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NGAY LE NGU-TUAN 
C Ò N G 2 : 1 - 4 

Ngày xira, luât-pliáp Mòi-se huòc cho 
moi ngiròi nam trong dân Y-srr-ra-ên 
hang nam pliai lên Ihành Giê-rn-sadem 
ba liìn đê dir các k\' le trong-thc và thò-
lay BiVc Gĩê-hò.va, Mòt trong ba ngày l i 
íy Ià lê Ngu-tuàn. Lc hê-trong nay cách 
sau 1? Viro-t-qua nárn niiro'i ngày và cung 
goi là Ic ĩìăy-tuân và lc Mùa-gat níra, vi 
lúc áy mùa lúa mi đà gat xong. 

Lè Ngù'tuăn cĩjng là lê ky-niêm sir 
ban-bo luât-phàp trên núi Si-na-i, Bà là 
quan-hè cho dàn Giu-đa the ăy rôi, nhirng 
vi nam mà Hire Thành-Linh diro-c ban 
xuong nhãni ngày lè ay ti'rc là niiàm ngày 
thtr nhúrt trong tuàn le (Chúa-nhirt), và 
•hir the cfing kỳ-niêm sir song Iai cua 
Biĩng Christ, cho nèn rat là bê-lrong cho 
lín-đô búi-|jhàn ho-n. 

Neu ta muôn hicu vè sir quan-hê vè 
lê-di^o tín-dô phâi dày-dSy Đirc Thánh-
Linh thì ta chi can phăi so-sánh hai dièu 
năy nià lhòi: tire là nhir đai-khái cua 
bò'n sách Tin-lành là dòi song, chúc-vu. 
sir chét và sir song l^i cũa Chúa Jêsus, 
thi Cling mòl the ăy đai-khái cúa sách 
Còng-vu các Sú'dô Ià sir giãng-lâm cũa 
Búc Thánh-Linh và chúc-vM cũa Ngài. 

Trirãc hél, khi tôi kê-cúu qua vè câu-
goc trèn đày thì lòi tliăy rang nhâm ngày 
lc Ngiì-tuãn dàu-lièn cò : 

h Sir V Â N G lÙÍ T R O N V E N 

Tru-úc khi Chúa Jèsus thăng-thièn thì 
Ngài đĩí truyên-lính cho các môn-đÔ 
rang cf., . còn vè phan các ngirai, hay 

đo"i trong thành cho đcn khi đircrc m^c 
lay quyèn-phép tú trèn cao a, và niôt 
trărn hai mirai ngu'ò-i kía dà vâng theo 
mangdinh ăy tron-ven. Oàu phăn nhieu 
trong vòng ho không cô nhà-cũa gi tai 
thành Giê-ru-sa lem, song-Ie, ho cú viêc 
hang ngày nhóm tai phòng mo kia dê 
cùng khan-càu Chúa làni úng-nghiôni lõi 
húa Ngài vè sir đô Búe Thánh-Linh 
xuong trèn ho, 

Trong so môt tram hai mtroi ngirò'i 
ăy có Ma-ri, mc cũa Chúa Jèsus (sau lc 
Ngu-tuàn thì Kinh-Thánh chàng chép lòi 
nào vè hà ăy núa) và các anh cm Chua, 
Khi Chúa clura bí đóng đinh trèn cây 
Thàp-tir lhi càc anh em ăy khóng chin 
tin Ngài, Cúng có muòi mòt sú-đô (chĩ 
mòt minh Giu-đ;i Ich-ca-ri-ôt b j lurniăt), 
gôm cò Phi-e-ro' là ngtrò-i đa chòi Ngài, 
Thó-ma có lành hô-nghi, Gia-co" và 
Giãng là hai ngirúi muon càu Chúa giàng 
lúa xuông đè thièu-hũy dân Sa-ma.ri, 
Ma-thi-ff vò'n là ngirò'i thàu-thuc và 
nhúng ngirúi kia von là nguòi chang có 
tri-thúc cao-\a. Ho thay đèu là ngiròi 
nhu Sú-đo Phao-lô có chép trong I Cô 
1 : 2(1 rang ; < ( . . . khóng có nhièu nguòi 
khón-ngoan theo xác-thit, chang nhièu 
kêquyèn-thê, chàng nhièu ke sang-lrong. 
Nhirng Búc Chúa Trúi đa ebon nhúng 
su d^í (Y thé-gian đê làm hô-then nhúng 
ke khòn-., đè chang ai khoe mình truóc 
mrit Búc Chúa Trúi. » 

Chính Chúa Jèsus đã càu-nguyên su5t 
câ inỳt đêm rôi múi chon mirúì hai sú-



đô nay và sai ho đi giăng Tin-Iàiih Ngài. 
Dàu vây, đãni chăc rang không có giáo-
Inrô-ng nào kliãc đă kcn-chnn và pliong-
chirc gì cho nguòi Ihăp-hèn nliu tliê. Vă 
Iai, chiVc-vu cua ho không cô k ê l q n ă 
may, it ra nôi trong thó'i-gian lía nam 
ruôi thì môi ông sir-đò có diíl đuoc 
nuròi ngirói tin theo Chúa đô tliul (lOx 
12 = 120). Còn r)00 nguói cũng trong môt 
lăn đă đuoc hăn-hanh gap Cliúa s:ui klii 
Ngài tù kí chêt song lai (I Có 15 : 6), 
thì lôi không hieu tai làm san ho vang 
mat ngày đô. Nhung, ta on Chúa, cô 120 
ngiròi vàng thco mang-linh Chúa và đgi-
chò- cho đên kiií đ5 mac lay quyèn-phép 
iù trèn cao, 

Vă lai, chinh tròng ngày lê Ngu-lnăn 
thir nhirt cíjng có : 

II. Sir & Ò N G T Ì N H V À e Ò N G -
» Â N G T R Q N N 

Lgi nija, tôi thay hêt că cãc môn-đô 

ay 

Tai Iàm sao tôi hiet rang trong kỲ 
i C ăy môt tram hai miroi ngirói đông môt 
tàm-tinh vói nhau ? Ay là tgi vì chang 
khi nào có môt s5 nguói nhir the Iai có 
the cău-nguyen chung trong thói-gian 
mirói ngày mà cũ- giũ' su- hăt-hình ô-
trong long, Tnróc kia, nuròi hai sir-đô 
hang ngày hay caí-co vè văn-đè này : 
< ( A Ì sê Iàm đău chũng t a » ? Dám châc 
rang khi ho cùng nhóm Iai cău-nguyen 
đè ruóc OLTC Thánh-Linh ngu vào long 
thì ho đa xirng tôi ãy vói Chúa và săn 
long ha minh xnííng đên đièu. Còn sir 
lìô-nghí cua ông Thõ-ma, sir chó'í <3húa 
cũa ùng Phi-c-ro. long ich-kỳ cúa hai 
ông Gia-ca và (iiàng, v,v, _ - at rang đa 
điroc trír-hô và đuac huvêt-thánh cue 
í'húa khoa-lăp cho rôi, Hêt lhay nhfrng 
nguói năy rat muÕn đi ra làm chúng vè sir 
song Iai cua Chua Jèsus, song-Ie, khí ho 
đang đi'rng trong đja-vi that-hai thi ho 
châng dám đi r;i, tiái lai, ho phăí điroc 
đãy-dãy í^úc Thánh-linh mói dám nhàn 
chirc-vy quan-he ay. Hiên nay tín-đô 
khóng can chi phăi đcri Búc Thánh-I-inh 
đirg-c ban xuong, nhung mà lăm klii phăi 
đoi-chô và khan-cău lâu ngày niói loai-bô 
điroc moi chuóng-ngai đa ngàn-tró Ngài 
ngir vào long, í íúc Thánh-Linh săn long 
ngu vào long kè nào đã san-sàng tiêp-
r u ó c Ngài, 

I I I . N H O M H O P T A I M O T C H Ò 

V « 

Con-cái (^hiia thó-phtrpng Chúa ó 
trong long iioăc nhóm rău-nguycn Ngàí 
ô- nlià rièng minh cúng đuoc că, song-Ie 
hiep í'hnng đê cău-nguyôn vó-i giúo-luru 
khác có đônií môt tàm-tinh v nhir minh 

cm ' V 

rãt là có linh-nghieni nhièn, 
Công vII các Sir'đô 2 : 2 chép rõ 

rang : đăy khap nhà nión-dô ngôL » 
Có ngu'ò'i quă-quyêt rang phâi qui goi 
xuong mòi to mình ra là kc hèn-ha và 
nliir the niói dám cau-ngnyen vói Chúa, 
Nêu la ke-ciru Kinh-Tliánh kv-càng thi 
se thay các thánh xua thì có khi đirng 
thâng len, có khĩ đúng cúi tren tay, có 
khi ngôi, có khi qui gôi xuó'ng, có khi 
sap mat xuong đăt và cung có khí nam 
trên giiròng đe càu-nguycn. Nhir the, 
sir đirng, nam hay Ià ngôi chàng có giá-
tri gi hêl, cái điêu hê-lrong là cái long 
pliăi trong s^ch và tin-đô phăi có tháì-
đõ ximg-đáng đói vói (]liúa mói có hy-
vong Chúa sê nhàm lòi cho chàng sai. 

Vào thê-kv 18 khi các (ĩiáo-sT đău-
tiên mói sang xir lìirnianie đê giăng Tin-
Lành thi dàn xú ăy có tliăy các ông hà 
Giáo-sT quì-gôi triró'c hàn ghê mói khí 
cău-nguyên, Vì có ĩĩy ho nói rang : 
a Ngirói niróc My khóng thn- hình cung 
khóng lay tucrng, nhirng mà hp thô- hàn-
ghê. *> VI dân Birmanie hiêu sai-lăni 
nlur the cho nén các Giáo-sT ăy klunig 
qui-goi xuêng níra, lrái lai ho đúng 
thâng lên mòi khí nhóm cãu-nguyên, 
kêo dàn Birmanie cú hieu sai làm. 

Vi Công-vu các Si'r-đô I ; 12, \^ chép 
rang : íc . , các ngirò'i đó , . , bèn lén mót 
cái phòng cao kia cho nèn có lê lăm 
cúng chinh tai đó ho đĩĩ <lir lê Viro-t-qua 
lăn cuoi cnng vói Chúa. Cfing có le ho 
đang ngôi lai phòng ay no'i nhà đó khi 
Hue Thánli-Linh đà giáng xuong và ngir 
vào long ho, Chinh tai phòng cao ăy 
Chúa Jêsus đa húa rang Ngài se han Búc 
Thánh-Linh xuong chn ho. Vây thi, có 
lê có môt đôi tín-đò hinh-phăm và nôi 
rang : ft Ua, vây thì can chi phăi đí 
nhóm <r giâng-điròng luôn, thó- Chúa tai 
nhà nilnh cung đuoc chó ? a Xin đáp 



rang ; P Phai lám, vl Hôi-Thãnh đău-tiên 
không cô giăng-dtrông nào, nên buoc 
ho pliini nhóm à myl nlià róng-rai đ è 

thó-plurgng Chúa. Còn nhu khí c h ú n g 

ta hj dau-oin gi và đí đ e n nhà giâng 
khonfí đn-gc, thi ciíng có the thò-phug-ng 

' Chũíì tai tu-thãt mình. Song-le, trù ra 
giáo h í r u não gap sy trô'- ngai nhu the 

r I 

thi chang ai nèn hó qua s u nhòm lai 
đàu » (He 10 : 25). Có the nào biêt 
đu-íre nói trong thi-gió ta không đi 
niiòni niá Chúa se ban đac-ân ríít lón 
cho Ilóí-Thánh Ngài chàng? Nhu the 
ta se mat phuóc hiêt bao nhiêu ? 

Còn mòt lò'i c u í ĩ i - c ú n g iiiií-háu là ; 

IV. Sir K Ì T Q U A T R Q N V E N 

Truóc liêt, khi có Hire Thánh-Linh 
đên thi « có tiêng tír trói đên nhu gió 
thoi ào-ào, đ à y khap nhà,., » Có nhieu 
cău Kinh-Thánh dung g iò , ho"i-th<V và 
S f l n h k h í đê chĩ bong ve Búe Thánh-
Linh và chúc-vu Ngài fnhu* Sang ! : 2 ; 
2 : 7 ; Ex. :S7 : í) vv. , ) . Nhu giò, hoí-
tliú và sanh-khi có quan-ìie đên xác-thit 
loãi ngiròi the nào thi Búc Thánh-Linh 
cíing ríít c a n c l i o tinli-thàn giáođiúu the 
ăy và h ò i - p l i à n hon n ú a . Nguyen chính 
Ngài cú llioi trên cliúng la và hành-
đnng trong ehúng ta niài không thói, 

Sau đó, có « luòi rúí-rac túng cái 
môt, nhu Itrúi b l í n g lúa hiên ra, đau 
Irén n u i i ngu-òi trong hgn mình, » Kinh-
Thành cung hay dung danh-tú « lúa » 
làm hình-hóng vè Hue Thánh-Linh, 
Nhu giò thòi và khiên cho loàí nguòú 
iăn n i u ò n - v â t mát-mc the nào và lúa 
thièu s a c h rom-rác hòi-lliúí xung-quanh 

nhà cliúng ta, khien xóni-gieng chúng la 
đêu de chju the nào thì cúng môt the ăy 
Due Thánh-Linh muSn làm viêc v ĩ -đgi 
n!iu the trong đúi song thiêng-Iíêng eúa 
tín-đò. Ví bang chang có nhu vay thì 
the nào ta sê làm sang danh Chúa điroc? 

