ininh mòl each hoàn-loan eho 
Chúa, và bit long, hêt y vàng-phiic Ngài. 
Phài đíìngthaiili vò-i Ma-ri mà nòi rang: 
tì Bay là con đòi cùa Cluia, » Nlur vAy 
chúng ta sè đirac phiró'c hVn vi « r*hiríVc 
eho ngirài nào nirang-náu minh nai 
Ngài }> Thi :u : 8. 

Khi Chúa Jêsus làm chi'rc-vu cùa 
Ngài <V trong thê-gian nay, mòl lăn kia 
có mót ngirài đàn-bà thay Ngài đuòi qui 
ra khôi môt ngirò-i. thi đa eat tiêng nói 
vái Ngài rììng : « Phiràc cho đa đa mang 
Ngài, và vú nià Ngài đa hú ! & Nhirng 
Chúa đáp lai rang ; « Phài , đău vây kê 
nghe đao Birc Chúa Tròi và (jiTr lat/ còn 
eó phiràc lurn. A Nhir vày í'húa to ra 
ngirài nào nghe lòi Chúa và hêt long 
giír lài phán cùa Ngàĩ se điroe phiràc 

nhiêu lurn phirác cùa chinh Ma-ri, 
me Ngài, 

Chúa Jèsus giáng-sanh trong thê-gian 
that là sir mail - nhiêm cùa Birc Chúa 
Tròi ft Bao đă trà nén xác-lhit, đóng 
trai giíra cluing ta. :» di I : 14. Chúa 
.lêsus - (-hrist là Bang Tao-hòa eùa că 
vũ-try, là đang « Lay hVi quycn-nang 
minh mà náng-đa miiôn-vât » , là Ngòi 
Thá Hai troiìg lìa Ngòi cùa Bi're Chúa 
Trói , lai giáng xuông thê-gian v;"i trô" 
nên mòt Hài-nhi yêu-đuoí nam li ong 
long nH)l tiính-nfi-, me Ngài, là Ma-ri. 
Chinh Ngái là can-nguyên, nguon-gõc 
cùa nioì sy s5ng, ĩai phài nhó-eáy cù 
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TIJNG GQr KŨ 'NO NÚI 

Btrc Chúa Trcri Thăm Viêng Ngirò-i Rcyglai 
Bài Tieng Goi Rirng xanh mà tôi đn 

đăng trèn Thành-kinh Báo tháng I I ; 
trong đn Qui C M , qui Ông Bà, Anh Chì 
Em đíì đoo và đn Iiiêu qua mpt chi-phái 
mó'i điroc míV-niang ; và trong đó đay-tfr 
hèn-mon ciia Chúa đa quyol tin no'í 

Bang miV thì khóng ai đóng điroc » và 
ciíng mong sè đircrc thĩíy quyèn-nãng và 
vinh-hien cua (^húa trèn môt đíĩt kliô-
klian cliang nifí'rc, 

Bep long Ciiúa và đúng kí-han Ngàí 
đa đoài thàm rhí-pliái Raglai niói đtr<rc 
nghe Tin-lành sau han 40 nam lír klií 
Tin-lành đircrc giàng khap nirác Viêt-nam, 

Làrì Tiên-tri « Ban đi trong tó'i-tàni 
đã Ihity SIT sáiig lón » đa điroc irng-
nghièni Iron-ven khí Bi'rc Cliúa Jèsus 
giáng-sanh và vít tiép-lye I'rng-nghìèni 
bài ánh-sáng Tin-lành cùa Ngài< 

Birc Chùa Trò'i muíín e lò chn ehúng 
ta nlurng viêc lò'n và khó Ià nhfrng viéc 
chúng la chira tírng biêt)) Chúa chĩ-biêu: 
ft Hãy kéu-cãu ta, la se trâ \&i cho-» Qui-
báu thay là mgt chàn-IV' chói-lní tír ngàn 
xua và van chiéu vào nhírng linh-hòn 
khati - khál, nhírng lăni long dan - sa 
Ibànli-thàl nam chyl lay lò-i hira ííy và 

ng nguòn hanh - phiróc lír nai 
Bang Thành-tin khòng he lhay-đoi, Ià 
Bííng hira thi làm Iron ; và lò'i hùa cùa 
Ngài cúng có m<U giá-trj tuyêt-đò'i bang 
sir ùng-nghièm cùa nó, 

C-húa sai chúng tòi đén bãu viéc Chúa 
clio chi-phái Huglaí hVi nay đirac haí 
tliáfif;, (eliúng yòi đã văt-va trorig sir 
miró'ji nhà, mua daf đè lỳp Iry-so", và 
van-de khò h<rn hét Ià lìm ngirói day 
lieng. Song la n i i Chúa ! Ngài dã cat 
nlurjìg ngon núí ng:ni - trir ííy đi cho 
chúng lòi, và cluing tóí đã tiép-lyc lien 
đeu đeu trong chirc - vu eua nguài 
Truyt-n-giáo-

Nhin thăy sir cãn-yéu cùa cóng-viêc 
Chúa tai ehi-phái lt<rglaj nèn Gy <ìíão-sT 
(-hù - nhiêm Jean Funé dã đòng í vái 
Ban Tl i-sir Bia-Iu.it Ihu-ong-du l^i Balat 

mà phái mòt tàp-sir Ià Ihăy A-Jfi xufíng 
hìép'tác vái chúng lôi mot tháng. 

Mt)t tháng thòi, ngan - ngùi ([uá. 
Nhirng cyy o'n Chúa tõi đà làn-dgng moi 
ca-hpi hiep-chung vái tă[)-str vào các 
làng íV găn tbàm-viéng và nghíên-círu đe 
biét chác chúng tói phài dung tiéng 
nào cho pliô-lhóng nlnVl khi lỳm chfr và 
djch Kinh-thánh- Văn-đe năy Chúa cnng 
đã soi-sáng cho chúng tôi lìm đuac két-
quà tot-đep mau chong, 

(bluing tòi bat-đău giàng-day laí chò 
ngirái Ho-glai thiráng tàp-trung là Hcrp-
Tãc - Xa laí Ba - ngòi, Chung lòi bát-
dău giàng lhi Chúa cung bal-đău thàm-
viéng hp, I.ua phăn-hirng bâl-đău cíiáy 
trong long 20 ngiròi Ihupc làng Kôriya^ 
hp đa vui-vê cúi đău thành-kinh càu-
nguyèn tin Chúa, nh^m ngày 31 Iháng 10. 
Chũa cir thàni-viéng, toi ngày sau laí cò 
3(í ngirái tin Ngàí do láí giang và sir 
giái-thi('u nòng nhièt cùa so ngirái đa 
tin Chúa hóm trirác, Trong vòng chĩ 3 
buòj sang và hai buòí toi luà Chúa đĩt 
kèu-gpi i'ì2 lính-liòn đang đau-khò câ 
xàc làn bòn trn* ve cùng Ngài. Mòt két-
quà chúng lòi khòng thî  nào ngá đirgc. 

Sau đày là nhfrng liu-lieu quí-bàu 
mà chúng lói đã Ihàu-hoíieh đirac do sir 
văn-đá[> giira chúng tói và anh em 
thirong. Hp xoan-xit quanh chúng tôi 
vùa nghe vùa đáp ; hp nhe bò rang sũn 
ciròi vui-vè vi Ci'r mái đnp-c Chna be 
xièng-xích nô-lè cùa Satan khni hp. Biéu-
bò ho lung tung tranh nhau Irà lái và 
bàn-!u:ni, 

Sau khí khuyèn hn nhírng le-đao 

càn-bàn và nhieu đieu cán-thiét thì tòi 
đi ngay vào văn-dè và hoi hp : 

Anh cm muon lãm mòl nhà giàng đ& 
nhóm lai tluV.phirn'ng (Jiúa và lliìrih-
Ihnáng chúng tòi đen thãm anh em và 
giàng-day khóng ? 

Ho đáp : Chúng tói muon lam ; 
chúng lôi dpi g(U lúa xong vào tháng U 
vã 12 thì chũng lói se làm nhà giàng. 



xin các ông đên giang-đay cho chúng 
tòi thò in và cnng day cliúng lòi ]}liài 
làm nhà giâng each nào và trên chô 
đat nào. 

Vui-mù-ng qua, chúng tòi Irâ lò-i đ^ 
virng long anii em : Chúng tôi sê lini 
dip đên tháni anh em lien và se tiêp-
tyc giâng-day thêni vè Búc Chúa Jôsus 
cho anh em. 

Ho lai nói tiêp ; Chúng tôi se hÒ 
hêt Nhang eùa chúng tôi là Nhang Lúa^ 
Báp, Nùi, Cây v,v, (Nhang lá than mà ho 
thò- ti> xira nay) rôi sau đó chúng tôí sê 
làm nhà chung lai mòt chô đe vó-i 
nhau. That là inòt sir thay-đoi rat hVn 
trong long ho khiên ho đan-đT mà nôi 
qna-quyêt nhir váy, vì tir xu-a đên nay 
phong-Uic ngirò'i Rtrglai là khác han vái 
moi chi-phái khác vè mòt điem lá khòng 
bao giò- đám ô- chung vái nhau dău Ià 
cùng mòt làng cúng vay, vì ho so- Nhang 
làm chêt, Flo ô- xa nhau nhà nay each 
nhà kia hang cây ?.6 vá ho-n nfra. Chúa 
đa làm víec lán-la năy đên nôi ehúng 
tôi khòng the tirô-ng-tircrng điro-c. Bang 
ngai-khen Àn-điên và quyèn-nàng Chúa 
vô-cùng. 

Chira hêt, mòt vài trirô-ng-lao Irong 
làng và có eâ ehù-tieh trong làng eùa ho 
thay đeu tin Chúa, hêt long vui-vè nòi 
vái chúng lòi nhíing lòi tù trái tim cùa 
ho rang : 

Chúng tôĩ vui ruòl rôi. Ông thăy nói 
nhir vày tot rôi. Chúng tòi sê hô hêl 
Nhang đa làm eho chúng tòi nghèo-khô. 
không chfra binh eho ai đirac chĩ mat 
bêt cùa-cai inà thòi. Chúng lòi thò Birc 
Chúa Tròi Ià đúng rôi (càu năy ho nói 
bang Tiêng Viôt đe trire-tiêj) to nôi hán-
hoan vái tòi, vì lôi van phâi nhá tàp-
sir thong - ngòn lù tiêng Koho ra 
liêng l ìaglai) . 

Ho rat vui khi nghe chúng tòi nòi 
anh om ho Ià nhCrng ngiròi Koho, 
Radhée, Chru. Jorai v.v., đà lin Cluia rat 
đóng. Ho hôi ; May òng vò líing chúng 
tôi lúc năy Ihu'ò'ng eò nura, cò con vnt 
nhieu, lai chĩ cũ gao hiìng ha]} thòi tin 
cáe òng cò cliiu noi không, có an 
nòi khòng ? 

Tòi clu trâ lò'i van-tal : Chún^ lòi 
đã quen nhfrng dièu ay rôí, không scr gi 
hêt. Ho răt vui. 