Só-đ ĩ có luúi hiíng lúa hiên ra có 
lê là đê chĩ hòng vê Ihánh-j^ Chúa Ià 
Ngài rat muò'n cho tin-đô có luòi Ihanh-
sacli- Lam khi cáí luòi cúa tín-dô ngàn-
tró hg làm chúng vê Chúa, vì no eliiu 
lira cua ma-quí dot cháy no, chó khòng 
phâi lúa cũa Búe Thánh-Linh (Cia 3 : 5-
6). í^hĩ Búc Thánh-Linh có quyen khiên 
cho cái chi-thê nhó-mon này nên Ihánh, 
v â lai, Sú-đó Pliao-lò eúng cò to eho ta 
hiêu rang, câ thàn-lhê (hung ta phâi nên 
thánh (I Tè õ : 23). Ta khóng cò phép 
nhú Chúa Thánh-Linh mà nên thánh lai 
ngoai-trú cái iirúí mình ra đug-c. 

Thí-du tot ho-n hêt trong câ sách 
Cóiig-vii các Sú-đó vo viêc cái luÒi nèn 
lliánh là chinh Sú-đô Phi-e-ro, Trong 
đèni Búc Chúa Jèsus hi nop vè tay kè có 
lòi, thói óng đa ba làn cìiòi Chúa. Sau 
khi cái luÒ î cùa òng đa nèn tliành ròi 
thi òng đà giâng ra lòi Chúa cách lính-
nghièm liĩm, đen noi có ba ngàn ngirúi 
tin (-húa. Còn hành-vi cú-chĩ rat \úng-
đáng cúa eác Sú-đò sau khi điroc đày-
đãy Búc Thánh-l-inh càng quan-he hffn 
nhùng bài giâng cùa hg. 

Klii chúng la đang ky-niem ngà;"̂  le 
Ngú-luàn nam nay, nguyen Chúa giúp 
cho chúng la làm tron mgi ỳ ninò'n Ngài 
trong eác con-cái Ngàí, nhút là vê su 
đày-điSy Búc Thánh-Linh {1 Tè 4 : 3), 

A-men, 
— Mnc-sir H. H. HazletL 

Muòn Ban 
Vì can tiên đê tra ng* xày dung Cìâng-đuúng ú Dran đây nên 

chúng tói muò'n hán mót may roi hinh đùng bang đicn hieu DD 115 
volts, lòO walls do hang ú Chicago (USA) làm giá là 2,500SÕ0 kê câ hai 
hòng thay đíu núa. Quy tôi-tú hay con-cái Chúa muon mua xin sum 

rho lói biêt. Chúng lòi se chiu câ tièn cuúc phi bâo-đâm go i may 

dên tàn nguúi mua. Mac-six Truycn-giào: Pham-xuân-Tiíi' 



TflÁNH - KINH BÁO 

KÌNH-THANH 
" T Í M - L A M H 

K H A I . T H Á C M O T M Ó Q U Ỳ 

Nam 1926, các nhà Khna-hoc đên 
thăm Hiên-Chêt (Mer morte) tai xtr 
Palestine có tuyên-Iií rang các chat 
hóa-hoc antàng dirò'i vung nirí'rc muíĩi 
kỲ-di ay, qui nhĩĩt thê-gian, tri-gíá iró'c 
đên 2-10.CHíO.OOO,000 Anh-kim (livre 
sterling). Theo báo The Times, New 
York August 7, 1926. 

So-sành thòi giá nam 192^ vtVi bay 
già, ta tlifíy că mòl con so khong-lu, mót 
giá-tri đáng sgr vè sir giàu-có nguyen-
lieu cùa mòt quõc-gia. 

Vây, Bièn-Chêt phâi chăng là nai 
tro tài cùa hang ngàn ky-su ini t i i tir các 
nirò'C đang òm mòng bà-cliù hoàng-vù ? 

Hòm nay, tói xĩn giói-thiêu vái các 
ban mót mô qui vô-giã. môt kho-tàng vô 

tien khoáng-hau trong lich-sir nhàn-loai. 
lìívi khai-thác mô qui năy, hàrig trièu 
nguói tren thê-giói đa triV nèn trìũu-
phú, giàu-có phi-thircVng, 

Mô qui ãy là quyên Kinh-Thánh, 

B(ì Cu Edith Olsen vài hoc-sanh tru&c Lè-điròng 

Khòng pliai theo loi di-đoan nlur 
ngirài ta tin rang kho vàng Sám-sorn 
cùa nirò'C Vict-nam ta cò các oan-híin 
Irinh-nú' canh-gifr, nhirng chúng ta cir 
hicu Hint cách vni rang : Chú-nhân và 
Than giír cùa cùa kho-tàng qui năy 
chinh là tìirc Chúa Trài (Aghc 2 : 8). 
Cái cú-a là í̂ húa Jèsus-Christ fGi, 15 : 7), 
còn cilia klióa đc nia cira ay là đàc-lin 
cùa chúng la vày. 

Nhir chúng ta dĩĩ biêt, mô năy qui ' 
giá vò-ngăn. không liút nào tă xiêt. Dău 
vay, tòi cúng dám trinhbày cùng qui 
đóc-giă nhirng thú vàng, ngoc ral qui 
an-giau trong mô ãy. 

Triràc hêt, có môl khoi ngoc lón, 
vô-cúng sáiig-chòi là « ngoc ciVu-rui » , 
đên càc thir « ngoc tlurirng-yèu « ngoc 
vui-mírng » , « ngoc binh-an » , « ngoc 
kicn-nhãn » , « ngoc nhàn-tir » , « ngoc 
iirang-thien a ngoc trung-tin « ngoc 
nhn-mì « ngoc tiêt-chê » (Gal. r> : 22). 
Cnng có nhièu thir vàng, đong, gang, 

thép, sát v.v. có the làm khí-
giáp cùa tín-đn, nliir; « vàng 
lc that, í> dung làm that Urng, 
<í dong còng - nghĩa » , dung 
làm giáp, « Rang đVrr-lin » , 
dung làm thuan. C ò mòt thir 
kim-khi la - lung, tòi í%hòng 
biêt ten. dung làm mao-try, 
cung gni là « kini-khi ci'ru-
rni » và niôt thir Ihcp đ5 
luycn giram ben là if Thcp 
Thánh-Linh » (Eph. 6: 14-17), 

B ó là thành - phàn sor-
lircrc cùa mô qui ay, nhirng 
còn nCra các l)9n a t Còn 
nhièu khoàng - v^t giá - tr| 
khác, nhirng muò'n khai-thác 



nó ra, Dan phâi là môt kỳ-sir chin khó 
nhoc inói đutrc. 

Cò nhièu each đè trò* nèn mòt » kv-
SU đào mô )> (xin các qui đòc-giă đirng 
iiiêu (I anh-tir này theo nghĩa thông-
thuó'ng cua ngirò'i đò'i nliè ! ) , Ngirò'i 
thi đu'irc Chũa dny-tlo rièng, kê thì d o 
sir kinh-nghiêni, s y chuyên-tàm tim-tòi, 
có the nòi Ià sang l à u ra l ă o làng 
nhirng có mòt each rò-ràng hon h é t là 
ban hà}' vào truòng dàoluyén ky-sir : 
«Triròng Kinh-Thánh, « (Tòi khòng 
dám chac tat cà nhirng nguòi tùng xuăt-
thân a Truòng Kinh-Thànli đèu đà kliai-
thác duire mô qui Kiidi-Thánh dâu, 
nhung cam an Chũa phàn đông đèu đa 
thành-cóngì. 

Tai Triròng líinh-Thànli, càc ban se 
duac mòl (liào-sir lán Ià Thánli-Linh 
Soi sang c h o câ t ô i - t ò Chna đè bày-tÔ 
cùng câc ban cách-thúc khai-lhác mô 
Kinh-Thánh de-dàng mà các ban không 
the ngó- dutrc. Và, phàni Iàm vièc g i 
cùng phâi có triròc nhirt là tinh-thàn, 
k é đó Ià phircrng'tièn, dung-cu. Tinh^ 
than cho môt ky-sir tinrng-lai là s u 
khièm-nhiròng, sir bèn-đó và phuang-
tiên duy-nhút cbĩ là s u càu-ngnyên mà 
thôi. 

Muon khai-thàc môt mô ô- đòí, các 
ky-sir phâi gang công ra sire, đào sàu, 
phá ròng mòi mong tìm dirge ciìa qui. 
Cnng vay, càc ban phâi giâi nang trèn 
bài sa-niac cat vàng bát-ngát nhirng đoan 
chép vè gia-iuiô trong Kinh-Thánh nhir 
Ma 1 : 1-17 chàng han, nhu-ng an diròí 
sa-mac nóng cháy ăy có biét bao nguòn 
nuóc ngot mát-mc— phâi len-lõi vào 
nhù-ng rirng thièng ràni-rap—nhúng sách 
lich-sú trong Cuu-irúe — thám-hièni các 
bang tham hiiyèn-bí nhir sách l>a-ni-ên, 
E-xè-chi-ên, Khâi-thĩ v.v.—hay tho-than 
quanh mien c[uè llur-mòng, ngát huang 
thom — Thi-lhièn và Nha-ca. 

Các ban thanh-niên I Các bgn tbirúng 
có nhúng tir-tirúng phiêu-luu, thich 
song lrong sir mói la, hay gia-nhàp vào 
đoàn Ihám-hièm mô qui này. Các ban 
sê có nhirng phut sung-sirúng, say-sira 
nhu chàng Tensing, ngirúi đa khóc róng 
khi chinh-phyc dircrc đĩnh Everest cao 
nhăt thé-giúi, trong day Hy-mâ-l^ip-san 
vây. 

Và đây là két-quâ b^n sc có : « Búc 
Chúa Trúi tôi sè làm cho đày-điì moi sir 
can dung ciìa anh em y theo sir giàu-có 
cũa Ngài ú ntjri vinh-hicn trong Christ-
Jêsus » (Phiĩ. 4 : 19). — Qitang-Đgo, 

T I N - T Ú C T R U Ò N G K I N H - T H Á N H 

Mòt nièn-khòa núa ciiung-man vòi 
bao trú-lirc nhò- Chúa đa luòt qua, ngày 
22-4-50 Truòng Kinh-Thànb Hôi-Thánh 
Tin-Lành Viêt-nam tai Bà-nang đa cú-
hành Le Man-klióa và Tôt-ngbiêp làn 

thú XXIII trong khung-câiih nhôn-nhip 
nhung răt ton - nghiêm. 

Hòi-Thánh Bà-nang đirtrc dung làm 
noi hành-le, nên hóm nay Irang-hoàng 
có vé my-quan. Birúc vào giâng-đu-úng, 
ngu-òi ta phâi chú-y truóc Uèn đén búc 
«phôngj) nèn xanh đàm treo Iruó'c mat, 
có câu khau-hicu lo-tuóng : «Nhin xem 
Jèsus là Nguyen-soái và Tliành-toàn cũa 
đirc-tin.)» Phía dtrúi càu kbau-hiêu, môt 
ngonđuííc thap dièn đang chày bung tea 
nhúng ánh-sáng din vào ten các sinh-
vièn Tôl-ngliièp và các nú sinh-víên 
nam thú hai. Ngirò-i ta cũng khóng Ihè 
nào không đè y dén may chú « LH TOT-

NGlllEP » cat bang giăy kim-tuyén răt 
đep, dán trên tãm a bang » màu xanh 
lo-t, giăng ngang phía truóc mat thinh-
giâ, giúa hai cây c^t két bang lá dúa và 
be chuoi non. Mot bèn cày còt, mót tãm 

bien ghi chuung-trìnb hành-lê, cú đén 
mgc nào thi lai kèo « con lăn » bay ra 
m\ic ãy ; bên kia, mgt tãm hièn khác 
ghi ten Ban Giáo-vièn. 

Trúi vè He nóng-búc, nhung các 
quan-khách vui đén dir đòng-đúc và 
nhSn- nai ngòi horn tiéng ruòi đông-hò, 
Chang quan xa-xuòi cách-trú, các tôi-tú 
Chúa gàn xa vè hiêp cùng con-cái Chúa 
trong Ilói-Thánh Bà-nàng dir le vui-vé, 
Giâng-điró'ng đòng-nghit nhúng nguúi. 
Trên giăng-dài, ngôi đoi-diên cú-toa eó 
các Giào-sĩ E.F. Irwin, P.E. Carlson, L 
lí . Slehbins. Òng Bôc-hoc và toàn Ban 
Giáo-vièn. Cũng có ông Chũ-nhiêm 



Trung-Vivl , Ong Tho-Icy l>ía-lìat và Ojtg 
Mi,ic-sir sn-quan. 'Irèn hang ghê đãn vè 
phia cir-loa, tilling tòi nhàn tliay có Vj 
Phó 'rhi-trii'(rng, Òng Khu-lruóng Ilóa-xa 

'rrimg - ViùU Òng ^^liăm-phán Tòa-án 
Qnăng-nam, Òng 'Prirn-ng i)hóng Onan-
tliuê cùng các clurc-vicn car cap cua 
Chinh-quyèn tai Dà-niing. Trong làng 
Truyeii-dao tlii có Myc-sir tri-sir Boàn-
vàn-Kiiánh và ngnài cãc >hic-sir cua cãc 
JIni-thánh làn-càn trong lĩnh Qnáng-
nam, còn có Muc-su Lè-tan-Đang tù 
Quăng-ngai ra và M^osu" Phani-xuàii-LcU 
tir Hue vào dir nua. 

Đúng9giò' , h í M chuòng hão-hièu vfra 
dirt, lìà Ruth Carlson dj.io đãn, đoàn sinh-
viên y - |>huc clinih-tè, guni 5S ngirói 
vùa nam, vira nfr, lù-lù di vào Jih ip 
b u ò c theo bài « Hang chiêu, lóa soi 
trong khi Ilói-chùng rung di'rng đày chào 
mùng. 