Lai có môt trirang-lão ten hi Ma 
Neng cò mót ngirái cháu trai ten lá Ka 
Bia muon eho hoc Kinh>thán!i, muon 
biêt nhfrng đieu mà ho da nghe chúng tòi 
giâng, hôi tòi rang ; tòi muon eho JIÒ 
ra hoc vái ông thăy cô đirgc không ? 

Tôi đáp : Răt tot, khi ngiròi đó ra 
sê day tiêng cho tôi (tiêng eùa ho Ià 
mòt tiêng phô-lhòng iilu'rt) rôi lôi sê 
day Kinh-tiiánh cho ; khi nào tòi đi 
giâng thì đi vái tôi. Òng Ma Neng răt 
vui và nói se dăn eháu đò xuong kỳ sau, 
Ha-Iè-lu-gia nggi-khcn í^húa vê sir Ihăm 
viêng cùa Ngài. 

Kêt-thúc cuòc nhóm và nòi chuyên 
chúng tôi cho hp nghe may dĩa hát bang 
tiêng cùa ho. Sir ngac-nhiên và sir vui-
niiVng In hán trèn net mat đen-duoc cùa 
ho, Bông-UuVi lòi cúng cho ho hay nêu 
anh em iiuia mòi làng môt may hát thì 
lòi sè giúp mua nhirng dĩa ăy vái mòl 
giá răt rè ; ho răt vui long và tim cáeh 
nuia may. 

Qui Cu qui ông há nào câm-đông 
dàng cho Bia-hat Raglai mòl may hãl 
đe ĉ húng túi giâng eho ho ; vì mói lăn 
ehúng lòi hát may cho ho nghe thi 
chúng tói phâí đi inirgn may,,. Chúa 
đang tháni - viêng còng-viêc Ngài và 
chúng tói răt thiêu phirong-tièn de hap-
dan anh em nghe giâng. Tòi Ihăy đáy 
that là mot dip-tièn tò't cho cáe nhá 
hâo-làni dir-phăn vòi ehúng tòi trong 
sir ciru-vát tôi-nho'n, 

Tông-còng kêt - qua sir tliám-víêng 
cùa Cliúa nlur s:iu : 

(iiang dirge eho 1 {\2 ngirò'i nghe 
thuòc hai làng Kôriya và lìará ; môt ông 
Tong cùa ho ten là Ma Nièng coi lièn-xa 
Hièpson. Ong năy hen nglie mòt lăn 
nú-a rôi tin (^húa và răt niuò'ĩi kiem tièn 
lèn Dalat thàm Tnrò'ng Kinh - thánh 
Thirgng-dii cùng òng lìà CÍ,I Gião-sĩ Chù-
nhiêm Jean I-'unè. 

Cò 02 ngirò'i tin f ^ h Ú L i . trong đò eó 
nu)t ông í -hù - t i ch làng Kòriya và mòt so' 
đông trirô-ng - lào cùa láng <!ò, Tòi 
khuyèn ho : Anh cm là nluìng ngiròí 
trirô'ng - Ihirgng trong làng hay đirng 

vfí'ng Irong sir tin í^luia de dìu-dat các 
con em đugc lin Chúa vfrng-vàng ; ho 
vui-vè nhân lái, (Coĩ tiep irang 47) 



H A N G G H K T R K E M >a>> 
•IÀ G â F CillNII ílÂl-IMĨII • 

Muii roi tírng con lanh buot, Tren 
con ílu'cVng niòn dãn đen íhòn Hep-Ròn 
xir (ĩiii-dè, hĩii khách bò-liành h i mat 
đang râo biróc, Nguúi đi truiVc là niòt 
can be do lèn tãju, vè mat tbóng-ininh 
tò'l-de[>. Ngirò'i di s a u là mòt bà giã do 
sáu nnru'i, song Miíy còn lanh-len ciVng-
cál liìni. Ilai bà cháu đi đãii giú-a niùa 
đông lanh'lèo nhir vãy nhĩ I Vai mang 
hi vai, chãn dĩ gĩãy ò'ng cù niòn đà hà 
toác mièng, Iiai bà cháu cir lè g<>l duòi 
trân U l t r a rào. Hong hai bà cháu lo-láo 
nliin ra dáng tim-lói, 

— Bay ròi, hà -4 ! c^u be nói, 

^ Thièt khòng chán ? Cháu có nhá 
ky UVi óng nôi đan khòng ? Mót can nhà 
rông lón, có círa song xanh, eò làu-đài 
tráng-Iè, lai có dau-hiêii thíèn-sir Chè-
ru-bìn tru'ac cira , . . 

giáng sanh tai Bét-lê-hem kia. flai bà 
chãu tir Bè-tèn xnô'ng đày, chàn đa trâi 
qua lĩét'lè-luMu, inà khòng nghe lin-Iành 
ãy sao 7 Tliòi vào nhà nghí đèm, ăn-
uò'ng, ròi mai trá lên Bét-lè-hem l^i, at 
se gap chinh Hài-nhi Jèsus tai đăy, 

M(it buòn nho le, bai bà chàn nang-
nè buóc vào, Bà lào văp pbm phién đá 
tró boa lé nhào. Cánh cira go há-hirong 
cùng lanh-lùiig khép lai... 

O 

— Bên chua cháu ? 

— Thua bà, sap lái ròi a, Kia kia 
thành liét-lè-beni đĩí hiên ra đirái ánh 
sao niò- kia. 

Vìúng hiì a I chEÍii 

tin chac là nhà thiìy té-le 
Xa-cha-ri đày. 

Cacb I Cach ! Môl ông 
già đao-mao ra nia eira, 
tay cam quyen Kinh triróc 
ngirc. Thăy thãy té-lè, 
hai bà cháu qui mop 
xuong. Thay té-le Xa-
clia-rì bèn lai đõ' hai bà cháu lên và nói: 
Chà tói nghiêp bà IHo và cháu be. Bí 
có chuyên gì mà văt-vâ the ? 

— Thira thày, bà cháu và cháu que 
ò" Ihànli Bê-tên. Òng cháu bj l)ình nang 
đí khòng đutrc, (Zha me cháu da qua 
dó'i hai nam nay, Òng cháu đáu dan, 
nlurng du'trc tin lôí xóm bàn-tán cho hay 
là Bang Mè-si đà gìáng-sfinh nên giiic 
bai bà cháu đi tíiò-lay Ngài. Vày Ihtia 
thify, H àì-nhi Thánh nnni ír đàu đê bà 
chàn và cháu đu'O'c hnn chàn Ngài. Tliăy 
|é-lê Xa-cba - rì dinh trâ lò í , líèn có 
tiéng dep lep-xep biróc ra. Thay bèn 
clirrng-chac vuòt cliòni râu dài trăng-
xóa và nhe đira cap miĩt nhìn vo'. Rà 
Ê-li-sa hét khãn trnm dâu, tay Ì)òng Hài-
nhi (iiàng Rãp-tíl, tròng haí bã cháu day 
ve llunrng'iiai ; Bà lan và cháu be nghe 
lăm ròi. Tói-nghièp qua I Bang Mè-si 
nào đa giáng-sanh o- Hep-ròn I Ngài 

— Bà met qua cháu ^- Bi may ngày 
nay tray că chàn, lire eâ ngirc. Cháu 

nhá câu-nguyêii Chna bô 
sue cho bà, bang khóng 
bà đi chãng nin nùa, cháu 
a. Chúng ta dà hoài cóng 
uià đí đéu riép - ròn 
cháu oi I 

— Vui qua 1 Bà 
đén ròi I 

Mót túp lèu xàp-xê hiên ra . May 
con chiên tho-ngày quay - quan bèn 
máng CO. 

— Cháu o i I Khòng phâi dãu. Bang 
Mê-si nào giàng sanh lai chòn hèn-ha 
nhir the nay ? Khéo lai lâm mòt lan 
núa thì bà châc chét mat, 

— Khòng lâm dãn bà o'i I ĩlài-nhi 
đãy ròi ! That đúng vó'i Kinh-Thánh đã 
chép (V trnng sách tiên-trì Mì-ehê mà 
cháu vúa mái nhá: c( Hoi bélJê hem 
Ep-ra-la, ngiroi ó- Irong hang ngàn Giu-
đa là nliò lâm, song Ur no'i ntíiro'i sè ra 
cho la môt Bang Cĩìi-trj Irnng Y-so'-ra-
ên, goC'lích cùa Ngài boi Ur đòi xua, 
tú Iriróx vò-cùng » (Mi-chè S : 1), 

Ben màng cò tòi tàn, òng Ciô-sép và 
Bâ Ma-ri cam đòng qua. Long yêu-niên, 

( C Q Ì t i e p t rang 47} 



MON OUa NÒ'ÊN 
N o À Y giíV Miãm-llioii! nlnr I hoi đira, 
mò'i đõ mà đíì mõt nam qua. Thu qua 
đông đén, đem lai cho nhàn-ioĩu noi lo-
àu no-ãni. Ngày ky - niêm Ciru - Chiìa 
Jêsus giáng-sanh lai đén. Nhà nhà lo 
trang-honng đõn-mírng ngày Nô-ên khă-
ái. ĩlòm n;iy đa 23 tháng chap I ) , L,, 
vùng thi-thành. các xòm cò tin-đò Đao 
Jèsus đa ròn-ràng tap-nàp, nhà nào cíing 
thay cò vé tirng-bung náo-nhièt, Có nhà 
đa thãy có các châu hoa đua niàusâc, 
cò nhà đã treo hoa giãy đô, vàng, xĩinh, 
trang v<VÌ nhieu đèn ngôi sao la-liêt, 

nhir đèu chirc-san chò-đõn Fĩài-Nhí Bét-
lê-heni đa đén thé-gian. Ay Ià nhfrng 
nhà tín-đô lo chirng-don đê nurng II 
Nô-ên. Flo đã dành-diim suot may tháng 
trirãc đê lo mua sam nhfrng mòn chu-ng-
bay cho có j'-nghĩa ngày le Nò-èn, ngoàí 
ra ho còn mua sam nào quăn-áo cho gia-
đinh đè đi đir Ie, và các món an cho 
ngày ãy. 

Ay the mà nhà cũa ông Ba f>ao (Òng 
thir ba, cò đgo Chúa, làm chãp-sir trnng 
Hôi - thánh, tính-tình đe thiro-ng, nèn 
ngirò'i hàng-\óm goi tà òng lĩa Bao) trái 
Iai te-ngat, buòn - bin, Òng tin làni 
nghe đan thúng - ri'i, bà thì buon ban 
bánh-\òí ngoài cho\ vói hò'n cháu còn 
be tho' cùĩì con trai mót cùa óng bà vi 
Ihòi-cunc đã bi chét cà hai vo-ehnnsí 
Váí nghe-nghièp cùa óng bà lhi chĩ vú-a 
đó-nluit, và néu còn ÍIU- cluit-đĩnh thi 
đàng vào còng-vièc Chúa, nèn gia-dinh 
líhôrig du'-dà gì. Lai sunt may thãjig 
nay thì bà đau khóng the đi buòn-bán 
điro'C. Cũn óng lai hi rùí-ií i d:in!;ĩ khi 

vót nan cham nham lirfri m:ic diVl niãv 
ngóri tay mat nèn khóng đ;in thúng-rì) 
đu-írc, Phări ídiòng làm vièe đirp-c, phăn 
lo tliiing-lhuó'c clio hà, nèn ónfí \n\ túng-
thiéu I;nn, Lo chay an ngfiy haí hiTa 
khóng đù. cung thòi lo thuoc cho bà 
nfra, có đâu mà lo sam trang-hoàng đè 
mirng lê Nò-èn. 