Tuãn-tir Iheo eliirivng-trì nh, Ong 

Bííc-hoc gióí thieu l>an hát Nam-nù ho|)-
xuóng bài tí Tin-Lành ca » Í I O giáo-sir 
Myc-sir Vii-ván-Cir đièu khien, Kliũc 
hát đ U ' đ u o ' i i g kích'thich lhính-<iuan 
thinh-gia, khiên )io láng nghe î ácli 
cháju-í lui, í ; h ú - l o a mó-i (ĩiáo-sT Irwin 
cău-nguytMi kliai-le nù-ban tiêp hòa-
tãu |jàl tì Cuôc Lù-hànli. » Thco sau là 
ló'i giòi-thieu cũa <iÌáo-su Muc-su Lc-

SÁU NÙ- HQC'SANH LÀNH CUÚ-NG CUi 

Tir trài sang phài : Sgugên-thi-Ven, í)õ'(hi-tìã, 
Tnrcrng-ĩhi-Mĩj, Trànthi-Him, Ngnyen - thi-Tho, 
Nguyén-fhi Hông-Hoa và bà doc-hoc P, K. Carlson 

Ngnycn-Anh. Bòi, Chu-tna mùi Muc-sir 
Trăn-trgng-Thĩic đoc Kinh-Thãnh và Òng 
(Lhũ-nhiem cău-nguyen, kê có 5 sinh-viôn 
dóng-thinh Thánli-ca so 240, tiêp đó, C\i 
Carlson giăng. 

Cu lay đè-mnc « LK T H A T YÒ'T Si; 
Tt;-nO y> trung lói ò (ĩiáng ^ : 3í-?.i\. Bài 
gíăng ( - U có y giăng cho că sinh-vièn và 
Hói-Thánh, l^òi giăng rat linh-hoat, có 
hă[)-iirc lùi-cuõ'n Ihinh-gíă, Cu "lung-ỳ 
nhan manh clio ai năy biêt rang ngoài 
Ic-lh:)t là lòi DiVc Chiìa Tró i , là chinh 
Oirr Chúa Jèsus. thì loài nguò-i khùng 
Ihê nào có sir lir-đo that, Dău các chinh-
khách loi-lac> tài-ba cũa đói, có thièn-
chi muu-đò hòa-hìnli. tir-do cho nlian-
loai, thi kêt-quă cúng van băt-nhir-y. 
Muó'n buóng'tha nlnrn-loai khni ách tói-
moi cũa tói-lóí, de ho có su tir-đo that, 
chĩ có môt pliirong-cách khă-dĩ đat-kỳ 
só-nguyên là làm rho ho thăm-nhuăn 
le-thátcũa Tin Lành, Muôn vây, các con-
cái và tôi-tó Chúa i>tiăi có nhièm-vi^i đem 
Tin-Lành cho ho, gày cho ho có niQl V-
nièm đôi vói lói Kinh-Thánh, Và cã 
Kinh-Thánh, dù có íiO (juyen, trên :U.000 
càu, thì cúng chì gôm tóni Iai trong môt 
chù là JÈSUS, là nguôn cũa lê-thàt và sg-
tu-do thai, Cii cho hiêl rang că nhon-
Iciai Irong thê-gian, tuy Irèn (2.(H)0.,'JOO,000) 
hai ngàn trieu rirói thì cúng có Uiê chĩ 

gôtn h'ong môt ngirói 
Tlió-ma thiéng-lièng, can 
chí cho ho thay dău đinh 
noi lay ('húa , - , 

Cy nêu môt càu 
plurírng - rhâm cũa mót 
danh-nhírn doi vói Ivinh-
Thánh mà Cy đe Ó đău 
quyen Kinh - Thành C\\: 
« Hày hieu biêt Kinh* 
Thánh trong tri ; Hãy 
chùa đirng Kinh - Thánh 
trong long; Hay to Kinh-
Thánh trong đò'i sò'ng 
minh và Hay rao-giăng 
Kinh-Thánh cho thê-gian)) 
đê ai năy y-thùc đôi vói 
lói (,liúa. Chĩ có each ăy 
móí giúp đông-lofli minh 
đircrc nêm biêt sir Ur-do 
that, Bài giăng soan rat 
công-phu, răt có linh-lirc. 



THÂNH-KINH B A O 

phăn đòng đã an - tuang trong tri 
thinh-giã, 

Cn dirt lò i , thi Nam-nír ban Hèn hát 
Thánh-ca so Sfi, rôi Ong Ooc-hnr mòi 
hai í̂ t.i Carlson hièii phát văn-bang cbo 
các sinh-viên Tot-nghiêp và chiVng-chĩ 
cho các cò nam thir hai, nhirng khòng cò 
dip vè trirò'ng n&a, 

Ba sinh-vièn Tôt-nghicp là tbăy 
Nguycn-liem-Àn, NguyenTlàín-Hoàn và 
Hò-xuàn-Phong lăn-lu'crt lèn lành van-
b^ng. rôi, các cô Nguycn-thi-Tho, Trăn-
thi-Kim, Nguyén-thi-Ven, Nguyen-thi-
Hông-Hoa, Trirang-lhì-My và f)Ô4hÌ-Su 
Icn nhân chirng-chu Ké, cò bài hát chòt 
cua Nam-ban Thành-ca so 378. Su6l buoi 
le, càc bài hál that đa cò nang-hrc thu-
hiit thinh-giă, ai nay ra vè, nlurng lUr-àm 
diròng nhir còn phăng-pliãt. Ông Đoc-
hoc mòi Òng Miic-sir Phan-văn-IIieu cau-
nguyên tnròc khi Ong Giáo-sir Víì-
vàn-(Lir đoc thir-tin, điên-lin chúc 
mùng, Trong các điên-tín có lài 
chúc eùa Ông Hói-Trir&ng Tong-
hên, Ông Phó Hòi - Trirô-ng, Ông 
Boàn - TriTíVng Boàn Truycn-giào, 
Ban Cau-nguyên líên-tĩnh lìén-tre, 
My-tlio, Tân-an, Gò-công, Cô-nhi-
viên Tin-Lành, Triròng Trung-hoc 
Bet-lê - hem và nhièu Mgc - sir 
Truyèn-đ£to cùng con cái cũa Chúa 
khâp các lĩôi-Thãnh găn xa, và 
ông Chũ-nhiêm Nam-hat. Ông 
Chũ-nhièm Trung-Viet, nhern-danh 
Ban Tri-sir Mien - Trung ngÔ lói 
chúc mirng toàn-the hoc-sinh và 
Ôug Muc-sir Ghũ-loa Hói-Thánh 
Đà - năng cũng có lòi chào và 
khuyén-klìich. 

Ké đó, Chũ - toa to lóũ hoan-
nghcnh và câm-ta các quan-khácli 
cùng toàn-thè càc tôi-tò, con - cài 
Chúa đa đén dir bnôi Ic cácli đòng-
đíi và vui-vé, 

Cũ'-toa đông đirng ton - vinh 
Chúa truó'C khi Ciáo-sT Stebbins 
chúc phiròc. 

Le chung vào lúc 10 giò- 30 trong 
bău khóng-khi hân-hoan, 

Kc viét bài tuòng-thuàt này, cũng 
là kè may tháng triró-c đày, đa đuac 
hàn-hanh cbúng - kién đoàn sinh - viên 
trong dip khai-truúng. cùng câm-thông 

nói bàn-khoàn, lo-lang cũa bo, truúc 
mót nam hoc mòi, rĩòi-bôi nhièu c6-
gang, Nhirng nay, đoan đirúng chòng-
gai kia dà |>hâi bi san-bang, hoi đdàn 
tinli.hính Jêsus liròt qua cò câ ba Ngòi 
Búc Chúa Trò'i ũng-hô. Giò' năy, ho 
lò vé vui-nurng trén net mat, nhu đao 
quàn xuăl cliinh, lhang-tràn trô' vè, 
nhip kliúc khâi-hoàn, 

Clifing nhúng sinh-vién, nhung că 
Giáo-viên cũng diròng cam Ihây long 
nhe-nhàng phoi-phòi trai 8 tháng nhoc-
nhân câ trínfío lân tlic-xác. 

Và. . . nóng He chàng nhúng không 
the tliiêu-đôt da thit bo nhung chí thiêu-
đot nhúng tàn-tich ô-ué trong long ho, 
và nnng-nau chi hy-sinh ho ; giyc ho 
thcrii nòng-nây xòng ra Iràn-tuyén thuòc-
linh dé chlén-tbâng tú-lhù,., 

— Mòl ììíjiríri dir nhánh 

Sim 

BA HOG-SANH TOT-NGHIÊP KHÓA 195-50 

TÚ frál qua phái: NtfUtfcn-hãnì-IIoăn, 
Nguyên-líi'm'/in, Ho-xnân-Phong 

V À I G I Ò N G CÂM-TjBk 

Bân-lruúng chàn-thànb eam-ta các 
qui quan-kliách, các tòi-lú Chúa gàn xa 
cùng toàn-thè con-cái Chúa t^i Hôi-

{Coi tiep trang 8) 



MAY V A N T H a 

Tình Hùu - V on^ 
Than ' f l n g i':'u" 1 ) Í I U s a n h - v ì i ' - n 

T. K . T. í if | i l )r>ĩ- lru(Vnfí k l i ò a 5J-5G 

Tfí nag chttng mâl tâm-tình, 

Tátn-finh Đang Chrisl, tàm-lình gên-lhir<jng. 

Lung tróng-cày, da khiêm-nhicbny, 

Diì :\a nliau cung nhir dii-ì/ng (r bên. 

Uoi dug kc xnongy ngiriri lên. 

Tinh gen tròng thtig mòng-mênh be In'ri, 

Cihi sanh, íhnyfn hrùl ra kho'ij 

Dà khi mua gió, dám ràt linìi thirong, 

Linh'trình, diròng hep, dam triròng ; 

Càng di, càng nlur, càng tinning Con-Ngiròi. 

Tình thircrng chang lác nào vai, 

Xát ngiròi Irăn-mòng, cuòc dòi mong-manh, 

Yêu nhau, la hag thùc-canh. 

Kip dem le that Tin-Lành don vang. 

Bac Trung Nam, hiêp mòt doàn, 

Phíit cò lììàp-lir, rií-ràng chĩen-công ; 

Cnng nhau ta lai tao-phùng.., 

- N G U Y Ê N - A N K 

T I N - T i r e TRi r ÍTNG K I N H - T H Ã N H 
{Ti'ep Iheo 

Thánli Bà-nang đã đen dir Le Mãn-khóa 

và Tol-nghíèp cíia ban-triròng. 

Cnng xin thànli-thàt thâm-ta các qui 

Ong Hà Anh Chĩ Em tny không đê'n du-

đuo'C nliu-ng có đién-tín hoac thir-tin 

chũc nurng. 

Long chiêu-cÕ cùa qui-vi khích-lê 
chúng tôi nhií-u. Chung tòi xin tri-àn 
nông-hâu, — T.K.T. 

G Ó P PHĂN B Ó N G Ó C 
Phirang - danh quijen - tra Trncrng 

Kinh-Thánh : Òng bà Võ-ngoc-Kỳ, Bà-
nang eoOđOO, H. T. Phú-Lãnh I50đ00, 

Ông bà Truyèn-giáo Lê-khác-Cung, Bak-

irang 7) 

son300đ00, H.T.Long-xuyôn t..'>()n(tOll, Ong 
bà Nguyên-Linh Đà-nang bieu qua hoc-
.sanh 500đ00, H. T. Sóc-sãí 1.200d()a, H. T. 
Cà-niau lOOđÙO. Các ùng bà H. T. Rach-
giá ; Ò. Cái Kỳ 50đ00, Ô. Trăn-van-
Thu-ò-ng ĨOOđOO, Bà Tràn-thi-Bài 50đO0, 
Bà Bay Khán lOOđOfl, Ò. Lè-van-Yèn 
lOOđOO, Ô. Bíii-trung-ViÕn BOđflO, Ò. B. 
Miic-su- Lê-vàn-Hien lOOđOO, Ô. B. Paul 
E. Carlson 3lJ0đ00, Ò. B. Paul E. giúp lô-
phi hoc-sanh 700a00. Bã Esther Voelker 
589đ9() vã 5S<)cIÍ10. Ô. B. E. Saunders 
347đ00, Ô. B. Wil l iam Dibble l.VS.lđOO, Bà 
L. C. Bradley Secy r)27đ09, Ò. B. E. 
Saunders 347đ00, (Tinh đen ngày 26-4-r39). 

— Ban Giáo-vièn. 



Ngày Chién - Thâng 
(Cam-xi'ic khi đ«?c bài « Kill NGU-ÕT LÍNH T I E N - P H O N G 
AN-NGHĨ » dăng Irín T. K. B, s3 231 ra thúntí 1-36Í 

c V à theo lòi hù-a cùa Chúa, chúng ta chò-đa ĩ tròi mói , 
d o t mó i , lò nor sy công-bình ò n - ò it (II Phi 3 : IS). 

Khoác lai mình ai, chiec áo roi, 
— Chicn-triràng snng nh dan tcri bài 
•Đfhj long tin qnget noi Chán-Chùa, 
Rao-giàng Tín-Lán/i kliáp nai nai. 

Qaget'dírng cà Ihiêng khap ban phitang, 
Nai nao nang day liêng dau-íhirang, 
Thuoc thièng phàn-phát gag mâm song. 
Tixai lai hon hoa lham moi uiràn. 