Òng lhi đã dày-dan phong-sinrng, 
vó'i vìè<^ đó'i thì khi bong khi tram, khi 
đù khi thiéu, khi đói khi no. cni nhu 
là sir llurò-ng, nèn ngày ngày ông gat sir 
lO'àu qua mót bên, eír xem Kinh-Thánh, 
càu-nguyèn xin Chúa sám elm gia-đinh 
mau tlioát qua con tlur-th:'irli nàng né 
năy^ Ong biét ngày lê Nõ-èn liău găn 
thì long tè-láí, khi nghĩ đén gia-đinh 
phâi đi dir lê the não. Bà hòm nay đã 
bál khá, nhirng si'rc còn yéu lăm, ngòi 
làu khóng nni. Bà ran sire choi - day 
trên chiéc giuong Ire cir nghe Pp-ep, 

ran luiV cap mat lò- - mò' vái bó mat 
xanh-xao, vàng-vô nhir tàu lá nhìn khap 
că cáí chòi tranh nhô hep cùa mình, 
bong bà day lai lìm ông đang ngòi đoc 
Thánh-Kinh Bão đac-bièl vc le Chúa 
giáng-sanh. Bà hôi : Mình oi , hóm nay 
găn đén ngíiy le Chúa giáng-sanh, mình 
có soan các bô đò cùa minh và cùa các 
cháu giìil sach-sè đè gia-đtnh nùnh đi 
nhà thá di? lê khóng ? — Nhin bà vái 
bó mat dĩiu-kho. ông khóng trà lòi chí 
cà. Bã hòi nfra óng nghen-ngão, nhirng 
co-gang trà lòi môt tiéng yeu-ót rang: 
Có ! Òng sá-dĩ khòng muon nói ra là vì 
s<y lià đau mòí manh làm san chiu noi 
vái cnn thù-thách ãy. Òng nòi có... 
chá k:;'-lhỳl bó bà-hn vai trang vái hai 
áo dài lirong đen cùa ông và bà thì ông 
đã dem cam ò- lièm cam do bình-dàn 
dè đó nhirt lrong tháng qua mà óng đã 
bi Ihãt-nghièp-

May cháu be chay đén óni bà hôi 
dòn ; lìà nòi I Mot đén lê Nô-cn ròi, bà 
dat các cháu đí nhà Ihá nhè ? A ! Bà 
nòi có nuia cho các cháu do nuVi khóng? 
(]ó nuin hEUifi keo eho t̂ liáu khnng? kia 
Ihĩing Le, Ihĩíng Tri, con Tin, chúng r\ò 
sirò'ng líã o'i. Ba no đã nuia cho ]noí 
điVa môt bò đò UÍÓÍ lot fjuá, còn có nu ia 

kèn, xe ò-tô, con voi bang cao-su cùng 
keo bánh đ? lãm qua No ên cho chúng 
nó. Chà ! Phăi Ba má tói còn song lhi 



lyi toi sung-siróng h1iii nòi liă 1 Hà Ha 
nay nglie mĩíy cliãu hòi làng-xăng, mac-
dan chòng mat hà cìlng gu-o-ng ngôi, 
lòngtè-tái, miìt I'ra Igv ngni nliìn chòng. 
Cam-xúc đau-khó qua le hà nghen khòng 
nói đuoc, chí ra dau hâo chũng dí qua 
hôi ông n^i chúng. 

Bên kia ông đang ngòí xem Kinh-
thánh nghe lieng hni dòn cua các cliáu 
long chua-xòl quú doi. mat nhìn chu- nià 
mat khòng thăy gí ca, ông day l^i cãc 
cháu hira mòl hVi snòng dè trăn-an các 
cháu. Ong hà mien-man nhò laí nhung 
ngày da qua, 

Bău không-khi trong gia-dinh òng bà 
Ba ftao lanh-tarili Ihêm luòng giò lanh-
lũng cùa cánh-dòng Ihoi manh vào khien 
òng bà tlièm xúc-dông manli cái canh 
đói khò trong gia-dinh mình. Bong dáu 
có mòl tieng kêu vong xa xa... Be Thanb 
cò òng noi ô- nlià khòng cìiáu ? Ông Bà 
đuong mien man lo-nghí cành cùa gia-
đinh mình, gíul mình ngò ra thì Ihăy có 
khách. — Ông chăp-sij Tàm đên. 

Sau khí chù khách chào hòi xong, 
òng Tàm hòi bà chăp-sir nay khá chira ? 
Khí ăy bà dà ngăt đi vì met, vì biet 
du'oc sg-dau-kho cùa chòng, c3nh gia-
đinh sap đen nco cùng. Chira kip trà 
lò i , òng Tàni sau khi nem cãi sue lanh-lêo 
cùa gia-dinh hì thu-thãch nang-nè, Iièn 
hôi tiep : Anh nam nay có lo chi an 
lê Nò-ên chua ? Mua-s;1m cho may cháu 
chua ? Òng Ba chĩ tra lòi : Hà hòm nay 
đS iihà jdiieu thòi còn càu hòi sau òng 
chĩ làm thinh hoi mĩni-cuòi trong đau-
buòn. òng chăp-su sau khi cò it câu-
chuyên ròi kicu-tũ ra vè . 

Ongchăp-sixTà ni 
vè Ihuâl rò gia-dinh 
ông Ba Oao cho bà 
và gia-dinli nghe, ai 
n ĩĩy d è u c a m - đò n g, 
cău - ngnyên nhièu 
ctio gia-đinh ăy, 

Chièu lai, ông 
lât-đàt đem it hop 
s&a mua bírì khai-
sanh cho cháu be bú 
và it gòi thuõc dè 
chira binh qua nhà 
ông Ba Đ ^ o d ê 

hiêu cho bà, Và òng muòn an - ui 
ông bà Ba trong co-n gian-truàn nèn nói 
it lòí : <( Chung lòi dà biít dirg-c mòt il 
đau-khô trong gia-đinh ông bà, chúng 
tòí húa càu-nguyên cho òng bà. » 

Sang hũa 24 tháng chap, òng Tnm và 
hà day sòm, sau khi Lê-bái gia dình thi 
vièc thú nhút can lo lă ; • , . ông bà súa-
soan qua nhà òng bà Bao. Ong òni môt 
gòi, bà xách mot gòi mà cbiiiJi bà da ra 
cho* mua sau khi nghe ông Ihuâl linh-
canh gia-đình cùa òng bã Ba Bao. 

Òng Rà vúa đoi nòn dinh dì vay môt 
so tièn dè đò nhirl thi thăy òng bà Tàm 
hiròc vào, lay ôm mòt gòi đò, net mat 
vui tiroi. Bà Ti"im rò' dău may cháu làng-
xãng và dên tân giuòng bà Ba hòi thàm 
có but hinh và khòe nhièu chua ? Bà Ba 
nói hòm nay dà khoe nhièu song còn 
chòng màl ngòi l;iu cinra dircrc. Bà Tàm 
vira nòi vùa lay gòi đò đua cho bà Ba. 
và ông Tàm cùng đira luòn cho òng Ba 
mòl gòi. Net mal hàn-lioan, bà Tàm nói : 
Xin anh chi chú nggi, vui long nhân may 
gói đò nãy goi là qua Nô-ên cùn chúng 
lòi đè anh chí dung đó- cho qua con thir-
thách năy, và néu điroc chúng tôi se l^i 
xin Hôi-thánh nhò- Chúa giúp cho anh 
chj them, Chúng tòi cău - nguyen xin 
lĩài-Nh! sanh tai chuòng chiên or Bét-lè-
hem là Bang Cùu-the cùa nhàn-loai ngir 
dén giađình anh chi đè anh chi đurrc 
yen-vui. Nay chúng ta sâp đén ngày 
làm lè ra nnit Bang giàu-có vinhsang tu* 
ha minh đè dem loài ngiròi đén niróc 
sáng-láng cùa Ngàí, là ngày mà Ngàí răi 
phiróc trong khap chon- Cău xin nhúng 
phirúc ăy giáng trên gìa-đinh anh chi 

trong phăn fhiiôc-
lình cùng nhu jjlìán 
vat-chăl, 

Sau lòi cam an 
cùa òng bà Ba thi 
òng bà Tàm vè đê 
sua-soan di nh;i Ihú 
lo chirng-ílon đè đén 
tô'i Hôi-thánh làm 
lêky-niêm Cúu-Chúa 
giáng-sanh 1 Bà Ba 
bay giò' nliò vui-
mùng (I à t h a n g 
IhufSc hò) cò sue 
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Đ Ã T I N G I ? 
Trích - djch (báo 

Triumphs of Faith) 

Trong I.u-ca đoan 2 tliJén-siV cùa 
Hire Chũa Ti <Vi dà báo cho các ga chán 
cJiicn ngoài đíìng rang ; « Birng s i / chí ; 
vi này, ta l)áo cho các ngiro'i mòl lin 

lành, sc là mòt sir ^'ui-mlrng lòn clio 
nmòn <hm ; ăy là hòm nay lai tliánh Ba-
vit đã sanli clio càc ngiroi niòt Bang 
Ciru-lhé là Christ, là Chna. » 

Bò là lòi Inyên - cào 
qnan-lrong han hot trong 
dêni Nò-cn đâu-licn, C6-

nbìcn thiên-siV da tin rang Ciìu-Chna, 
Bang mà l oà i ngnòi bay làn niong-niòĩ, 
nay đa giáng-hĩi, và CiVu-Chúa ăy chinh 
Ià Bang Christ, 

Thirc sir tren dira ta đí'n càu hò í 
nây : Càc IhiciisiV dà tin gi ? Neu chúng 
ta có the b ié t nluríig đicu cáe Ihièn-sú 
tin, tbi chung ta sè cn the nlum ehàn 
giá-trí eùa nhu-ng le-đao nià chúng la 
tin-nliàn là điró'ng nào. Vi lie đúng trong 
đia-ví hiêu lĩict le-thàt. tât-nluèn klióng 
ai ngoài ra các thien-su vày. 

Vi-đ\i nhu' Ihièn-sir Gáp-rí-èn chàng 
ban, hà có thíí sĩii-lâni hoac ngò-nhàn 
dune ir ? Ta khá nglie lói nguòi quó"-
trách tói vò-tin eùa Xa-cha-ri ; <c Ta là 
(ĩáp-ri èn, đúng Irirò-c myt Búc Chúa 
Tròi i Ngài đà sai ta dén tiujyèn cho 
ngiroi và báo tin múng nây » (Ln 1 : l l í ) . 
Hà cò lói tuyên-bo nào long-trong tian 
líVi trên đày chăng ? Thù- hó i eò ai dám 
co i thiròng lòi tuyèn-cáo cna (ìáp-ri-èn 
chang ? The mà, la thsy, Xa-cha-ri đà 
pham tôi íy và ngirói đa b i hinh-phat, 
Cáp-ri-èn đà nói rang : « Niìy, r)giro-ì sê 
cam, khòng nóì đuo-e cho đén ngày nào 

đièu ăy xây ra. v i ngirni khòng 
a, là lòi đén kỳ sè iVng-nghiènL» 

; 20) 

-ctr đièii gi nià các thièn-sú đu-ac 
h ié l , thì ho đèu h i é l cách xác-

The lhi xìn hoi, n h ú n g vi sién-
pliàm nây» lire là nhu'ng 
đăng có sir hieu - biet 
đifòng ăy, tin n h ú n g gi ? 

Các thien - sir tin sir 
toàn-nàng cùa Búc Chúa 
Trãh Khi (ĩáp-ri-èn báo 
cho trinh-nir Ma-ri biét 
nàng se sanh niòt Irai, l l i i 

Ma - ri nshì van rang Ĩ 
« Tni chang be nhàn-biét 
ngiròi nam nào, thì làm 
sĩio có đirac sir do ? » 
Thiên-sir bên dáp lai : 
t Kbóng viêc chi;Bírc Chúa 



Tròi cbăng Iàm đtrtrc, » Khõng rótìncii» 
hoăc « vă lai » chi câ, Thiùn-sú- tin 
SIT toàn-nang cùa Birc Chúa Trài each 
quâ-quyêt tiiyêt-đôi. 

Các thièn-Sir tin rang loài ngirài 
đang xoay hirò-ng líhoi f>íre Chúa Trò i . 
Trong khi nói chuyên vâi Xa-cha-ri, 
Giáp-ri-èn đa báo trirò'c vè Giăng Báp-
llt rang : « Ngài se hini clio nhièu con 
trai Y-so-ra-èn trá lai eùng Chùa, là 
Birc Chúa Tròi cùa ho » {Lu-ca I : 16). 
Hièn nay ho đang phàn-tách khòi Bùc 

Chúa Trò'i, nhirng niiiV sir giâng-fiay cùa 
Giàng Báp-tít mà niiièu ngirài sê qui-
htiàng trô" lai cùng Ngài, 

Các thiên-sú" tin rSng ChÙEi Jèsus đa 
đirgc đău-lhai hcri Bùc Thánh-Linh và 
sanh ra bai Trinh-nu- Ma-ri. fí Song (Giò-
sép) đang ngíĩni-nghĩ vè viec ăy, thì 
thiên-sir cùa Chúa hièn đén cùng Gìò-
sép trong giăc chièmbao, mà phán r^ng: 
Hoi Giô-sép, con cháu Bn-víl, ngiroi 
chà ngai lay Ma-ri làm vo\ vi eon mà 
ngu-ài chiu thai đò Ià bÔ-i Bùc Thánh-
Linh, Ngirài sê sanh mòt trai » (Ma 1: 
20-21). «Ma-ri bèn thira rang: Tòi chang 
he nhan-hiêl ngiròi nam nào, thi làm sao 
cò đu-crc sir đó ? Thièn-sù truyèn Aug: 
Bú'C Thánh-Linh sê đên trèn ngu-ai, và 
quyèn-phèp Bang Răl-Cao sê che-phù 
ngu-ai duài bong mình, cho nèn con 
thánh sanh ra. phâi xu-ng là Con Bú'C 
Chúa Tròi )> (Lu-ca 1 : 34-35). 

Tbiêl-tirâng lay làm híxu-ích cho 
chúng ta kê-ciru sir hoàn-toàn khãc nhau 
giíi-a lò-i tuyôn-bôcùa Miièn-si'r cho Xa-eha-
ri vè su- ra đài eùa con ngiròi là Giâng 
Báp-tít và lòi Iruyèn cho Gìò-sép vè sir 
giáng-sanh cùa Birc Chúa Jêsus. « Hai 
Xa-cha-ri đùng sg ; vi lòi cãii-nguyên 
ngirai đà đirgc nhâm rôi. IMi-sa-bét, 
v g ngirai. se sanh mòt con trai » 
(Lu-ca 1 : 13), Nhu-ng vái Giô-sép thíên-
siT lai đã truyèn rang i « Hài Giô-sép 
. , . ngiroi chà ngai lay Ma-ri làm vg, 
vì con mà ngirôi chiu tliai đó là bô-i 
Bùc Thánh-Linh. Ngirài sê sanh môt 
trai, nguài khá đyt ten Ià Jêsus » 
(Ma 1 ; 20-21), 

Thiên-siV chang bao già goi Jêsus là 
con trai cùa Giô-sép mă, trái I^i, cung 

chang bao già nóì vc Giô-sép nhĩr Ià 
cha cùa Jèsus. Câ hai Ian nòi vè sir lánh 
nan qua xi^ Ai-cap, thiên-sir đeu nói đên 
Jèsus là « con trê và me Ngíii y>. chó' 
chãng he nói vè Ngài nlur là eon eùa 
(ĩiô-sép, Sau khí các báe-sĩ đòng-phirong 
đen hău thàm ău-Chúa, Kinli-thánh lai 
chép rang ; « Có mot thiênsir eùa Chúa 
hiên đên cùng Giô-sép trong chièm-bao, 
m à Iruyèn r a n g : Hãy chà-đáy, đpni con 
trê và me Ngài tro"n qua niràc K-dip-tô.)> 
*t Nhirng sau khi vua Hè-rot bang, cò 
mòt Ihiên-sir cùa Chúa hien đên cùng 
Giò-sép trong chièm-bao, tai mràc Ê-
díp-tò, mà truyèn rang : Hay eliò-dây, 
đem con tre và m e Ngài trô- v è xú: Y-so'-
ra-èn » (Ma 2 : 13, 19-20). 

Lê nào c á e thièn - sir Ihòng - sang 
dtròng ăy lai có tlie khòng bíêt đên moi 
tinh phU'la giiTa Giò-sép và Chúa Jèsus 
(nêu Giô-sép cjuâ lá cha eùa Jèsus) nlur 
ho đã nhán biêt rò trong triróng-hgp 
cùa Giăng Bãp-tit sao ? Tyi sao thiên-sù 
l^ì ci'r l^p đi lap la i tn con trè và rae 
N g à i » m à không bao già nói vài Giô-sép 
là « con nguai » ? 

Chãng nhu-ng eác thiên-sù tin rang 
Chúa Jêsus đã sanh ra bài trính-nũ- Ma-
ri, nhirng ho cùng icác-đinh than-tánh 
cùa Bang Christ each răt rô-ràng, ^ Cho 
nên con thánh sanh r a phâi xirng là Con 
Bú-c Chúa Trài B (Lu-ca 1 ; 35), Còn khi 
truyèn cho Xa-cha-ri hay vè đira con 
trai theo lài hira cùa ngirài lá Giăng 
Báp-tít thì Gáp-ri-ên lai nói ; « Ngu"ài se 
làm cho nhièu con trai Y sa-ra-ên trô-
laì eùng Chúa, là Birc Chúa Trài cùa 
hg ; chinh ngirò'i lai sê lay tám-thăn 
quyèn-phép E-1Ì mà đi triràc mat Chúa.,. 
đãng sù-a-soan cho Chúa mót đán siìn 
long » (Lu ea 1 : 16-t7), Khì báo tin cho 
các ga chan chiên hay v è Chúa Jêsus đã 
giáng-ha. cãc thìên-sir ci3ng quâ-quyêt 
rang Ngài là Con Birc Chúa Trôi , « Xy 
là hôm nay tai thành Ba-vit d a sanh cho 

các ngirai mót Bang Cùu-thê, Ià Christ, 
Ià Chúa )> (Lu-ca 2 : 11), 

Còn gì C a m - đông v à đãy y - nghĩa 
bang nghe muòn van thiên-bính thièn-
sir trãí khúc hoan - ca chúc - tiding Bùc 
Chúa Trài trong đêm Thãn-tir giáng-làm 
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B O A N Q U A N T H A N H 

C H I - N G U Y E N - Q U A N 

Ilôni nay là ngãy \v kỳ-nitMii Cirn-
Chúa chúng la giáng-sanh, Chi-nguyen 
qnán \in Lhành-kiiih chúc-iuírng dòc-già 
mút Mùa Nò -ùn vui-vc và mòL Nam Mò'i 
diroc iiĩùa. Vì là ngày lc Kỳ-nicni Chúa 
chúng ta giáng-síinh ncn Chi - nguyen 
(|uãn xin li'inli-hày cùng quy dòc-già 
niòl it vc iigày tháng và nam Chúa chũng 
ta giáng-sĩuih, sau do Chí-nguyen <|uàii 
cung thòjig-lin vfVi ban doc thàn-mén 
mòt dòi tin-túc : 

Chúa g i d n g s a n h n g à y , t h d n g 
v à n a m n à o ? 

ĩ<ê Ky-niem CiVu-Chúa giáng-sanh cir-
hành vào ifíi 2?t tháng 12 ducrng-Iich moi 
nam. Khòng phài ngày ay là ngày Chúa 
Jesus dà giáng-sanh Iuc xira đãu. Ngày 
2n thàng 12 dirívng-lich chính lã ngày lc 
lrong-the cùa bái-vàt gíáo dàn I.a-ma. 
Nhirng vào nam ;ìO0 S. C. mòl ví giáni-
miic ò" thành La-ma đà chon ngày năy 
đè ky-níêni Ciru-Chúa giáng-sanh. Tir do 
Hòi-thánh theo lhòi quen eir vào ngày ăy 
thì cú'-hãnh lc năy, Vào Ihé-ky tlu'r lì và 
4 S. C. Hòi-tiiánh Tày-plurcrng mòí dung 
ngày ãy mà cir - hành lè năy. Còn <V 
fíòng-phiro'ng lliì cliù-lrirong rang Chúu 

giáng-sanh vào ngày fì tháng L lio vièn 
cò' các ngirái giu- ciru o' xir l)o-lliái luòn 

luôn cho l)ăy ciru (chièn) ho an đèm 
ngoài đòng lù- dàu đcn cuoi mùa xiiãn 
mã thòi, chíV khòng cho an đèni vão niùa 
dòng ]}ao giò\ Boi vì mùa dông lynh-lèo, 
liiyct sa nliieu nhirt là ban đèm. Néu 
cho cùu an dèm nuia đông e chúng lanh 
chel liél. Nhu- vàv tin klii Tliièn-siV hièn 
đén bão Tin-lành cho nliùng ngirò'i giiT 
cùu lúc ban đèm đô lã nham vão thàng 
gièitg. Vãy két-luàn ho lin Chúa Jèsus 
Chí'íst giãng-síinh lrong mùa xuàn chò' 
không phàí trong mùa đòng. 

ftò Ià ngày và tliáng- ('on nói ve nam 
thĩ ngu'òi ta hay dung nièn-hièu : Bang 
Chrisl sanh î a -1 nam IrirtVc Clu'isl. Tai 
sao lai dung nièn-hièu kỳ-ciic nhir vyy. 