Hoa dep phô-l^àg van sac hirang, 
Nhcfc vàng réo-rac ỳ Ihiên-diràng ; 
Đong di vái Chúa, Imn, ía, nhé ! 
Birác manh, birác nhanh, giira chitn-triràng, , 

X 

Tieng kèn thúc quân van còn vong-dôí khâp đ ó đây . Bong toi van day 
dâc trong vũ-try. N g i r ò i chién-sT van phài mang thuan đúc- t in , toy com 

giram thĩêng LÕI C H J A xông vòo trân-mgc. 

Nhirng sao mai dâ tij tù moc. Nèn dot bot dau r ù n g - d ô n g . © a t 
trò nên nhir say và long-chóng nhu* cái võng {E-saì 24 : 20). S i / 
rúng-dõng nay tíép vòi rung - d ô n g cũa 2.000 nôm triròc day , khi 
Jêsus dan- th i rang đòc-mâ x õ n g - x ó o vòi tú-thân- Tieng reo hò cùa 
kè thâng còng them mgnh. Trái dâu-mùa dâ chin tir lâu, vò đ â y 
lò mùa g o t . N h o n - l o g ! xôn-xao, muôn-vàt sa-hâĩ vò vii-try xáo- lôn , 
Ng i rò i ta chí còn chò, chò môt s y Ihoy-do i dan , khi ánh bình-
minh vat minh tù" d ô n g sang tây, 

& ô n g môt túc vol ngàn tic sang cũa mat fròi xuât hlén, tat cà 
moi b ìén-dông nhu- vùng day . Hìên-tu"ong d 3 lân-lirot x à y trên cóc dô i 
G ô - g ô - t h a âm-u , trên ng9n núì O-l i -ve hùng-vT, giíja làng Bê-tha-ni sâm-
uât khi Christ còn ò the-gtan, nay tái-dìèn cùng trong khoành-khâc, N g u ò i 

chet da khoác áo trang hân-hoan ra tù" mô mà. Nhũ-ng chién-sT đu"crng 
đáu-tronh, mac thãn-the mòr cùng vòĩ ngiroĩ song laì ròĩ chíén-triròng dê 

dón Vua hièn-vinh v a n - d a í . Nhirng dám may ngón là binh-xa, nhirng 
luõng g ió long lò ky-mõ. Ho se không còn « ngóng lên tròi làm chi •}>, vì 
Vua đén vòi mpi vè uy-nghí , chang gl « tiép N g ò ĩ khjât di khong thay 
nira, i> 

Chúng ta se a trong d o à n d ô n g vinh-hìèn đó . V à lúc ây chúng to sê 
lam g ì , néu không phar sõp mình t u n g h ò Danh Chí-Thònh ? Chúng to sê 
nhìn g i , néu chang ngâm xem vình-quang ryc- rõ phát tù- n g y - b à o ? Chúng 
to sê nói g ì , néu mièng chúng ta không hot khúc âu-ca ? Chúng to sê 
nghe g i , néu không nghe nhqc muon nu-óc troi ngo i huyet Chiên Con ? 

Vò long kè chíén-thâng sê nhir bíèn niròc trào d ô n g , cuõn-cuõn song , 
nhir van tieng to d o n g ngôn mSi trong không-g ian vô- tõn. . . 

— Anh-Cam Hue, 



T A M - K Ỳ . 

T I N - T Ù C HÔl-BONG 

Ông Tô-Thiìng tìr Bà-nnng vào Tam-
ky dirHòi-Bóng llnrò-ng-niên Trung-Vìút, 
khi qua đò Càu làu. ra giúa song òng hi 
té xuòng nuúc, giòng nuòc cuòn đi, òng 
kêu Chúa cúu, lien eó nguói xuòng đeui 
ông lên ghe vão b ú vô-su. Iln xúni l^i 
pliori áo quan, sách vú cúa óng. òng 
bìn)i-an vào Tani-kv, Anh em thíy ông 
vui-múng lâm, nhăl là khi thay ông eóh'>ng 
cóng-tác vúi Hôi-Thánh đàng IJH)0?đclo 
vice múi Hôi-f*òng, Nhò' đò, anh eiu đó-

xô nhau thi-đua làm còng-viêc Chúa 
Nhúl là trong viêc Chúa cúu ông kliôi 
nuúc, anh em laí càng kính-so Ngài Ihêm, 

Tien đày- lói eung xin Uiay mat Ban 
Tiì-chúe l iep-ruúe Hòi-Bóng Trung-A'ict 

cùa Tam-kỳ cam on qui nhà hâo-tàm đa 

góp pliăn giúp chúng tôi trong viec náy : 

Hni-Thánh líà-nang rm^ Anh Iìùi-
Huyên (Bà-nangt 200* Thăy Nguyen-đúc-
Khuê (Saigon) 200$ Càu Nguyênvãn-xXn 
(Hue) lOOS Ông To - Thang (Bà-nang) 

Hieu Nghĩa-Tin (Bã-náng cho mufrn 
bong đên điên, 

Ong Myc-su- và Hôi-Thánh tìà-nang 
cho niuo-n may phòng^hanh. 

Ông i^han-Vy, Quân-tnrúng Tarn-kỳ 
cho niufrn may điên và clio mua 4(10 kí 
gao theo giá Cliinli-phu, Irnng hu^ gao ó 
đày khan đe ticp-lé trong mííy ngày liop. 

Ciìu Chúa Toàn-nàng han on lai elio 
các nhà hâo-làm trèn đày. 

Cliúng tòi eúng khòng quên ví Oai-
dicn Cli ínhphu tai Trung-Víel đa có lha 
chúc niúng Hói-đóng nià lliành-thàl cam 
crn, — Trirvrny-ban to-chùc : 

Nguyên-tăiì-Minh. 

CHrNG THirC QVYFS ClfVA 

L À M T R O N G B O C T I N 

Hói-đòng Trung-Vièl nhóm lai tai 
Tam-kỳ, that chúng tói lirúng khóng the 
eó điroc, vi anh em tin-đò qua nghèo, 
pliàn viêc ló-chúc qua gap. Tróng vào 
Bja-hat thi cung khòng eó hao nliiéu, 
eh^y đu đày đò cùng khóng sao tien-hành 
đirí/c, vi ton-phi it ra là l ã . O O U S mà chĩ 
còn 12 ngày núa là đen n g à y ho | i , nhung 
múi có 6.(M)0« thôi, đinh đánh điên cho 
Bia-hat tin khóng the tiep Hòi-đông 
đufrc, Trong khi ay (^húa có sai òng 
Mî c-su" Phan-vàn-Hiéu, nhàn-vièn cùa 
Bia-hat vào thám Hôi-Thánh, Ông giâng 
xong, thi óng Tó-Thang (lin-đô Tam-ky, 
nay ú Bà-nang, l>aíi saeh cho Thánh-
llio (ÂHĩg-hòi) thííy linh-eânh Hòi-Thánh 
nên eâni-đòng đúng lên dâng I . O O O Ã , 

anh em thay vày jjlian-khói quyet nhút-
làni co-gang l i en-bành, kê eùa nguúi 
còng, ngày đèiii lo làni , thay jihièn phvi 
tràch, lo moi viec xong-xnòi, ngày nhóm 
lyi hoàn-thành theo ỳ Chúa. 

Cam on Chũa hí^n núa là Ngài eâm-
đòng các nhà hũu-trách tai Tani-kv rung 
lo còng-viêc Chúa trong đíp hỳi-đong 
nhu Ông Phan-Vỳ, Quàn-truòng c h o 
niuo-n may đèn, eháy điroe 27 ngon, Ông 
vui long clio nguòí chò- đên và eni luón 
may hòm. llỳi-đòng tli)-xà phái nhán* 

víên Còng-an canh-gác may ngày đèm. 
That ehúng tòi khóng ngò\ đó hi viêc 
làni Irong dúc-tin và sî r eáu-nguyên cùa 
anh chi em xa gàn. 

Long ehúng tòi còn ao-uúc, neu 
sang nam 1957, Hói-ílòng TÓng-líèn h o p 
tgi Trung-Viêt, thì Hóí-Thánh ehúng lói 
cúng s ê b u ó c đi Irong dúc-tin, ruúc Hôí-
đòng vè hop. Buoc hay khòng là do ỳ 
muòn lot đep cùa Chúa. 

— Thay ĩntil lian Tri-sir : 
Nytiycn-tãn-Minh. 



THÂNir-KINĨĨ BÂO 11 

NAM V A N G . ~ 

Tiêp kè-khaì các ân-nhán đã gĩiip 
vào vice xày-ciít đcn-lhò- Chúa : Vò-

danh 50.<; Nam -ha t 2jms Ông Vô-vân-
Tiràng 500s Oiào-sĩ Kowles Gián-sĩ 
Kllison I.r>00í&BàD. I, Jeffrey 500S Ông 
Nguyen - van - Phát 5003 Cúng so àn-
Dhãn giúp đucrc 79.371S00 Hòi-Thánh SfV-
lii dàng 127.580SOO. Cnng chnng là ; 
206.95 ISOO 

Xuăl cat nhà Ihò-, t i r - thát , nhà hep, 
Dhà vê-SMnh là 20r).95lS00, còn 2.300S đè 
tráng o cimcnt D sàn t u - t h ă t . Ta ern Chúa 
tòi nay ctiúng t ô i khoi no- viêc cat 
nhà, chĩ còn no* 40,0004 nina đãl, nhung 
đa nhíV Chúa Irà điro-c 8.0003. chi còn 
S2.000S. Xin qui vi càu thay cho và cùng 
chúng tôi dàng lòi la un Chúa, 

Xin đ f n h ' chinh : — S5 báo tháng 
1-50, trang 0, Ông Cao íV Bièn-hòa đàng 1 
đén fl man chon » chò khòng phài Ông 
Tho. Xin Ihú lùi cho. 

— Thaij nuil Ban Tri-síi Hói-Tbánh 
MuC'Sit Nguyên-tân-L^c. 

NAM V A N G . 

BAN T H A N H • NIEN. 

Ta un Chúa, Ngài c6 
ban un cho Ban Tfaanh-
niên Hoi-Thánh Viêt-nam 
t̂ i đày hop Hòi-đông 
Ihuòng nièn vào Chúa-
nhut 20-t •')(), diròi quyèn 

chù-toa cúa Myc-sir sò-
t̂ ii, Hièn - diên có 3S 
lhanh - nièn, thieu - nù 
chánh'thúc nbóni lai, 

Myc-su có dung lòi 
Chúa giang - day, đoan 
khaí'trình vièc nam qua 
nhir sau : 

Banh - sách thanh • 
nien 30 : 21 nam và ir> 
nũ, ThucVng hop tir 20 
ngiròi trò lai- Có 10 
b^n dàng ticn tháng vào 
ban. So thàu tãt-nlcn 

ÍKtO,*, xuãt 4, 4«83:Í0. 
chĩ-lôn 412*40, 

Rilu Ban Trí su Ill5f5, 
MuC'Su to Ông đa nhò 
H î - Bong thuong - nien 

cúa Hôi-Thánh bàu xong chũc chù-toa 
cúa Ban, kêl-quà Thãy Nguyên -đình-
])i đac-cír. Bai-v làm vàv đ? chirc chú-
toa thèm phàn long-trong, h;iy giò tiep 
cir các chirc khnc, két-ijnă ; 

Phó Truông-han kièin day âm-nhac: 
Nguyln-buu-CiíU 

Thff-kỳ : Nguyen-hiru-Lac 
Tu-hóa : Phíìni-đirc-Loi 

• w 

Phái-viên ; Nguycn-An-Khinrng 
Tò'Chinfi-Lai 

Thanh-ntên g i r o n g m a u : 
Cuói nam sc có giài Ihu^Vng cho 

thanh-nièn girong-niãu. Bíèu-kíên ; Phâi 
luòn luón hop I^i dung giò\ trang-
nghíêmr Ic-đô, biêt càu-nguyen, biet 
dàng tièn, sièng đi chúng đgo v,v. Myc-
su húa sê cÔ-đóng Ihèm vào phàn 
thuong đó hàu cò giá-tri. 

— Thcr-kỳ : Nguyèn-hira-Lgc, 

T H À N H T H A T C A M T A 

Phuung-danh quyôn-lrp- Thánh-Kinh 
Báo; Ông myc-sir Truyèn-giáo Chung-
khàm-Lpc, Djiring õOgOO, íJng Truyen-
giáo Nguyen - hâu - Luung, Túc-Trung 
mm (Tinh đên ngày 26-4-56, ~ T.K.B. 

Ban Thanh nién Vi^t-Kivn ngu tai Nam-vang 

(Coo-niĩcn) nam 1956 



T I N M Ù N G 

» À N A N G : — 

Ông Bà Ngiiyên-Linh, Ctru T n i y í n . 
Đao Hòi-'lhíình Tin-Lành Viet - Nam, 
ô'Đà-nãng, đa làm It- vu-qui cho TriríVng-
nũ- là cò Nguycn-thi Hòng-Hoa, hoc-
sinh nam thir hai Tru-ò-iig Kinh-Tln'mh 
Bà-nang cùng Thăy Pham-xuàn-Hien, 
Truyèn-giáo Thuong - đu Bà-lat, con 
ông Bà Muc-su Phani-xuàn-Lai, Hòi-
Thánh Hue. Hùn-lê cir-hành taí giang-
đuò-ng Đà-niing lùc Hi giò- ngày 22-4-õ() 
each long-trong. 

Thay Phgm-xuân^íĩien và cõ Nguyèn-
íhi Hông-fíoa dirang can-nguyèn khi 

làm lê Thành-hôn tai -fìà-ming. 