Day là nguyèn - do : 
Ngiróì la dung nièn-
hièu Ihành La-ma đircrc 
Ihãnh-Iâp đè lính nam 

J l>ãng Chrisl giáng-sanh-
Và khí Bao Bang Christ 
đã đirívc chính - phù 

La-inri công-nlian là mót cóng-giáo ròi 
thì vão nam .520 S, C, Hoàng-đé JuslínitMi 
xin vi lu-sĩ Dionysius Kxìgus Iàm mòt 
(juyèn lich theo nièn-hièu í'hua .íèsus-
Chrisl đ è thay-thé lich cùa ngirái La-mà. 
Nhirng ông năy đa tinh sai và kè Iã Chúa 
sanh nam TT)!* Iir klií thành La-mn thành-
lâp- Đáng lè lã phài linh Chúa .lèsus 
sanh vào nam 740 hay môt hai nãiĩi sáni 
h<rn mái đũng, Vi cò- ãy híèn nay ngirói 
ta (lùng nièn-hièu líang (Jirist saidi ra^4 
nam truác Ky-nguyèn vay. Nhirng trong 
Kinh-lhánh khóng ró đoan nào càu não 
nòi rò ngày giá, tháng, nam Ciru-Chúa 
giáng sanh cà. Và laí Kính-thánb day 
rang : « Vay chó- nèn đè ai đoán-xèt anh 
em vc đò an đÔ uong hay ngày le, ngày 
tràng non, hoac ngày sa-bát, ãy là dièu 
hòng cùa sir sè dén còn the thi là Bang 
Chrisl. » (Cól 2 : Ifì, 17) Bùí vay l in -đò 
Tin-lãnh khòng quan-làm vè ngày gió' 
tháng nam lam, ílói-lhánii Tin - lành 
chung khâp eà đèi i long-trong ci'r-hãnhlê 
nay mói nam đè ky-nieni Chúa giáng-
sanh ciVu-vát nho 'n-lnaí, (̂ ò chi-hòi cù-

w m 

ìiãnh le náv sóui hon cùn^ cò chi-hòi 
cí'r-liành le ãy trè vài ngãy. Cùng có chi-
hòi ÌY no'i núi-ní>n xa-xãni vã tín-đò 
muon di dir nhièu noù nhièu chò nèn ho 
đà tíì'Cbi'rc tiiăn-lir lê náy tiY chi-lióí này 
đén chi-hói khác sunt cà tháng gièng-
Vay ngày Iháng nam khòng ([uan-hè lànĩ. 
yuan-hè là long cluing la, thái-dó chúng 
la dòí vò'i CiVu-Chúa thôi, Trong dip lè 
ky-nièni Ciru-('húa giáng-sanh nam nay, 
Chi-ngnyèn qiiãn xin lói hòi nhò ban có 
long nào, Uiái-dò tlié não đòi vó'i Ngãi ? 
Lat-1 C O tliò'-o', khinh-dè. cirng-coi hay 
mcm-niai, sót-sìing, Xin niòi cliúng la 
hãy tluríi vái Ngàí Irirò'c máng cò Ngãi. 

Buòi đày là Lintúc Boàn quàn thánh 
Ihc-giái ; 

X u á t - b ã n T ã n - u á c t i eng B o - đ à o -
n h a cho ngircri m ù 

(^húa Jèsiis gián^-sanh ban sir sang 
cho niuòn dàn, Ngài thiro'ug-yèu luóí 



ngirò'i. Kin còn a thé-ha Ngài đà lĩao 
]àn ciru-chira nguòi niù cho ho sang 
uiât' Boi vày t i n đ ô Oăng Christ hítMi 
nay rat cam-thuong nhirng Icè đui-mù. 
Thánli-tiio" còng hòi Mỳ-quSc đa nhò on 
Chúa xuat ban Kinh-thành Tàn-u^òc b.^ng 
tiéng Bò đàonha đ^c -biet cho nguòi 
mù. Ho in chíj nòi (Brailles) và tron 
Tàn-iròc phài in 7 quyen. Tông còng tăt 
câ Tàn-iróc đà in đyc-biêf cho nguòi 
mũ đén nay đa đén 41 thir tiéng ròi. 

- n h i B e t < l ê - h e m rã t y ê u con tre 

Hang Christ lung phàn : Hay đe con 
Uè đcn cùng ta. Ilòi Ihánh nhà phài cău-
nguyèn Chúa ban clio môt con phăn-
hirng. Nhirng cùng 
càu ' ngnyên (̂ Jiúa 
ciăy lèn nhù-ng nguòi 
(juan-làm đén viêc 
truyen-đao cho tre 
con. Mòt nguòi me 
hòi môt ông Truyên-
đao rang : Tòi phâi 
(lung phirong-pháp 
nào bay đe đào-tao 
con tòi trò" nèn 
ngiròi hău viec Cliúa 
sau náy. Ông ăy 
hoi ; Con bã đa bao 
nhièu tuòi ? Bã ay 
đáp : Con tôi lên 
nam, Ông nói : Bà 
đà hò tre hét nam 
nam ròi. Oáng lê 
bà phâi đào-tao con 
bà tír khi mòi sanh 
ra hay tir khi còn 
nam trong bimg kia, 
G Và phirong-pháp 
hay nhirt làgia-đinh 
lè-bái, » Tai Port
land, Ind. Các thiéu-
nhi Vào lòi 10 tuni 
đa tir-dòng tò-chiVc 
nhùng han dè hău 
viêc Chúa và dln-
dât ngu'ò'i khác đén 

VÓ'I Ngí iL 

Chúa Tròi roi ra ve thu^t l^i nhùng 
dièu ho đã nghe thăy cho nhieu ngiròi 
khác, Hòm nay chúng ta cung chò* quên 
thu^t lai cftu-chuyên Hài-nhi (v Bet-lê-
hem cho đòngbão la. Kia, môt ngixòi 
Iho-kcm lên L, C, Hester luôn luôn đem 

w 

Kinh-thánh Tàn-iròc theo vòi đò-nghê 
và trâi qua nhièu nam vùa làm viêc nuôi 
Ihán vùa làm ciu'rng cho Cliúa và diit-
dira nhièu nguòi ngOc^i đén v ò i Chúa. 
òng cung dan nhièu lin-dò sa-nga trô^ 
vê vô 'i Ngài. Khi tltr le n ă y ra v è , ban 
hoãc <v đia-vi cao hay tliăp hoac làm 
nghc-nghic|] g i , banco nhúl-dinh seliiòn 
luòn làm chirng Danh Ngãi cho đòng-
bào mình nhu ngirò'i Ihcr kem năy không. 

- ^ 

•V 

_ _-J-

• L _ 

ÍA 

Ngirâr) t h a - k ê m 
Khí nhùng nguò'i 

chàn chiên g^p Đăng 
Christ ròi thì hp 
ngoi - kheu B ij c 

>íi^:W'm-fvv.--'. 

H o n g - K o n g v à A n -

đ 9 h o a n - n g h ê n h 

S í r - g t à Phuc-h i rng 

Ông BiDy Gra
ham đã dén truyen-

dao ô" Hnng-kong vã 
An-dò. Tyi Hong-kong 
cô 3U ngàn nguò'i nghe 
òng vã Ò- An-dò HO.OOO 
nguòi íV Hongkong có 
đò 1.50U nguòi trò lai 
vòi Ngài. à An-dò thi 
s6' ngiròi điroc on-
phuòx và tin Ngài không 
phài so nliu dàu. 

Bíio giò- Sir - giâ 

phuc - hung ghê qua 
Saigon vã các dò-lhì 
nuo'C Vietnam đe đem 
con phăn - lurng c h o 
Ilòi-lhánh Nhirng 
xin các Ban nhó rang: 
Nguòn cíia sir phuc-
lurng ììì Thánh-Linh vã 
Bang (-hrist ià Chúa cũa 
sir phuc-hirng, Chúng 
la liàv cúi dàu và cúi 
long truóc màng cò 
Ngài khi dà nièm-mai 
dòi Iheo Ngôí 'Sao Ngài 
ròi call xin : Chúa o'i, 
Xin Ngài phyc - lurng 
long con và dung con 
phăn-hung ilòí-lhánli. 

\Coi liep^ Irang 3ô) 



42 T H A N H - K I N H B Â O 

N g â y t đ M â m ^ á n g Christ đ S g o n . 

Tai Lei|)zig Hôi vò-thăn trù-linh to-
chirc diên-thuyct cho đirac 132.000 lăn 
trnng nam nay, ĨÍQ cung tuyên-hfí ran^̂  
có đô 12.000 nhà khoa-hoc Inr-đanh 
điroc mòi tlir van chirong-trình vò-lhan 
vT-đai này. (^òn lìò giáo-diic cùa chánh-
phù Ai 'cãp thì đã tin cho Hòi-Thành 
Tin-lành và La-mà hèn ăy hiél rang 
trong nam nay ho bát-đàu day Kinh Cô-
ran trong các trtrò^ng hoc. 

That l(Vi cùa Thánh-Linh dung Òng 
Phao-lô phàn cùng chnng la diroc irng-
ngiiíêm cách rò-ràng : <i Trong đò-i sau-
rot có may ki; se bòì-đao mà theo các 
than Iira-đcíi và đao-Iỳ cùa quĩ d ũ - . » 

Xin thánh-đô Bang Christ hay làng-
yên trirôc sir hiên-diên thánh Ngài mà 

nghe Lò'i Ngài cânh-cáo đày : « Đùng 

tin ] io„ . Nay ta đă bao triròc eho các 

nguai. - . Hay tính-tbirc vì các ngu^oí 

khòng l)iét ngày cùng không biét g ió . , , » 

(Ma 24 : 2;ì, 2r> ; 2r> : 13). 

Rôi vày Chi - nguyên quàn xin ìhu-
thiêt yèu-cău liiánh-đô Bang Christ nhá 
càu-ngnyên cho (^hi - nguyên quàn và 
Chí-nguyên quàn cung xin Chũa gìúp-đí> 
minh hàu nhá eàu-nguyèn cho tãt cà các 
thánh-do Chúa hàu khì Ngài tái-hnii 
chúng la đèu đirac gap myt Ngàì đông-
dù không thieu mat aì. Vui-nurng lhay I 

C A C T H I K N - S l > B A T I N G Ì ? 

(Tiep i h e o t r a n g 39) 

rang : « Sang danh Cluia trên cãc tirng 
t rò í răt cao, bình-an dirái đăt, ân-lrach 
cho loài ngiròi 1 >; Cà Ihién-đình đèu 
nhân - biêt cliính - nghĩa eùa sir giàng-
sanh, Vày xin hòi neu Bang Christ cliang 
phăi là Birc Chúa Trò'i thì làm sao có 
đirac sir ăy ? 