T R A M H A N H ; 

Càu Võ-đinh-Tám, thi'r-nam Òng Bà 
Vô-đìnil-Long, thuoc-vien chi-hôi Cău-
Đăt đej) duyèn cùng cô Nguyèn-thì-Mỳ, 
lênh-ái Òng Bà Ngnyên-Phong, nghj-vien 
chi-hôi Tram-hành. Hôn-lc đa cir-hành 
taí nhà thô' 'J'l'ani-Hành vào Chúa-nhirt 
18-12-55, do Cu Chil - nhiêni Muc - sir 

Huỳnh-Kiui-Luyen hành lc, 

Hôi-Thánh Tram-Hành, Cău-đăt Lac-
lâm l in chia vui cùng hai ho và cãu chúc 
đôi ban điro'C chung-thúy ven-tinh trong 
ân-điên cũa Jèsus-Christ. 

— Truyen-dao : Ngugên-Linh. 

Ban - háo tràn - trong chúc mirng 
các đôi vtr chông mói. Ngnyen Chúa T ù -
ái hang ban phu'óc lành trèn hai ho, 

— T.KA 

B I E N H Ò A . -

Hôi-đông Linh-tu hop tai Hòi-Thánh 
Biên-hòa ngày 10-12 4'5(5. Có quí-vi Cíáo-
sĩ đên d u ; Ông Bà Jeffrey,Òng Bà Sawin, 
Òng Bà Oulton, Òng Bà Houck, -Muc-
sir Quò'c và Òng Muc-su Hoài, Òng ( ^ h ũ -
nhiêm Trăn-xuàn-II ĩ chu-toa Hôi-đông 
cùng tãt că Muc-sir Truyèn-đao Mien Bong 
Nam-Viêt hôi-hgp, Vè sir giăng-đay thi 
môi Ong Mnc-sir Ziemer cr Ban-mè-thuót 
giăng luôn ])n ngày đèm, Òng Muc-sir 
Hoài có giăng bôn hài còn bao nhiêu 
Ông Ziemer gíăng că. Ong chĩ dung Ga-
la-ti 5 : 22 giăng-giăi vè chin trái cũa 

Thánh-Linh răt eăm-đông. Cam crn Chúa, 
Có xe Tin-Lành đi giăng chung-quanh 
châu-thành Biên-hòa nun ngày hai giò* 
bang may phóng-lhanh cho đông-bào chira 
tin Chúa, và tôi cò quay pliim, chó'p 
hông tai c h o v è cliuyen-tích Kinh-Thánh, 
kêt-quă có 3 linh-hôn lin Chúa. 

Hôi-Thánh Biên-hòa nhân đíp- t iên 
dàng đèn-thò' cho B ú c í^húc Tròù và cho 
TÔng-Uèn-hgí đê làm săn-ngfiìêp chung 
cũa Hôi-Thánli Tin-Lành Viêt-nam, 

Til on Chúa, Flôí-đông linh-tu kỳ năy, 
có đông con-cái Chúa n h ó m - h p p , to long 
3'êu-thiro"ng và l i ên-h iC nhau, khi giăi-
tán, hat tâ ^ tù'-^già, ai năy ra vè each 
vui - vê, Ha-Iê-lu-gía, — B a n To - chúc 
Hói-dông Linh-tu H. T. Biên-hòa* 

X I N C Ă U - N G U Y Ê N 
w 

CÔ VÔ-thi-Tuyèn, 22 tíiôi, thuòc-víên 
Hôi-Thánh Scrn-đôc (Bên-tre) đau xirong 
song nam trèn gíirò'ng hon mòt nam ròi, 
Có là ngirò'i có chirng-kiên quyèn-nang 
chúa binh cũa Birc Chúa Tró'i và răt sot-
sang hău-viec Cilúa. 

Xin Hòi - Thánh xa găn nhó' cau-
nguyên cho có điroc cliu'a lành. Đa-tíi 

— Tha-ky líòi-Thánh : 
•Boàn-văn-Khiém. 

B A N B Á O K H Â I - S U 
Xin trinh-trong thnng-cáo môt lăn 

nua và mòt lăn dũ că, tir nay BÀI VcV 
và T1N-TI>C xin goi vè Tóa-soan theo 
thiróng le, Ai gô-í dên chô nàô khác ban 
báo không chiu trách-nhiêm vè sir đâng 
tăi. — T.K.B. 



Biên-hòa là niòt tĩnh nam ve phía 
Bong Clia niièn Nam niròc Viet- Nhac 
đên Biên-hòa, gai cho ta nhò đén dòng 
song Bòng-naí phâng-lang ; nhirng đôí 
núi đá phi nhiêu ; đa cung cap khoàng 
vât đè làm duòng lu"U-thòng eho toàn 
cõi Nain-Vict, nhirng có lè vì xú đà soi 
ăy, nià nguúi Bicn-hòa, cung tùy theo 
píiong tho cùa xú sú, eũng cúng long ; 
nên trai qua 32 nam truòng, mà so nguòi 
ghi vào so Hòi-thành loi 400, nhirng hiên 
nay chĩ cùn lôi 70 ngirò'i Ihuúng nhóm 
l?i, đoi vòi so 130.000 dàn trong tĩnh. 

Nam 1924, dè mú đàng cho Bao 
Chúa tai Biên-hòa, Òng Muc-sir Trăn-vô-
TIT , đén muòn mót can pho nho, tai 
xóm nhà Ga, đè đi ban sàch và làm 
chúng Bao Chúa. 

Kip đén nam 192fi, Chúa kêu goi ông 
íguycn-vàn-Sáng (hiên là Muc-sir trí-sĩ) 
íng Tràn-vâu'Kiêu, Òng Phan-v-Thinh, 

ông Bang-vàn-Cúng, Ông Nguyên-van-
-ong, ông Lè-vàn-IIÕ, Ông Nguyên-văn-
íiróng v.v. vè đău phuc Chúa và cung là 

trái đău mùa eùa Hói-thánh Biên-hòa ; 
và hiên nay so lín-đô chánh thúc trong 
Hpí-thánh nay, cũng là hot giong cùa Qui 
ông ăy da gieo ra vay. 

Lúc bay giò' vòi sir giúp-đõ" cùa Òng 
Rà Giáo-sĩ Pruett, nhà giăng đàu-tiên, 
điro-c mú tgi can ph5 nho hep cùa xóm 
cày Chàm. 

Tú nam 1927 đên 1929, Qui ông 
Trăn-lirong-Thiên \ Huỳnh-van-Huan, 
Phan-văn-Pháp đén kc tiép đè lo gieo 
giong cho Bao Ngài trong các làng lân-
can, cùng vúi các Òng ban sách Ông 
Man, Ông BÔc, Ông Mai, 

Nam 1930, Ông Bà Muc-su Trăn-vân-
Chuông đén, thay noi nhóm hop chat 
hep nèn dò'i xuong xóm tíèm nrcru diroc 
1 nam rôi òng Bà phâi trô' vè hoc khóa 
Tôt-nghicp và tam tlió'i Òng Nguyén-văn-
Tìini đén giâng the. 

Nam 1931 ; Òng Bà Myc-su Ông van 
Trung dén và Cbúa cò câni-đóng long 
con cái Ngài nhin lhay nhà thò' cùa Chúa 

nay đdi mai dòi , nèn nhà thò' đau-tiên 
đuo'c dung lèn trên miéng đat cùa õng 
Bà Trăn-vàn-Kíêu cho đén ngày nay. 

Nam 1933, do su thay ăhì cùa Bja^ 
hat, ông Bà Òngvăn-Trung phăi trú vè 
hàu viêc Chúa cho mien Trung-Viêt và 
ông Nguyen-chàu-Birò'iig đén tìép-tyc 
công-viêc Ngài, Lúc bíìy gió" Hòi-thánh 
gap hòi sa-sút, so lucng tir-tri chĩ cò 
7đ.tl0 mót tháng, chúng lòi cón nhú đén câu 
cùa ông Truyèn-dao Nguyên-cbâu-Biròng 
than vò'í Ban tri - su rang : Néu Hói-
thánh chĩ cung lu'CTug nhu the này thì 
chúng tôi 1 gia-đĩnh vúi 4 con chĩ an 
bong mà giâng Bao : Dù vây Chúa chang 
no' tat ngon đén gàn tàn. Rôi ông 

Nguyên-chàu-Buúng đãi đi, Ông Trãn-
ngoc-Giáo đén, nhung vi su yéu đau cùa 
Ông Bà nên chĩ trong vòng may tháng 
Òng Bà phaí vè dirúng binh và Ông Muc-
su- Lê-vàn-Trãm tú Xnân-lôc đén giâng 
tam cho mòi sang Chúa-nhaL 

Nam 1938, Ông Bà Trăn-văn-Chuông 
đén lăn thú hai, tình-hinh Hôi-thánh lúc 
bay giò' bat đàu Phue-hung, nhò- sir 
thăm viéng cùa lòi-tú Ngài và Anh em 
tin-đô có long hiêp môt nên so" nguúi 
nhâp vào Hôi-thánh cíjng khă-quan. 

Nam 194Í5, tinb-hình nuúc nhà phâi 
trai qna giai-doan cue kỲ nghièm-trong, 
bèn ngoài nan chién-tranb lan-tràn khap 
lanli-thô, bèn trong anh em tín-đô kè hi 
bât-bó cam tù, ngirò'i thì bô minb vi 
thói-cuòc ; nhung Chúa câm-đông long 
con cái cùa Chúa phăi kién-thiét lai 
nhà thú cũa Ngài, nên búi dúc-tin chúng 
tôi nam lã}-̂  Chúa mà kbúi công cat lai 
nhà thò' năy giúa lúc bôin đan cũa Bông-
minli dpi xuòng cách day r)00 thuòc. Dù 
vày chúng tôi van kêu can Ngài và Ngài 
đa to cho chúng tòi nhúng viêc lò*n và 
khó, đè đat đén két-quâ kliă-quan nhà 
thò- Chúa dà làtu xong trong nam 1046. 

Khi chúng tôi đu'cvc Chúa cho 1 nhà 
thò' lot đep này, thì so nguúi tin Chúa 
lai càng đóng đén nói giâng-đuúng này 
không còn cbo chúa, song đó chang 

TIÈU - SU" 
H Ô I - T H Á N H T I N - L À N H T A I B I Ê N - H Ò A 
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phâi hic cluing tòi vni-nitrng, vi là hang 

tín-đò giay, đcn nliò Hòi-lhánh che chrr 

trong thòi kỳ khó-khán, vá cnói cùng ho 
khòng the đi cùng chúng tòi trèn con 
điròng he]), Vá cnng trong khoang thòi-
gian đò nên tir-tri Ur-láp điroc vúng-
vàng và líia-hat đa sap vào hang nhi 
trong Naín-hat, Suot í) nam triròng Ông 
lìà Tran-ván-C!iuòng gay-ílirng còng-viêc 
Chúa răt đac-lirc, và Ong lìà lai xin đói 

đi mòt noi khác, mà đang lúc chúng lòi 
còn men liêc. 

Nam 194!) ; Ông lìà Miic-sir Nguyen-
vàn-Trình đén, gap phâi lúc khò-klian, 
vì sir lo-Iang qua sire nên Ông phăi làm 
hinh nìíi tam nghĩ„. 

Nam lord đên 1 ! ) 5 3 Ông Bà Myc-su 
Nguyên-ván-Thái đen, g?p phâi nan hit 
lón lao vào nam 1 9 5 2 làm cho thiêt hai 
lài-sân và nhà Chúa cũng hi hu- sup 
nhièu chó, tín-đô cùng hi thiêt hai mot 
])hân nào, nlurng Chúa cò han phuóc lai 
cho tòi lò- Ngài và Phyc-hung Hòi-thánh, 

Nam 195; Ì đen 1 9 5 5 , Ông Bà Mgc-su 
Nguyên-văn-Nhung đén, lúc hay giò nèn 
tir-tri Hòi-thánh đuoc đòi-dào, và ông 
tu-hô lai nhà thà, sua mat gió, đòng 
Iran cùng sua sang lai cho lot đep nhu 
ngày nay, 

Ben nay nam 195fì. ông Bà Myc-sir 
Thái-vàn-Nghĩa đén gap lúc Hòi-lhánh 
đirtrc Phue-lìung và nliàn dip llòi-đòng 
Bói-linh nhòm lai tai đáy, nèn chúng tòi 
đinh làm le Khánh-lhánh nhà thó nììy 
trong sir vinli-hien cùa Chúa, 

Cò lè Qui Ngài sè dánh dau hói : tni 
sao nhà tlur cat đa U) nam ròi, hòm nay 
mãi làm le Kháuh-lhành. Be đánh tan 
nôi thac-mac ăy, chúng lói phâi ta o-n 
Chúa mà nhac lai nhirng on lành mà 
Ngài đà Ihi-thò' trên chung tòi. Tir nam 
1 9 4 5 cho đén ngày Hicp-iro-c Geneve 

đugc kỳ kél, Ihì noi đày có the goi là 
no'i mat an-ninh, và htvn niTa nói thàng-
trăm cùa Hói-thánh, nên Chúa cho phép 
chúng tòi hôni nay mò'i đurrc phép làm 
ĩe Khánh-lhành. 

lie đánh dau tirng giai-đoan lich-sír 
eùa Hòi-thánh Ngài lai Biên-hòa : liV 1 
can jílió' mu'ò'u nhó hep, eho đen hòm 
nay mót nhà-thò- đó-sô đir^re dung lên, 
trên mòl miéng dãt vĩnh-vicn rùa con 

eái Ngài- Hôm hay Hòi-thánh Ngài dir 
lo Khán-hthánh huy-hoàng và Irongtht!, 
vòi su hièn-điên eùa Qui Ông Bà, long 
chúng tòi răt hùi-ngùi câni-đóng nhó 
đén Cu cô' Muc-su Ông-ván-Trung và Cii 
cõ Muc-sir Trăn-vàn-Chuóng, là hai Vi 
đã có còng khó-nhoc vói ehúng tòi 
trong chúc-vu Thánh cùa Ngài ; có le 
g ió nay, trèn niróc Chúa, hai Cu cung 
niĩn-cuò'i thòng-eâm vói ehúng lôi, vè 
nhúng hòng trái tól-đr]) mà hai Cu đa 
gieo ra đà đén ngày kél-quâ. Chúng lòi 
xin kinh can nghièng mình truóc su: hy-
sinh cao-câ cùa hai Cn, 

Nay ta đén mau chòng, và đem phân 
thirúng Iheo vói Ta. đe Irâ cho mòi 
nguòi, lùy theo còng- viêc ho làm 
(Khâi-huyèn 2 2 ; 1 2 ) , 

Truò'C khi (krt lò i , lòi xin lhav mat 
Ban Iri-sir Hói-thánh Tin-lành tai Biên-
hòa kinh can dàng nhà thú nay cho Ông 
Chù-nhièni Bia-hat Ijên-hói tai Nam-Viêt 
đê hop-thúc-hóa làm lài-sân cùa Hói-
thánh Tin-lành Vièt-nam theo pháp lỳ. 
Và xin Ông cău-nguyên dàng nhà-thú 
năy clio Búc Chúa Tròi đe dung làni cùa 

giâng Bao cho den ngày Búe Chúa Jêsus 
tài-làiii A-nien, 

Boc tai giâng-điròng Biên-hòa, ngày 
1 0 tháng 4 nam 1 9 5 0 . 

Nhàn'tbirc : T l i a k y ; 

MiiC'Sir Hòi-thánh Ngnyên-văn-Ty 
Thái-năn-Nghìa 

N É U A I N Ó I M Ì N H C Ó B L T C - T I N , S O N G K H Ó N G C Ó C Ó N G -

V I Ê C , T H Ì Í C H C H I C H À N G ? B L T C - T I N B Õ H A C Ũ U N G U O 

BijgC C H Ă N G ? GIA -Ca 2 ; 1 4 
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^ CHITNG THITC Q U Y E N C H U A 

( T N C H Ú A B Ó I V Ó ' I Cy H U Y N H - H O A N 

T H U O C - V I I > N H O I - T H Â N H QUH-PHrCrNÍÌ 

C\\ Huỳnh Hoan, lúc goi Ià Òng \é. 
níjni lĩay iV2 luoi, gia-cânh nghèo-klió, có 
mót con trai, đã có 3 ciiãu nói. 

Cii tin Quia nam 1930, m^c dù gap 
iitnèu klió-kliàn, nào là nghèo-nàn. đau 
om, hcnh-tãl. liay ny- quyèn cùa đói 
hăm-èp cùng khóng the làm cho Cy nga 
long. 

Nam lOSfj, chúng đnn hvnĩg kinh-
niên cùa Cu hiên-chúng. mat Cu tnv 
nènlóa, tuy vny, ngày 28-8-55, Hói-Thánh 
khíM-cóng xày-cat nhà thò-, Cy đà dung 
f»OOs đac ban ruòng đe uong thntíc, 
nhung khôug uong, dàng vào viêc nhà 
Chũa. T Ù đó, Cu Ic-la trén chi?c gay đi 
nhóm mói Chúa-nhirl, rat câm-đóng. 

Bău nam 1956, thân-the Cy càng yêu 
vi hênh càng tâng, Cy khõng the' đi 
đti-ng duo-c nhung miêng luón kèn Chúa 
và càu-nguyèn. Thuong tói-tó Chúa đên 
thăra-viêng, an-ùi, Cy to vê vui-mùng 
trong Chùa luôn luón, 

Gàn đày, Hoi-Thánh luc-quyên sua 
nhà, Cy lai húa them lOOS nfra, Khi gàn 
qua đò'i, Cn dan vo- con phài thanh-toán 

so húa ay cho Co đe khói thiêu no- Chúa. 

Truóc mót tuàn vè vói Chúa, anh 
em đên thám, Cy hôi xày-cãt nhà thú 
xong chua và Cii iróc-ao thãy đèn-thó 
Cliũa truóc khi qua đói , mói thôa, 
Nhung không ngó\ truóc khi Cy qua 
đùi mót tuàn, bènh Cy phát ríít khó-
khiín mai đên sang Chũa-nhut 2fi-3-56, 
Cy day sóm an cfaáo và hoi vcr con đi 
nhóni ĩhn-phuo-ng Chúa, trira đó Cy hap-
hSi, Buo-c lin, tôi-tó Chúa cúng Ban Trí -
su vúi môl so anh em đên hiêp chung càu-
nguyên và tôi-tn- Chúa xúc dãu, thíy Cy 
khoe, bènh thúng cnng hêl, nhirng vl ỳ 

Chũa muíín đem Cy vè. nên sau đó Cu 
thcr manh rõì qua đni. 

Chúng tói thăy đói t inkinh cùa Cy 
đáng khcn, nèn muon làm Ihôa-nguyèn 
Cy trong hie sanh-tièn, nèn mac dãu nhà 
thò- chira cat xong, chúng tói cùng riróc 
linh-cũ'u Cy vào nhà thò- Iàm Ic an-lãng 
cách trong-the, vinh-hien danh Chúa lúc 
10 giò- mai ngày 27-3-56, 

T r u ó c su chia ly niôt con-cái trung-
thành cùa Chúa. Hôi-Thánh chúng tôi có 
đôi lò'i phàn-uu cùng tang-quyên và cung 
to guong yèu Chúa cúa mót con-cái 
Ngài và un Chúa đ6i cùng ùng, 

Tha kỳ : Nyuyên-xuán-Hòa 

Bân-báo xin tràn-trong phAn-iru cùng 
Cu Bà quà-phy HuVnh-Hoan và tang-
quyên, Càu Chúa ban an an-ùi và giú^ 
sue dõí got Cy Òng lúc sanh-tièn 

— T.K.B. 

T I N B U O N 

C Á I T À U H A : ^ 

Bà Chap-su Võ-thi-Huỳnh đã ngù-yèn 
trong Chúa ngày H-4-56 trai qua cirn 
bènh hiem-nghèo- Toàn-lhe H<pi-Thánh 
đông chung buòn cùng tang - quyên. 
càu Chúa an-ùi Ong và sáu con, hàu noi 
guang trung-tin hàu viêc Chũa cùa Bà 
và châc sè gap Bà trèn niriVc Búc Qiúa 

Trói , A-men. 

— Nght-vien : Ngnyen-vãn-Thang. 

Băn-báo Ihành-thijrc chia huon cùng 
tang-quyên. Càu Chúa an-ũi moi be. 



TIENG GOI CUA 
m 

RUNG XANH 

H Ã Y D Â N N O V È C H O C H Ú A 

<í Ta can ró chièn khác chnng Ihuóc vc chuónij nâg ; (a cung can phai dăn 
no vc niroy chien do se nghe tie.ng ta, roi chĩ cà mót hag, 

vá mòt ngucíi chân mà thòi. » (Gi. 10 : Id) 

SAng hôm Sy (20-l-5r>) sao Đà-lat 
hinh htm the? lìăt tav tir-jiia Giáo-si 
luróc lên toa xe lira tôi Iai càng thăy 
l^nh hon. Ngôi môt minli vói may bao 
do ciru'tê clio h^t An-điem, Trà-mi tôi 
vira nhin qua cna so vira nuot giòng tir-
tirn-ng. Anh sang mat trò'i mói xuyên qua 
siro-ngniù.,, Còi thinh-linh thét lèn inh-
ôi khiên tôi giirl minh trô' hn vói cănh 
thuc-tai, Bánh xe Ihũng-thang lăn, Bău 
may nang-nê chfun-chap chay, Ció cú 
ríl lên tùng con, sirong niù đua nhau 
úa vào toa xe vnng-vè lanh-lco làm cho 
hành-khách thêni co-ro thu-hinh vào 
mót gòc khuăt kin hon, 

Lâu lâu ngJie bánh xc co điróng ray 
kit-kit và thăy xe cir xuong, xuong mai. 
Lan- lugt triróc mat tôi hiên ra nhùng ga 
Tram-hành, Bran, Kông-pha,,. Xe cù 
chay nhu-ng chang hao láu lai đa nghe 
tiêng kêu la : Nóng qua, Nóng ([uá. 
Tnur-ehàm t Plian-rang I Nóng qua I 
Nóng qua 1 liành • khách 
càng đông ho-n và tranh 
víra tranh chô vùa kêu la 
Nóng qua 1 

Xe lai chay và tôi ngong-ngông mau 
đên Nha trang, Theo sir sap-đăt tôi 
gap haí ô n g b à Giáo-sT G, Irwin và óng 
ílôi-truo-ng TX>, Mangham Jr, ô- đăy đe 
cùng nhau đi thàni-viêng viêc Chùa ô 
Khe-sanh, Cho-tuăn, An-đicin, Trà-mi 
và Karom (Ba-ngói). 

Xe ô-tô chúng tôi hi banh ó Nính-
hòa may gió-. Hi-hue sua-chùa đuói 
mira phùn lanh-lco chúng lôi tir hôi 
không bíêt toi ăy sê đên chô nào. 

hày gió lai 
nhau lên xe 

Nòng qua I 

Nhung may lam là toi hôm ay xe cung 
đên noi chúng lôi mong-iròc là Trà-
thung. Long tòi phu wò\ t>óng buôn 
khi đên đày vi nhó cái chêt thình-linh 
cúa ông MMC-SU* Chũ-nhièm Ông-vàn-
Trung, tòi-tó trung-tin cũa Chúa, Chúng 
lói đuoc an-ũi khi gap myt ông bà 
Truvcn-đao Lê-khác-Tuven và ông Muc-
sir Trăn-lrong-Giao ô' đãy đang lo to-

chirc cuôc giăng boi . lính l)ô - đao. 
(^húng tói đuoc lòi-ló' con-cái Chúa liêp-
đài à n c ă n niem-no- Sang hum sau 
chúng tòi lai lèn đuóng that sóni và 
đên Tam-kv vào lúc tò'i-mit, Chúng tôi 
đinh đi thăm Trà-mi truóc hcl, nèn 
ngu lai Tam-kỳ mót đêin và tung-tirng 
sang lai rũ óng Miic-sir Vong cùng đi 
vói chúng tõi lèn Trà-mi, Nhung khi 
đên Quê-phuong thi thăy niróc song năy 
lên qua cao, xe không the lôi qua đirgc 
đánh phăi Iró Iai, Chúng tôi nhó 
mòt anh em ô' Hôi • thánh Q u ê -
|)hiro'ng lên Trà-uìi nuVí ông Myc-su 
Truyên-gíáo Bùl-tăn-Lôc xuò'ng cùng đi 
vói chúng tôi ra Khe-sanh. Vj gap lúc 
cón mira nên sir đi và vè trên con 
đuóng tù Tam-kỲ đên Que - phuong 
that nguy-hiêm. Xe hi lún nèn ai nay 
|)hăí văt-vâ da-ban day xe, 

Sau hai ngày giao-lhóng thàn-thiêt 
vói tôi-ló con-cái Chúa ô Triróng Kinh-
Thánh và Hôi-thành Bà-nàng cùng hau 
viêc Chúa ô* đáy chúng tóí lai lên điróng 
thâng đên Khe-sanh, Chúng tôi cũng 
có dip ghé thăni Chg-Tuăn hău tiêp-xúc 
vói chi-phái Tàu-ôi o đãy- Nhung tiêc 
lhay, khá làu ngiròi Tàu-õi ô vùng này 



không ra Cho-Tuăn và theo lòi ngiròi ô* 
đày thi băt-lo-í cho chúng tôi virat song 
vào tân làng ho. Bô'i vay chúng tôi thang 
điròng ra Đông-Hà và lén Khe-sanh. 

Chúng tòi bô Bà-nang 6 giò- sang và 
đén Khe-sanh 3 giò chieu. The là 
chũng tôi đa vu-ot qua 240 cây sò\ 
Ntiúng nhà đai - diên hành-chánh và 
quàn-sir ô' đày tiép-ruòx chúng tôi cách 
nông-hàu và giúp-đõ- chúng tôi phuong-
tiên đc đi vào làng nguòi Bru tbàm-
viéng ho, Nhà đai-diên hành-chánh Ô-
đày cũng húa cho chúng tôi đăl đê l^p 
co'-sú Iruyen-gião or đây núa. 

Tú sang só'ni đoàn chúng tôi đí xe 
ô-tô đô 6 cày so thì gúi xe cr mpt trai 
công-chánb luôn rung cho đén chièn 
múi dén làng Tanua là nvti truúc đày 
có nhà giâng rdiánh và có Truyên-đao 
tap-sir nguòi Bru hau viêc Chúa ten Ta-
lui, Chúng lòi múi đi mót ngày mà g§p 
15 Iàng và khi đi ngang qua các làng ăy 
dàn-chúng ticp-đai chúng tòi each vui-
vê. Ho cũng hiéu gao, trúng gà cho 
chúng lòi. Có làng lai hái dúa thét 
chúng tôi giâi khát lúc nang gat. So vúi 
các chi-pbái khác thi nhan thăy làng-
mac nguòi Bru ú Khe-sanh sach-sè hen. 
Nhà ho cũng cao cang nhung róng-rai và 
chác-chân horn. Ho ăn-mac cũng giong 
nhu nhúng ehì-phái khác. Ban óng 
đóng kho và đàn bà mgc váy, Nhung 
bô-tich và cách cu-xú cua ho đutrm vè 
nguúi Lào, vì ho ú găn nguúi Lào và 
Iiay giao-thĩêp buôn-bán vúi nguúi Lào 

nên cũng hăp-thy môt it 
tánh - tinh và phong • i\ic 
nguúi Lào, Làng ho ú dung 
theo ven con song. Vuún-
tiro-c ho răt sum-sê cày-coi 
nhu chuô'i, mít, dúa. Bàylà 
ten nhirng làng chúng tôi đĩĩ 
đi ngang qna: Wil Trôaih, 
Wit Luao, Wil Pek Klăng, 
Wil Pek rokong, Wi l Kôn, 
Wil Pek Psàè, Wil Kon 

Papon, Wil Sêniel dón, Wil 
Sôm Prok, Wil Sènĩcl, Wi l 
Pro luang sèrua, Wil 
Ko-wiêng, Wi l Posiàè, Wil 
Pro- luang, Tua-nua-đã. 