Thièn-sir Gáp-ri -ên cúng tuj^^'n-bõ 
cách rò-ràng rang Jêsus Ià eon cùa Ba-
vít , và cuoi-cùng Búc Chúa Trái se han 
cho Ngàì ngôi Ba-vit Ià tô-phii Ngài ! 
Ngàí sè cam quyèn Ihò'ng-trí trèn nlià 
Gia-cop cho dén đò'i đòi- Í( Con trai ăy 
sê nên tôn-trong, đugc xung là Con cùa 
Bang Răt-Cao ; và Chúa, là Birc Chùa 
Trá i , sè ban cho Ngàí ngòi Ba-vít là lô -
phy Ngài. Ngài sè Iri-vì đòi đò'i nhà 
Oía-cđp, nunVc Ngài vò eùng » (Lu-ca 
1 : 32-33). 

Torn lyi, các thíèn-.siV da lin gi ? Ho 
tin rang Chúa Jèsus da sanh bó-i Irinb-nir 
Ma-ri, ho cùng tin tliàn-lánh cna Chúa 
Jèsus, cũng miic-đích sir gián^-sĩinh cna 
Ngàí. « Ngài se ciru dàn niình ra klióì 
tòi » (Ma 1 : 21). Ngoài ra, Ihiét-tvrÒng 
lay làm răt bí"ĩ-ích cho clinng ta kè-eún 
Kinh-thánh cách lĩ-mí đe xem thièn-sú 
còn tin niifrng gi khác thieli-Iiiêp vòi càc 
le đao mà chúng ta tin-kínli. Han các 
tbìên-sir can phài biét rò vày. 

MÓN QUA NÔ-KN 
(Tiêp i h e o I r a n g 37) 

manh phi - thiráng, chòi day đén 
ban hiêp vá i òng ma càc gói đò ăy ra... 
Bay mòt cái áo dài cho bà, đây môt bô 
bà-ba vài trìing cbo ông. day bon bô do 
vài trang cò thêu eho bon chán vó i 200$, 

Gia-đình ông bà hiêp lai ta an Chúa 
và sau đò ông bà và may chán khi cam 
iiiróc xong lo tam rùa sach se đê đí 
nhóm-hiêp vôi Hòi-thánh tbó^-lyy Thánh-
Tir Jêsus làni-jjlìàm, 

Víra đi nhà tluV, ông bà suy-nghĩ : 
Nhò' con Ihù-lhàeh mái Ihăy long ycu-
thirang cùa Chúii và bai đò mái khien 
cho long con-cài eùa Chúa gàn Ngàí ho'n, 
men yèu Ngài uhièu hon. Và cùng thăy 
ro long con-cái Chùa giong Ngài, bay 
thircrng-\ót ngiròi lam canh cnng-khon, 
gian-truàn, hoan-nan. Vì Kinlì-tliành có 
chép : « Vì ta di'ii. càc nguoi da eho la 
an, Ta khát, các ngiroi da elin Ta iin'ng ; 
Ta là khách la, các ngirai l iép-nròe Ta ; 
Ta tràn-trunng, eàe ngiroi mac cho Ta ; 
ta đĩin eác ngiro'i Ihàm ia. T:\ hi lù các 
ngiro'i viéng Ta » Lai <:< Vua se trà hVi 
rang: Qua that Ta nòi cúng các nguai, dii 
làni viêc đó cho mòl ngiròi Irong nhfrng 
ngirái ràt hènnion này cùa anh em ta, 
ăv là đà làm eho chinh nii[il] 'J"a v 

^y- )> 
Binhl Bong! Binh I Đong! Kiengnhà 

thò- đ<Xgiá khaí-le ŝ p̂ dièn, y-nghĩa cùa 
lê Nô-ên trong Búc Chúa JESL'S-CHRIST I 



Nang g.nl-g£in. mùa Iia qua, thu 
YC khóng-kh í d ju - diing mál - mr. Tot 
Trung-Thu ngày da}-̂  y-nghĩa, mót ngày 

dăr-biêt cua Nhí-dông VielNajn. Dììu 
giàu h:iy nghco môi gia-dinh các em 
đirgc cha mc siim cho dói i h ú qua hánh. 
Nlurng riêng các em cónhi tliiêu linh-
tlurong cùng sij sánsóc cua gia-dinh. 

Nhirng ta an Chùa là c Bùc Chùa 
Trò'i a iioi thánh Ngni là cha kê niô-còi 
và quan-xct cua ngiròi gòa-bua » ncn têt 
Trnng-TIm nay tyi vicn các em điro'C 
aniìi nhièu. 

Bàu buòi le do-n-so' tai nhà « Mau-
giáo » nhu'ng cò òng Phò Tĩnh-Trirô-ng 
Khánh-hòa, bà Tĩnh-tniông cùng qui bà 
trong ban ciVu-tê lĩnh đên dir vào lúc 5 
giò- chièu ngày 19/y/5() làm cho buôi lê 
thêiii phăn long-trong. 

Òng Phó Tĩnh-Trnô-ng đoc búc thir 
eua Ngô Tông-Thong gâi thăm toàn-thS 
nhi-dông cíing nhir các em trong viên 
linng dip let Trung-Thu nay. 

Ong Phó Tinh - Tru ông cfing ban 
fhêm nhiêu huãn-tù quí-báu cho các em. 
Hán-hanh niTa, Tĩnh - Biròng biêu cho 
vièn 1,000.̂ ; mua quà-bánh phát cho các 
cm Cò-nhi trong huôi ]e năy, 

Mòt em cò-nhi thay mat kinh nhã 
ông Phó Tĩnh-Tru'ô'ng dáng lòi chào-
miVng và tri-àn nông-hau đoi vòi Tông-
Thông cùng nhir cáe nhà chi'rc-trách và 
các tú thièn tĩnh nhà. 

Tai viên các em cô-nhi có thèhiràng 
điro'c cânh lac - thú trong inót dai 
gia-dinh, nêm dirge tinh yéu-thiro-ng 
cùng sir eliãni-nom sàn-sóc cfing nhir eua 
cha me là nhò̂  an Chúa dung các Hôi-
Tluuih và các nhà lir-tìuên sot-s<^ng cáu-
nguyen và gôi tài-chánh nuòi các em. 

S'^u đĩìy ehúng tòi nlurò-ng lò'i cho 
mòl cò-rdu ten là Nguyên-vàn-Còng nói 
lên nhfrng phuò-c Chúa da han eho em 
trong nhung nam song tai viên em dĩì 
đoc trong buôi lè tien-bièl ngày 28y(ĩ/r>6, 

— Ban Giàm doc 

L0N6 CaM-NliM LUC Xtt UIÊN 

Kinh Ihira ban Giám-đoc cùng tăl câ 
các nhàn-vièn trong viên. 

Cam an Chùa, vì Ngài có dàn-dât con 
vá<J viên năy, đú phu'ang-tiên đê đào-
tao eon tra nen ngiròi hũ-u-ich cho Chúa. 

Trâi qua gan ba nam nay, bÔ-i long 
thirang-xót câ-thê cùa Bùc Chúa Trò-i 
căm-đúng các Hôi-thánh cùng nhirng nhà 
tù-thiên có long yêu-thtrang nhirng trê 
mô"CÔi, nào cau-nguyên gò'i tièn hang 
tháng giùp viên nên eon đu-gc s6ng 
đcn ngày hôm nay. 

Vào viên con đirac hoe lài Chúa, 
và phàn tri-thùc eùng nhir phan thuòc 
the đugc tiên-bô và sàu-nhiem phan 
nào trong an Chùa. Nhò' cõng-khò cùa 
Ban Ciám-đoc cung nhu- các thăy cò eó 
long hy-sinh giáo-huan con trô- nèn 
ngiròí đ^o-điTc. 

Boi vài còng an làn - lao ăy, con 
khóng khi nào quên đu-gc, con khòng 
biêt lííy gì đèn-đáp cho can cho vùa. 

Con xin hùa triràc m^t Cbúa cùng 
Ban Giám-đô'c các nhàn-vièn và nhùng 
ngirài có mat hóm nay, khi con lìa viên. 



con sê làm sang danh Chúa, làm chú-ng 
vè các on-phuó'c Chúa ban cho vien. 
Con U"ác-ao sau nay, néu Chúa cbo phép 
con se trò" lai hãu viêc Chúa trong viên, 
bang không con se tim moi cách d^ có 
the giúp vien phàn nào. Con hét long 
càu-nguyên theoyChúa đuoc nên, mong 
Chúa cho viên đù moi su- càn-dúng, cho 
viên đirge bcnvũng và đu'oc lan-tói 
luòn, 

Môt làn niĩ'a, con xin Chúa ban đac-
ern cho B í in Giám-đòc cùng qui thày cô 
đê tàm xong Iroiĩg-trách Chúa giao cbo 
tai viên, 

Cùng các })an thàn-men ! 

Gàn ba nam cáe ban cúng tôi song 
chung, diró'i mòt mài nhà thàn-yêu đày 
tinh-càm, Khi vui có nhau, khi buòn 
có nhau, đàu không có cha me đu-ôi đàt 
nhu'ng có môt cha quyèn-nang nhan-tù* 
<V trèn tròi và chúng ta là anh em vói 
nhau treng môt dòng huyét cùa Cúu-
Chúa Jêsus-Christ. Nhung đén ngày 
hôm nay, tôi phâi xa-cách các b^n thân-
mén phâi lia nhĩrng ngu-òi yêu-dău, 
cành mén-thuo'ng, long tôí răt càm-đòng. 

Các ban hieu tinh-canh tôi, vi liét 
lap hoc nên phăi vè nhà đê l ìép - tuc 
su hoc-hành. 

Tôi không biét nói gi ho'n. mong 
rang các ban ò" laí vãng-phuc Ban Giám-
đ5c cúng qui thày côcham-chi hoc-hành 
sò'ng cho đep long Chúa co-gâug làm 
phân-su minh đê vinh-hien danh Ngài. 

Nhung đièu tôi còn ír viên, khòng 
làm vui long nhirng ngU 'ò'i tren, mong 
rang cáe ban đtVng bí1t-chirác nhilng 
lám-lòi cùn tôi, bò nhirng tính-nét xău, 
làm theo ló-i day-dô cùa Chiia, bát-chuó'C 
nhíí'ng ban tot có the trò* nên mòt ngtrfVi 
tién-ljò trong Chúa, đó'i sò'ng chúng ta 
đu'O'C vuí-thÒa. 

Xin các ban nhô càu-nguyèn cho tôi, 
khi lìa viên biét làm sang danh C l̂iúa 
đé víen đuo'c uy-tin càng them và phát-
tríên càng manh-me. Thành-thât it lò'i, 
tràn-trong kinh chào Ban Giám-đò'c eùng 
qui thày cô và toàn-thê cáe ban thàn-
mén trong viên. 

— Nay kinh. 