Tinh-cânh thuòc-thê ho 
w 

that đáng thuang ' nhirng 

tinh-cânh thuòc-linh h o còn đáng thuòng 
h o ' n n ú a . Khi hôi qua phong-tuc và 
cuóc thò-phi ro 'ng h o l h i chúng tôi đau-
thuong cho ho vò cùng. Ho cũng rnè-tín 
di-đoan nhu hoac ban n h ú n g chi-phái 
khác n ú a . Trong nhà chúng tôi tro lai 
mòl đèm or làng Tua^nua-đa đó thi lôi 
đém thăy 13 cái trang ho đan bang tre 
dung đê t h ú đu các thú t h ^ ì n . Ho còn mang 
phâi tánh nghien ruau, thuoc và trău. 

Ho còn ke cho chúng tòi nghe mót 
phong-tuc ki-di cũa ho nhu" sau: Dau 
trai gái bai bèn đã cirói nhau nhung 
sui-gia chua đirac an chung vúi nhau 
cho đén khi lám lé Tà Kòl là hi đem heo 
bò trâu nhăt ĩà bánh, chuoi đl̂  cúng-té 
và an chung vúi nhau đà. Néu chua làm 
lê năy thì hai b ê n sui-gia không đu-crc 
ngôi an chung vúi nhau. 

Không ])hâi l à n h ú n g nhà ngòn -ngú -

hoc nhung n h ú n g nhà Truyèn-giáo đi đén 
c h i - p h á i nào cũng luón luôn chú-trong 
đén tiéng ho. Búi vây tôi có hôi sa 
qua i t tiéng c ũ a chi-phái Bru năy đê 
tham-khâo hău truy-tàni n g U f m - g o c tiéng 
h o . 

w 

Yuăng Sórsì ìà Búc Chúa Trúi, 
Yuăng M o ' p à ; Chúa Cha, Yuăng Rawuui : 
Thánh-Linh, Yuang Kon; Chúa Con, Sa-
am : Tin, Rawiroi : Linh-hon, Wil Yuăng 
Sòrsi : Thiên-đàng, Ku mui: Bia-nggc, 
0-hr; tot lam, Sa-an ; Cam an. 

Chúng tòi nliân lhay it tiéng ho 
giong tiéng Koho a Balat và tiéng Bahnar 
chú không giong tiéng Jarai và Ra-đè. 

Nhá nguòi Bru a Khe-Sanh 
(Coi lííp th«o trang 19) 
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T I N - T Ú C V È C Ô N G - C U Ô C T R U Y E N - G I Á O T I N - L À N H 

TRÊN M I E N T H U O N G - D U 

I . H Ô I - Đ O N G T H A N H - N I E N TH i rONG 
D U N H Ó M T A I D A L A T 

« 

Ty on Cha vi su l>an chu cùa Ngài 
kliông xict kc, Vi Cbù^ì (Iìi nhâm lòi 
cău-nguyèn và làni tlu'ía-nguycn sir u^Vc-
ao cùa chúng tòi l>ãy làu nià Ngài han 
cho mòl ílòi-đông Thanh-nien lăn thir 
nhút nhóm tai Oà-lat đeni 2 ngày 28 và 
2íMháng ha lílníĩ vúa qua. Vì tliay can 
phăi có mòl sir nhóm riêng cho các 
Thanh-nièn đê nhò- on Chúa phăn-hung 
đò'i thuòc-linh cùa ho và giúp-đo' ho lò-
chúc các ban Thanh-nièn trong các chi-
hói trong rung núi nèn Giáo-sT Jackson 
và Truyen-giáo lo-ehúe cuôc nhòm năy. 
Cò 349 Thanh - nièn lú 25 llòi-thánh 
trong niien rung núi xa-xòi ha hòn ngày 
đirúng ra nhóm vòi tăui long khao-khát 
o-n-phiròc Chúa và that Chúa đà han cho 
ho đirtrc Ihôa-nguyen cúng nhu các tói-
lú Chúa đu-o-c Ihòa-nguyen, húí Ngài có 
đùng các đãy-tú Ngài nhir Có Ciáo-sir 
Elisabeth Evans (em runt eùa hà (iiáo-sĩ 
Jackson tú My-<iuò'c đcn, Cô năy chuyèn 
lo giâng cho Tlianh-nicn và Nhi-đông 
qu6c-té cũa Hôi Tĩn-lành Ihé-giòi Ihông-
công), Cò Giáo-sĩ Bowen, Truyen-giáo 
Pham-xnànThên, Bà Truyen giáo Pham-
vãn-Nàm giăng-tìay lòi Chúa, đói Ihĩèng-
liêng cùa ho điroc đúc-đãy hon lèn và 
ho uóc-ao đùng đòi thanh-xuan cùa 
mình mà hau viêc (]húa trong các làng-
mgc cùa ho, Cung có thì-giú làm chúng 
\e on phuóc Chúa đê gày-dirng cho 
nhau trong đúc-tĩnvàsir hău viêc Ngài; 
Cling có su" hàn-luàn và khuyèn giúp 
Thanh-niên trong văn-đê hôn-nhon và 
cách hău viêc Chúa tai Hôi-thánh chung 
vúi Truyèn-đao cùa mình. Có hău mòt 
Ban tri-su Thanh-nièn đê lo vice Thanh-
nièn trong đia-hal. Băc-biêl nhút là 
huôi toi ehòt là tói 29 do Cy Gíáo-sĩ H. 
A . Jackson tô-chúc sir nhóm đyc-hiêt 
trên đĩnh núi giúa rung thòng ngay 
trong Ca-sú Truyen - giào {Iheo klêu 
hirúng-đao dot lúa trai), mac đău nhóm 
tú 7 đên 10 giú đèm nià mói ngirúi 
khóng biêt mêl-nh9c, vì có sy nhóm 

xung-quanh đò'ng lún hung cùa hon 100 
Thanli - niên và tin-gìáo vói mòt so 
Thĩuih-níèn Vietnam H. T . Dalai, eó sir 
hát Tliánh-ca chung và liêng cùn các 
ban lurp-xuó'ng Koho, Viet-nam rách 
vui-lhna. Mõi hài nhac Ihánh. ihánh-ea, 
sú-niang cùn Chúa đugc truyen ra hang 
may phòng-lhanh làm vang day câ môt 
gòc tròi. lìuôí nhóm đó Giáo-sĩ Jackson 
eó su cam-đòng khuyèn-giyc các ban 
lhanh - niên trong su dâng mình cho 
Chúa đê hău vice Ngài vì Ngài có can 
anh em, tlii Thánh-I.inli Chúa cò câm-
đông chúng 70 nam-nú lhanh-nièn m^nh-
niê đúng day giúa chó ngôi cùa minh, 
cam trong tay mótquecùi liêng vào đòng 
lúa đang bung cháy, luongtrung lúi 
nguyèn-u'úc xin Chúa Thánh-Linh thièu-
đol mgi tòi-lòi yèu-đuòi eùa đói song 
cu eùa minh đong-thò-i xin Thánh-[,inh 
hung cháy trong long hg, đùng dói sung 
hg làm niót ngon đuóe Tin-lành soi-sáng 
khi'tp mien núi rung truóc ngày vinh-
hien Cúu-Chúa I ró Iai. Két-thúc huoi 
nhòm hang su- đir Tiêc-Thánh đê iihiic-
nhó nhau trong sir nhó dên Chúa, càng 
yêu-mên Ngài và trung-tin ran sir chét 
cùa Ngài triróc khi Ngài đcn, M, S, 
Truyen - giáo Pham-ván-Nàni cnng cò 
phát niót lá cò- (eó hinh quyên Kinh-
lhánh và càu khau-liiêu cho Tlianti-nièn 
Koho Thi 110; 9) cho Truóng Ban 
Thanh-niên H, T, Non Nor đe khuyèn-
khieh hg trong sir trungtin nhóm lai, 
kè-cúu Kinh-lhánh và làni chúng eho 
Chúa. Hòi-chúng đúng day cău-nguycn 
đac-hiêl cho các Ban Thanh-niên và hát 
ngg"i-khen và aí nay ra vè vúi tam long 
thóa-màn trong on yèu-thiro-ng cùa Chúa, 
Nguyen Chúa han pnuò-c và dúc-dây các 
han Thanh-nièn Thir(rng đu vè đùng hg 
làm sang danh Ngài, 

2* H Ô I - 9 Ò N G T O N G - L I E N 

T H U O N G - D U . 

Can thú 3 nhòm tni Banmelhuot tú I 
đcn 4 tháng tir 195(5, Hièn-diên eò 98 
đai-biêu chánh-thúe cùa gàn 20 chi-phái 
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tir M Hôi-thánh trong 7 Dia-hgt nhóm 
lai vói 20 óng hã Giáo-sĩ My và 10 ông 
bà Truyèn-giáo Vict-Nam víri hern lOf) 
tin-đô dtr nhóm, Chi-phi và lô-phi cũa 
càc đai-bicu năy đèu do Hôi - thànii 
Thirgng-đu đài-tho că. That Chúa có 
cai-tri vâ han plnróc tren Hói-đông lăn 
năy că phăn giăng-đay lăn phSn bàn-
Inân, Chúa cô xú-c đău và dung các 
Giáo-sT Jackson, George Irwin, (-ó Elisa
beth Evans, Òng Myc-su Tin, Sang, Nam 
giăng-đay cho H()i-dong đè-myc càn-yêu 
và căm-đông. Có sir phong-clurc Muc-sir 
cho nam vicn Truyèn-đ^o nhir Thăy Y 
Ham (Banmelhuot), Thay Hà Sol (Djí-
ring), Thày Hà Sao A, Kring, Chu A (Ba-
lat), le phong-clurc điroc cũ-hành each 
long-trong tai giăng-đuóng Bade Banme-
Ihuot duói quyèn chũ-toa cũa M, S, 
Boàn-truóng Pham-xuàn-Tin, Cung có 
bău-cũ-Ban tri-sir Tông-Iicn, Ông Mgc-
su Hà Sol đtro-c đnc-cũ- Hôi-trtrô-ng, vi 
các Giáo-sĩ và Truyèn-giáo jnuò'n giúp-
đo" cho Hôi-thánh Thug-ng-du đirac đat 
đén su- lir-tri tir-lâp hoàn-toàn, Hòi-
đông bíêu-quyet Ông Hôi - trirô-ng ra 
rieng a tai Balat đê có đũ thì-gió lo 
viêc Chúa, Hôi-dông khuyen mgi tin-đô 
chánh-thirc dàng giúp Ig moi tháng cho 
qui Tông-lièn. Nguyên C-húa dan-đua và 
giúp-dó cho Hói'thánh Thxrgngdu trên 
Cao-nguyên mien Nam nuóc Viêt-nam 
diro'C tăn-tái và vírng-vàng. Các tôi-tó 
Chúa cũng irô-c-ao mo lai Co-sô Truyèn-
giáo ô- Khe-sanh, và ma-mang các clio 
móí nhir Ca-Honi (Phan-rang) cho chi-
phái Roglai, An-khê (chi-phái Jarai) 
Budop (cho chi-phái Slieng).,. Xin qui 
ông bà cău thay cho, Thám-la, 

— M. 5, Pham-văn-Năm DalaL 

T I Ê N G G Q I C Ù A R U N G X A N H 
(Tiêp Iheo trany 17) 

Myc-đich chúng tôi đên thăm Khe-
sanh là muôn lap lai công-viêc truyèn-
giáo à mien năy, Truác thi có gia-
quyên Ông Truyèn-giáo Myc-sir Ngô-ván-
Lái vâng lênli Chúa bang minh đên cam 
có thâp-tir, Bia-hat Trung-Vict đa tiriĩg 
tán-tro" ũng-hô công-viêc Truyèn-giáo a 
đây. Bói vgy sau nhirng nam hoc tiêng 

và truyèn-giáo cho chi-jíhái Bru năy thi 
Chúa đa kêu-ggi và cũu-rôi nu)t so ngirò'i 
rôi, Theo to khai-trinh thì có 50 tin-đô 
đa chiu báp-tem và có gia-quyên Ta-lui 
là Truyèn-đao Táp-s ir ô- giíra chi-phái 
này hííng hiêp-tác vói ông bà Lái đ& hàu 
viêc Chúa, Bai str hi-sinh cũa nlifrng 
con-cái Chũa â Trung-Vict ca-sô-truyèn-
giáo Ô" đây cfing đa điroc xây-dirng. 
Vui ho'u nfra Ui tai làng Tua-nua-đa mòt 
nlià giăng nhánh đirgc moc lên, Công-
viêc Chúa duxrng ticn-trien thì ma-quĩ 
đĩĩ thira CO' phá-khuăy, Òng bà Ngó-ván-
Lái tra vè Nam và ông bà Bùi-lăn-Lôc 
đên the, Ong bà Bùi-tăn-Lôc tàn-tàm 
hoc tiêng và truyèn-giáo ncn công-viêc 
Cliúa líii bat đàu tãn-tõi lyi, Sách Mac 
dug-c nhuân-chánh đè xuăt-băn, Sách 
Phiróc-àm yêu-chĩ cũng san-sàng đè in 
ra, Chúa cùng mô" điròng cho óng bà 
Lõc có phirong-tiên đè ma l a p tieu-hoc 
vó i 15 hgc - sanh ngiróí Bru, Nhirng 
than thay chiên-tranh lan-tràn đên đày 
và còng-viêc nhà Ngài l?i phăi gián-đoan 
tir nam'1946, 