Nguyên-văn-Còng 

Nha-irang ngàg 2S/6/jfi 

Em Ngayên-uãn-Còng doc nhVrng lài lìv-giã Irirác mál Ban Giám-dõc 
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Mòi lăn íjuan-líliãrli rten lliăm la mòt 
vinli-hanh cho vicn diroc ítón-tiêp Ihanh-
linli cfing nhir tlucn-chí cua các nhá tír-
thiên dòi vò'i công-cuôc ci>u-lê xà-hòi 
cũa Hòi-lliánh Tinlành Viêt-nam. Nhirng 
lò'i tliãin hòi, khuycn-khích, cau-nguyên, 
t^ng - ))ham, ùng-hò tãi - chánh lá niôt 
líèni-lirc tãng-cirò-ng viên cung nhir các 
cm dircrc an-ùi và vui sfíng tai day, 

Ngày27/í)/r>r> vào l ũ c 7 già sang, viên 
điro'c liàn-hanh dòn-Mcp òng Louis King, 
Tòng tho-ky Hâi-ngoai Truyèn giáo bén 
M7 cinig dí vài ông Hòi-Triràng I). 1. 
Jeffrey, òng Giáo-sT D, F. Irwin, Cuòc 
đòn-liê[) tai nhã « Làjj M.^n-Giáo )> luy 
do'n-giân nhirng khòng kêjn phăn long-
trong. Ban íiiáni'dòe san-sàng, các cò-
nhi cùng nhir hrii-trú hoc-sinh lir cáe 
nhà do eác thăy cò hiró'ng-dan den chào. 
mirng ông Tông lluv-ky eùng qui khách, 

Sau khi cu Giáni-đõc giài-thiêu cáe 
nhàn-viên, c á c em eò-nhi hcrpea bài 
«L Jèsus yéu-tbirang eác trè em niô-eôi » 
Mòl em d^i-diên trãn-trong chào-mi'rng 
và hoan - nghênh lhanh - lình òng qua 
biràc den thàm viên ciing nliir các eni 
diro'C an-ùi vui -siràng vô cùng. Can 
(ĩluia ban pluràc lành trên chùe-vu và 
ehirong - trình thăui-viéng Hòi - thánh 
kháp eác noi cung nlur tai đãt nuàc 
Vict-Nam đirgc kêt-quâ niy-măn, cùng 
kinh nlur òng chuyen lòi eác em cò-nhi 
trànlrong ehào-inirng càc Hgi-thánh bèn 
qui <|UÕc, 

To long tri-an và đánh dáu cuôc 
thàni-viêng đang cău-nguyên sàu-rông 
cho còng-viêc (Ihùa tai viên, kinh lang 
òng hon chiêc khán mouchoir tà sân-
pham cũa các cô-nhi. 

òng Tong tlicr-ky ban-hoan chào-
miVng Ban Giáni-doc, các giáo-vièn eùng 
toàn-the các eò-nhi cung nhir liru-trù 
hoc-sinh, ban huãn-tù ngan cho eác em 
« Đííng Christ ÌY Irèn tròi bèn híru Cha 
U>-ái muon ban sir cùu-rõĩ cbo các em 
và bívi quyèn-phép Hue Thánh-Linh doi 
mài dài song các em đang vinh-hien 
danh Ngãi » Tiêp theo các em liru-trú 
hoc-sinh hcy|)-ca bài « Triràng Bêt-lê* 

hem. » 

Cn Giám-dò'c mòi òng Tong tha-kỳ 
cău-nguyèn, dir tiêc trà, các em đirgc 
hàn-li^nh an keo ông tyng cho. 

Ban Gíám-đác hiràng-dăn òng cùng 
qui khách đí xem các nhà trong vicn, ông 
răl chũ-<'xem-xèl hôí-han moi viêc : cho 

nhà an, nhà triràng, vè phàn thuòc 
Ihè và thuòc-linh cùng sir hoc-van cùa 
các em. 

ông hàn-hoan tíi on Chùa đà cho 
Hòi-thánh Tin-lành Viê lNam sáng-lãp 
c<y-quan lù-thiên rãl tòt-dep, Cô-nlii-
víên cùa chũng ta theo UVi òng, nhò ban 
cò-nhi-vícn các niròc nhirng rãt lot vè 
myl to-chirc : nhà à, nhà an, nhã truàng 
cùng sir gÌáo-di,ic eãc em cò Iral-ty, vè-
sinb và qui-cù. 

Chùng ta làn tiêng dòng-thanh nggi-
khen (-hùa, 

Vây xin qui Hgi-tbánh cũng nhu- qui 
nhà lù thiên nhà cău-nguyên và ùng-hò 
cho vièn đù moi phirong-licn hău cho 
còng-viêc Chùa lai đáy liên-lrien cáeh 
manh-mê. Ban Giám-đoc chũng lòi cùng 
nhu- các em cô-nhi tbànli-tbíd eâm-la vã 
tri-àn nòng-háu cáe Hòi-lhánh cùng nhir 
các nhà tù-lhièn. 

— Ban Giám-đõc. 

PHi rONG -DANH Q U Y Ê N - T R O Q U Ỳ C Ô - N H I - V I Ê N 

H Ò I - T H Á N H T IN -LÀNH VIET N A M TAI N H A - T R A N G 

H p l - t h á n h Q u o n g * N g f l l 

Òng bà Vò-văn-Thỳn L000$00 

H 9 l - t h ó n h B a n - m é - t h u ^ f 

Òng Lê-xuàn-Vàn 

H $ l - t h á n h P h ú - X u â n 

HOì-thánh Phú-Xuàn (tièn hop) 1203 

200300 

H9f * thánh D r a n 

Òng Trăn-gia-Đam 50$0O 

Tinh đen ngáy 17!9I:Ì6 

Trăn-írpng càm-tg các nhá háo-íăm 

— Ban Giám-đõc 



C O - M í l l - ¥ l ĩ l i T I l Ô l M G CÁO 
Srí Cn-nlii iiià linn (iiàin-đòc ln\On-

1)0 nhân thèni Uá Hoi-đông TSng-liôn-
Hòi ír Bà-nàng ngàv l-T) thàng 8 nam 1950 
là 40 oni, Hièn nay dlì dugc 1 cm, chi 
còn lliièu 29 om, Su doii đò càc Hòi-
Ihánh gô'i đên vièn là .57 cái. 

Váy Itan Gíáni-đòc chí uu-tièn cho 
nhírng cm san năy : 

1. — Nhù-ng em ca cha lăn me 
qua đòi. 

2. — Nhíĩrig cm da du'oT cnc Hòi-
thánh liay các nhà tír-lhièn đàm-băo 
nnòi îíl% sc đuvrc gái hò-so" qua Hong
kong trirác vì so eho nhãn ein cò 40 em. 

^'ày xin qui lĩòi-tháidi cfing nlur qui 
òng bà chò'-do'i khi nào Hòi Juio-lrír nhĩ-
đòng lai Hong-kong chap-thuàn nhùng 
dan ãy. Ban <"iiãm-đòe sè bào-lin ciui các 
em bicl ngày vào vièn. 

— Ban Ciiàni-(!?íc 

P H U O N G - D A N H Q U Y Ê N - T R O G U Y C Ô NHI VIÊN 

H p l - T H Á N H T IN -LÀNH V IÊT-NAM TAI N H A - T R A N G 

Ban Thĩmh-niôn H,T.B.L, 
Bã NguytMi-vàn-Tao 
Bà Liro-ng-chièu-Hòng 
< n̂g Ly-Chàu 
Bã Luirng-xinh-Xáng 
Chì Nam 

Òng Nguyen-vàn-NliiTòng 

Ông Huỳnh'Cuu 

H ^ i - T h á n h B a n - m ê - t h u p t 

Cng Lc-xuân-Vân 
Òng Lè-xuàn-Vàn 

H p i - T h á n h N h a - t r a n g 

Thăy Huỳnh-tich-Birc 
Thăy Bang-ngoc-Thăng 
Thav I-è-lãn-Hièn 

Anil Nf^iiyc-'n-vììn-íĩiõ-n 

H ô i - T h á n h D r a n 

Òn^ l)à Ngiiyen-vân-Hòng 

(ìn7(t. 

1.200đ. 

r>oođ, 
lOOíI. 

n)ii(T. 

100 ct. 

2onđ, 
200đ, 

ĩr.iiđ, 
200(1, 

200đ, 

lOOđ, 

H p i - T h á n h D à - n a n g 

Hỳi-Thsinli t>íi-ii;íníí itièii liùi)) 35ĩl. 
òng Triro"ng-[ili;in-Hy 
Òng bà líoíin-tlir-Klitrong 
Ong l>ii Tr;ni-)irni-Tri 
Ong lìã Triìii-lirrii-'i"rí 

H p l - T h á n h G i a - đ j n h 

Òng l l i i Ngi i \ ("•n -Mii in -Mỳ 

H 9 l - T h á n h S à i - g ò n 

lìà HLivnli-lhi-Chí 
Tli;i\ Lini-vãn-TLiõ-ng 
Ông by Nguyen-văn-Lya 

H p i - T h ó n h S ó c - s ã l 

ilòi-Tliiinh Sóc-sai 

H p l - T h á n h C h a - l á n 

òng bã Ta-qiioc-Aníi 

400 đ. 
200đ. 
200(1. 
20Ođ. 

400đ. 

200 it. 
r.oođ. 
.'lOO.I. 

20(1(1. 

2.onođ. 

2r)(i(i. 

H p l - T h á n h N g u y è n - t r t - P h u - a n g 

B,N.BJLT, Nguycn-tri-
Phirang r.i2đí)0 

H9Ì*-ThiSnh C a n a d a 

S S, rrirnĩiry Bept 

H p i - T h á n h M ũ i - n é 

Òng Cĩii-Bòt 

I.2ÍK)đ 

lOOđ. 

H 9 i - T h ã n h Di l r ing 

Bà Mi,ic-su" Chung-khàm-Lòc lOOđ< 

Đ i n h * c h á n h : Thành - kinh bão 
thàng 7/r(tì íMig Lc-xuân-Vàn H.'i\ Han-
me-Thuòl (iàng hai lăn 400d, chá khòng 
phăi (iOOđ. Ông Lé-vãn Lap 200đ, 

Tinh den ngài/ írtjIOjììG 
Tràn-trong càm-ta cãc nhà hão-tăm 

— Ban Giám-đÔc 
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Hang Ghê Trè Em 
(Tiep theo Ifang 35) 

kĩnh-kièn Hài-nhi Thánh lô ra to-
+ 

^lirò'ng Iren not ni;it nliăn-nhco cíia hà 
lao. Ricng câu he, câu vni-niùng qua 
đõi, càu qui goi (iiTÓi chàn Hài-nhi, càu 
àu-véin nam lav Hãi-nlii đàt trèn đău 
xanh cũa cau. Can thăm nguyen ; Đăng 
Mô-si oi ! Hài-nhi Tliánh cũa con oi ! 
Xin Ngài l)an phuÕT cho con. That 
con vui qua. con đa (|uèn sir đói-rêl, 
niêt-nlioc, quèn cành khnng cha khõng 
me, VI CON ĐÀ CAP CHÍNH NGÃI I A-
inen ! A-men,., 

+ 
Các em nhi-đông thàn-m?n I Đêiu 

nay là đèm ky-nièm Chúa Giáng-sanh, 
Các em đa gap chinh Hài-nhi Thánh 
chua ? Hay là em đang đi quanh-quan 
a Hép-rôn, đang cir-trú tai nhà thă}' Xa-

K E T - Q U A CUÒC T H I . . . 

(Tiêp theo trang 2 2 ) 

Chúng tôi xin thành-thât cam on ông 
Truyèn-đao Nguycn-so-n-Hà o Hôi-thánh 
Nguven-tri-Phirong (Nam • phăn) đa có 
nha-y đè-nghi CUOC THI T H l - C A rat 
hùu-ich và răl quí-trong năy, lai vui 
long chũ - truong 2 giâi-lhuò'ng (Môt 
Kinh-thánh bia da ma vàng, và môt Tân-
u-ôc bia da mg vàng). Mong vè sau 
nhièu ông bà theo girong òng Nguyen-
son- Hà dè khiên nhièu ngiròi cúng them 
phăn ngo'i-khen on Chúa trong Le Kỳ-
niêm duy-nhăt năy. Xin ông Nguyen-
so"n-Hà gíri ngay các giai-thirong dén 
cho hai ông , òng Truyèn-đao Nguyèn-
kim-Khánh ó l>i'rc-phfì (Vi o Húc-phô 
chira cò Ruu-cnc, nên xin ông gíri đên 
nhò" òng Muc-sir Lc-đ inh-Tò ò H, T-
Quang - Ngai lành và trao lai hò òng 
Ngu y en-kim-Khánh, 

Òng Trăn-thach-Kinh, Hoi - Ihánh 
Tin-lành, Tuy-hòa, Trung-phàn, 

Xin ông Nguyen - san - Hà cúng vui 

long cho đè chu « GlÂl-THU'Ò'NG THl> 

NHAT TRIJNG-TUYIĨN CUOC THĩ THI-
CA NÒ-RN 195G)), và dè lèn Ông Truyen-

cha-ri té I ? ? Tai đăy, cm chí gap Giàng 
Báp-tít, là Ngiròi don đuòng cho Hài-
nhi Thánh mà thôi, 

Anh eó the úng dung rang : Nhà 
giang cbu-ng-bày rtrc-rõ- diròí ánh-sáng 
điên huy-hoàng, nhírng gòi keo xanh do 
treo tòn-ten trên cành cày Giáng-sanh 
tham, chĩ mòi là chôn Giăng Báp Tit 
sanh ra dè don đuròng và nliac cho em 
dè nhó đén Hài-Nhi Thánh, Cuoi buSi 
le, em hay qui gô'i trong phòng riêng^ 
suy-nghr đén máng cò tòi-làn lanh-lèo-
Hm hày tirò'ng đén liéng khòc trong dêm 
đòng lhanh-vâng cũa Chúa Jêsus vi tôi 
cũa em và tăt că nhàn-loai. Tire thì 
Chúa Jêsus sê ngir vào long cũa em, ban 
cho em sir bình-an chíìng tàn chang 
héo vay I — NguijênLình (T ram-Hành) 

đao Nguyen - kim - Khãnh, và « G I A I -

THUONG THÚ* NHi TRÚNG - TUYEN 

CUQC THI THI-CA NÒ-ÊN 1956», cung đè 
ten ông Trăn-thach-Kinh, (Mac-dău khòng 
cò bài dáng kè hang nhăt thì xin ông 
cúng cũ cho đè gíài-thuírng nhăt và nhi 
nhir the, Môt lăn niTa, xin ông vui nhân 
ír day tăm long tri-àn cíia chúnp lôi đoi 
vói qui nha-j'̂  năy, — Chn-bùí 

TIENG GOI R U N G NUI 
(Tiêp i heo Irang 34) 

Có mot ngirò'i ten là Ma Ncng cò mòt 
nguòi cháu trai ten là Ka I^ia muon cho 
xuông vó'i chúng tòi hoc Kinh-thánh-

Sau cuôc đirgc Chúa thăm-viéng, 
Chúa day-dò tôì mòt dièu ral quan-hê : 
íí Cir hang - liáì chuyèn • tàm hău viêc 
(;húa, vì không biel giò' nào, co-hôi nào 

Chúa thàm-viéng còng-viêc Ngài. 

Ha-lè-lu-gia, chúng tôì hét long ngoi-
khen và cam - ta An đièn Ciiúa ; và 
nguyen sir vinh-hièn qui ve Cúu-Chúa 
chũng tòi đói đòi , A-nien 

— Trmjìn-giáo Pham-xităn-Hien 
Ba-Ngòi 
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Phu - Nũ- Diên - Bí an 
\Tiép iheo Uang 32, 

Mji-ri nuôí-níĩng, dimì-boc, Tôi không 
hiêu dirfrc dieu ãy, nhirng tni tin d i e u ĩíy 

đ a xày ra nhir vay. Y lirô-ng này đáng 
phai tràn-ngâp linh luìn chúng la vái 

lUQt sir vui-nitrng vô -han , 

Cô ninl sir màu-nliiêni líVn hrrn nua. 
Ay Mi Hang Chrisl. Con vinh-hien eua 
Birc Chúa Trò-i, Bfíiig Tao-hóa, Bang 
cam gifr moi sir-val, lyi h.^ug long ngir 
vào tòng eùa nhTrng ke đà đuíre vi'ru saeli 
hoi linyél háu Ngài, (Cliiìa Jè.sus [)lián 
vó'i mòn-dò rang : Nén ai lliirong-yèu 
Ta, thi giír f>af» Ta, Cha Ta se thirang-
yéu ngirõ-i, chúng Ta deu đén cùng 
ngirtVi và làp-eir v õ i ngnòi » iCj 14 ; *V2], 
Tliánh PliaO'Iò nni ve « sir giãn-cò vc 
vinli-líiên CÙM l è niàii-nliièni do . lire In 
<'.lirist ir trong anh em là hi-vong ve sir 
vinh-hien. » « Sir so[ig nnh e m đà giau 
vái Bang (Christ trong Birc Chúa 'Iròi, 
Khi nào Bíing (Christ là sir song cna 

T I N - L À N H G I Á X G - S A N U VK 

(TítTfj iheo Irang 30) 

lìa làn tuyèn-cáo ena tliièn-si'r \ à 
l)ây sir chvrng'kién eùa loài nguòi tai 
trén đày vè Chúa Ciru-Thé, khàc não 
nhir nhúng lĩa-srmg cùa v:uig-d(>ng lú 
no'i eao doài lham c luu:g hi. de liàji 
chúng ta đén sir lin-cỳy Ngài, \ à nhàn 
n(ri Ngài irn eiru-ròi Ihàp-loàrì eli<^ cà 
línli-hnn, và thàn-lhe í̂ ãa ciiúng t;i. h're 
là sir iha-lni, sir sang và sir s^'w-.u, vinh-
hang ! Nlnr vày míVi liic liirò-r !í inoi 
thir phuíVr tliuòe-.[hí' và Mm or-1 inh Mr 
nny cho dén d<Vi đcVi ! Trong nhirng 
ngày kỳ-nièni Ciru-(;[iija giíingsanh, tin 
đ ò VAìú'A dúng (|uén lànj chung vc Chúa 
bang on Chãn đà IK U I cho minli nhir e à e 

chúng líièn flà ke Ircn day, Cón;iirlura 
tin Chúa, xín mòi Isip dén nliàn <-Iiúa, 
đùng \no-làng, bò qna nhir rliúng 
ngiròi ngú rnè trong ginc ninngím jòĩ-
lăm mà hò mnt dip may ihn minh lai xú 
<ĩiu-dè khi \ira, \'i a Chnng c ó su" <'iru-

ròi lr<mg B:nig nào kli:ic, vi dnòi fró'i 
chàng c ò danh nào liliác han eho loài 
ngirói, dê chúng la pliài can nlnV đ ò 
Tuà điro-c eúu » (Còng 1 ; 12). 

chúng ta hièn ra, l)ãy gió- anh em se hièn 
ra vúi Ngài trong sy vinh-biên » CÔI, 
t : 27 ; ;t : 3, 4), Ay là an luyct-đò'i eùa 
Búc Chúa Trò'i, khóng xíét-kê, Ò I Bang 
(Jirist ngir Irong tàm-linh, that (r Ià sî r 
vui-vè khòng the nói điryc và day vinh-
hien mà niirng-rò* cà the. » I Phi I : 8, 
Ngài là Bang đà trò' nèn mòt Hài nhi ù" 
làng Hél'lè-hem trong iĩèni yèn-lang làn 
niim vc tru-ó'i', và bay gió' Ngài cnng doài 
ngir Irong long nhúng ke Ngài dà cúii-
cbuóe, 

Birong khí chúng la c\r - hành le 
Ciang-sanh cùa Jèsus-Cìiris!, xin bay iiiTr 
long đc Ngài ngir vào ; xin nuVi Ngài làni 
(^hùa cna eà dòi sò'ng, xin Ngàì đ ê <( sir 
birihnn cna Btrc Chna Tr<Vi virot (|uà 
mni sir hiêu-hiét * (Phi I : 7) vào long 
( l̂iúrìg ta. 

fíStfiiyênCoììTrrBet-lc-heni dèiu nai}, 

Síftf rò vliíĩth nai lòíijf ilày. 

True tlim-tni ra, thòi fan nintj vây, 

Câu Clirist \jiàntj-sniìlì tâni nvy. 

Sir Irtri ran Vitny /ifuvâc-âm chì ttiìj^ 

Christ sanli nhir nfjniri la lhay ! 

Knt-mn-nu-ni hoi lot xin Nyni^ 

yĩ'jn' luôn <r lâm tói rày. » 

{Thùniì'Ca sn iã càa tlur tir.) 

— líà Gĩâo-!i7 / - OLSICX 

L A Y CHUA . . • 

' T I L ' ^ P iheo tr:!ng 22) 

Iny khai'liír « HM-RdT » và tiep sneli 
nliirng Làn-ti<'h Huiòe Ir ièuđinh < iing-
đièn cùa I K H I chún ãy còn liang-tri trnng 
long la. No là Ihú-nglii'.h gíVni-glnéc. Ià 
chirirrg-ngai lo hVii làm i>nng (Christ 
lành xa, Nhn-ng cli-snn ena Sa-tnn và 
xáí*-!hit còn dung-túng thì khnng Ihê 
trónfí-ninng sir hièn-clíèn cùn Con Birc 
('hún Ti'ói, BònglhíVí chúng la thành-làm 
đén ngay máng cò ír Bél-lè-heni xua, 
gtri lèn nguòn thòng-càm tnmg línli gifVi, 

Bòng'hón vúi máng co, Kinh-kiên 
khàn-nguycn ; 

« LAY CHÚA ! LONG MÁNG BAY, 
XIN CHÚA N G ; ^ » A-nien. 
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