Khi chúng tòi đat chon đên Khe-
sanh thi công-viêc thiír nhút chúng lói 
làm là tìm đên c a - s o Truyèn-giáo cu, 
Nhung khi biróc xuong xe đáng triróc 
miêng đăt cũ thì chĩ thăy nhirng ngôi 
nhà ngirài ta thôi còn giăng-đu-àng thì 
đa biên đàu mat ròi. Nhà gíăng nhánh ô-
làng Tua-nua-đa cũng chang còn dău 
tích gì că. (]húng tôi muôn tìm gap 
Ta-lui nhu'ng không the gap đug-c vi Ta-
lui đau nang, Va Ta-lui đên gap chúng 
tni và xin cău-nguyên nhièu cho Ta-lul 
hău ílhúa círu Ta-lui că vê phàn thàn-
the và linh-hôn nùa, Ilôi đên nhirng 
anh em tín-đô cũ thì chang còn mot aĩ. 
Long chùng lói ngao-ngán huôn-bă lên 
thuyen dôc-môc xuói song tra vè Khe-
sanh vói l ó i càu-nguyên tha-thiêt hay 
Iôn tòa chi-thánh xin Chúa sóm lira-
chgn và goi đăy-tá Ngài đên míèn năy 
vi kia đoàn dân đông đg 15 ngàn linh-
hôn ngirói Bru đang ba-va xa each 
chuòng Chúa, không ai tìm-kiêm círu-
giúp, Vây hai các thánh-đò Bang Christ 

khă[) nai, hay nhá đên chi-pliài Bru a 
Khe-sanh mà khlin-đăo đêm ngày cho 



N A M V I MUC-SU* B Â U - T I Ê N C Ù A T H U a N G D U 

Ngày mong 1 thàng 4 nam lí)56 tai 
Hòi'Dóng Tong-ĨJcn Thu-fvng-Du nhóm 
ó" Ban-mè-ti]iiõt Ià mót ngày ve-vang 
trong licli-sir ciia Uòi-Ihánh Tin-lành 
Thirang-fhi ; no <1à dánh dau clio mòt 
buóc tiên rat dài trnng còng-vièc Chúa 
gína ngirói Thirong-Du. 

Đircyc chúng-kiên huoi le phong chirc 
cho nam vi làn Muc-sn- niìy long tói 
(nguò-i viêt hài này) rat cani-đóng, tói 
thàm ngyi-khen Chúa Ià Onng Thièn-phii 
Tù-ái đa kêu-goi và lua-chon moi hang 
ngU'õ'i dên sirhàn vièc Ngài, Chang nhfrng 
ricng (òi juà thói, song tren moi net inyt 
cúa nhùng nguò'i du nhóni tói nhàn thay 
ho đày vê hàn-hoan và thóa-màn ; nhút 
Ià các Giáo-sĩ và các Truvèn-íĩiáo có 
cong gày dung cho nhung ngirói này Iraì 
qua bao nhièu nam gian-khS cho đên 
ngày nay nhin Ihãy kêt-qua cúa còng-lao 
minh, thiêt tuning khóng còn gi vui ho*n 
cho ho bang đièu này, đáng ngoi-khen 
và tón-vinh Chúa vó cúng. 

Nam vi tàn Myc-su này gòm có : 
Mòt nguò'i thuòc clii phái Rhadé, mot 
nguói IhuQc chi-phái Sie (Djiring) và ha 
nguói thuòc chi-phái Cii (Dalat). Ho là 
nhijng nguòi rãt xúng-đáng lanh chú-c-
vu này- Ho đa nhân tin-(]húa lù miròi 
đên hai muoi nam, có nhièu thành-tích 
giira còng vièc Chúa, ho cíing rat tùng 
trài trong su hau vice Chúa. Trài qua 
nhièu nam gian-khò ho van điVng vùng, 
cù tiên tói trong clu'rc-vii và ma-mang 
Lò'-cõí thánh trong nhùng mien xa-xàni 
hon cúa rung núi, 

Các vi Muc-sir (iiáo-sĩ và Truyèn-
Giáo rãt hài long trong khi thlìm-vãn hy; 
nào ià \é lc-đ:io. nào là vè tùng-trài 
Hao vã các vãn-đu linh-linh khàc ho đa 
đói đáp mót cách rãt liru-loát. 

Buoi lê phong chúc đucrc cú-hành 
vào chieu Chúa-nhirt ngày 1-4-56. Òng 
tìoàn - TrucVng Mnc-su Pham-xuàn-Tín 
đu'o-c mó*i Iàm Chú-toa Hói-Đông phong 
chúc và giàng hài đãc-hiêt cho càc vi 
tàn Muc-su. Òng giang đè-myc là «Mòt 
chúc vu khòng chó trách đirtvc » ; lay 
khúc Kinh-Thánh trong I Ti 3: 1-7. Chúa 
đai-dyng Òng trong bài giàng răt đày an. 

và rãt qui cho các vj tàn Muc-su. Moi 
nguói đèu đirtrc day-do và cam đóng, 

Sau đó toàn th^ các Mi;c-su (ĩino-sĩ, 
và Trnyèn-Ciáo lèn tòa gràng đal lay 
trên nam ví tàn Myc-su, Ciáo-sĩ Zíemer 
và Ông Truyèn-Gián Muc-sir Pham-văn-
Nãm đuo'C mói càu-nguyên. Giáo-sT 
Ziemerdùug tiêng Rhadé mà cau-nguyèn, 
lói càu-nguyèn cúa óng rãt thõng-lhiêt 
và căm-đóng ; toi tuy khòng hieu 
óng nói gi song nghe giong càu-nguyên 
tha-thiêt cúa òng, giong Iràm-tràm ngâp-
ngùng vì càm-đgng thì lòí đà đoán đu'írc 
òng đà càu-xin Chúa nhùng gì cho nam 
vi tàn Myc-su rôi. Thãy Chũa cò làni viêc 
giùa nam ví Tàn Myc-su nên tói nghe 
tiêng khóc sul-sùi cúa mòt trong nam 
nguòi, Tòí tin chac rang ho đa căm-xúc 
trách nhièm cũa ho Ià nang-nè quan-
trong nên ho đa khóc. Môt bàu khòng 
khi trang-nghíêm và răt căm-đóng đã 
bao-trúm cà Hóí-chúng. 

Sau đó -Chũ-toa trao tay hùu cho 
nam v ì tàn Muc-su ròi giâi-ĩán, Vùa 
tuyèn-bò" giài-lán thi moi nguòi đèu tiên 

đên truóc tòa giàng và làn-Iufrt bat lay 
chũc-mùng nam vi lân-Myc-sir vói vè 
mat day hoan-hĩ, 

Ai nãy ra vè vó i vê m^t vuì-ve và 
tin-tirô-ng, Ha-lè-lu-gia đáng ngori-khen 
Danh Đúc Giè-hò-va-

Xin qui òng bà Anh chi em nhó đên 
nam vitàn-Myc-su nãy là : ông Ha Sol, 
Òng Y Ham, Òng Chú A, Ông Sao A, và 
Ông Kring mà cãu-thay cho, đ^ ho có 
Ihê làni tròn phàn-su cũa Chũa và đông 
bào cúa ho. Xin Ihành-thàt cam un. 

— Mál ngiriri dir nhóm. 

Ban Báo xin tràn-lrong chúc nuVng 5 
vj Tàn Muc-su trèn đày đày Lirili-àn. 

H Ò I A N H E M , H Ã Y C A U -

N G U Y Ê N C H O C H Ú N G TÔI V Ó I 



Ban Tmyen-Bao Ltru-Hành TrungVi§i 
NgíTi khen Ciiúa dã hnn eho Hôi-

thũnh IVung-Viêl mòt ea-quan ehuyen 
lo giâng Tin-lành cho nhfrng ngiròi 
chira biét Cliúa. 

Ke tù- ngày Ban tri-sir Tông-liên-hòi 
da bÔ-cbirc tòi lo vè còng-viec năy thi 
dĩi cò nliièu òng bà anb cbi em litrang-
ùng và gai tièn-bac đén giúp-đà, 

Găn mí>t nam nay vi chira điì 
phirang-tièn và cnng eòn chirc-vu tai 
Hòi-lhájih ncn tòi chira eò tlií ra ricng 
dirac de lo đac-biet cho còng-viec nav ; 

dău vày Chúa cnng nicV đnòng eho tòi 
đi dirae mòt vài lăn trong tĩnh Phú-yên 
vàBình-đinh và đã có mòt so dóng Bòng-
bào duac nghe vc Tín lành và trên mòt 
tram linh-hnn trò- lyi cùng (^húa. Trong 
nhfrng lăn di ay Chúa có dung câc Giáo-
sĩ hiép-tàc vòi tòi nhir Giào-sĩ Franklin 
Irwin, Giáo-sĩ Dulton và Giáo-sT Fiszte-
ven, và mòi lăn dén dàu dèu có các 
Myc-sir sa-tai giúp- đõ', nên sir bău viêc 
Chúa đirac dc-dàng. 

Cam an Chúa vào đău tháng tir 
duang Ijch năy. Chúa đira-dân òng bà 
Muc-su- Trăn-vàn-Bê dén lo vice Hói-
thánii Nha-trang nên tôi đâ khôri-sij vò i 
chirc - vy giăng Liru - hành, và Chúa 
cíing đã câm-đòng long các con-cái Ngài 
dâng giúp nhièu s5 tièn, ncn đa mua 
đirac môt chiéc xe Jeep, môt may phóng-
thanh, mot đún Accordéon. 

Sau đày tòi xin liêt-kê daiih-sách các 
•vi hăo-tàm đã vui long ùnfí-hò công-
viêc Truyèn-đao Liru-hành ír Trung-Viêt: 

Ông Myc-sir nuy-cách-Lain 2.1í)0đ,00 
Hòi-thnnti niin-mè-thuòt 520(1.00 Òng b:i 
l.ê-văn-I.ăp lOOđ.OO Ông bà Quang-nlurt-
An 500đ.00 Òng bà Lê-xuàn-Vãn 2.400đ.0(J 
Bà Lè-thi-Ciru {Bã Cai-Thèin) lOlkí.OO Bà 
Mvc-su-Trăn-Dĩnh lOOd.OI) Òng Nguy^n-
Láng (Ma làm) 300đ.OO Hôi đòng Ti'ing. 
lièn Gia-đjnh 1.265đ. òng bà Ngyyln-son-
Hà T. B. lOOđ.OO Há Phani-đình-Khu-o-ng 
300(t.0n llòi-lhành Phong-thír r»:ìOđ.O0 lìà 
Trìin-ngoc-Bân 300đ.00 Bá Thù Girng 
200đ.00 Òng bà Tám Dira Thù-dau-inòt 
3.000(1.00 Bà Nguyên-thi-Cúc (Chin Tam) 

."ì.nonđ.OO Òng bà Tràn-Phmrng 2.nn0fT.0n 
òng bà Ngiiyr'n-vàn-B;ing 2.0(ÌOđ.OO Òng 
Ngiiyen-văn-Dăn lOOd.OO Òng I'à Nguvcn-
Hicn 200d.00 Cu Giào sĩ llôi-lnrn-ng 
Jt'lfrey lO.OOOđ.OO Rà Nguycn-thj-Lm 
lOOd.OO Òng Tràn-ĩlfi-u 2.000d.00 Òng bà 
Đii-Híii 1.000(100 Bà Nam Triĩm l.OOOđ.OO 
Cy Gi;in-sĩ H(>i-tru-('rng .ĩeffrey 13 f̂ OOd.OO 
Òng Mi,]C-sir miy-cách-Làm 4.40nd.OO C\\ 
Mvc-sir Boàn-ván-Khánh lOOđ.OO Cn 
Muc-sir Ngnyt'n-hfru-Thành KtOd.OO Òng 
Mi.ic-str Nguyín-thièn-Sv 200d.00 Òng Ng. 
hrrn-Siini SOOd. Bà Châu (Quê-sirn) lOđ.OO 
Hòi-Thánh Phan-rang 4H0đ. Bà Híì-ngpr-
Tning 200d. Òng bã Huynh-Lac lOlld. Bá 
Mtic-sir l)uy-oách-l-âm .WOd. Hà Triropg-
Ihi-Tliicn r)Od. Òng bà HuynhCbãu 300đ. 
Bã C.\\ LÒ-lhi-Chap lOOd. Cò Nãm-Lj-
(fĩ(ìi-an) lOOd. Òng Nguy?n-Trong lOOđ. 
Òng bà Kifu-Thành 200đ. Bã Quân-Tbanh 
20d. I!ã N'gh6-Bam lOOđ. Anh lluỳnh-
ngoc-Sa 50đ. Bà Qne 50d. Òng Nguyen-
Giang 200d. Bà Miic-sir Phan-van-Hièu 
lOdd. Cò Phan-thi Thành-Tàm lOOd. Tièn 
hop H(>i-đòng Tam-li.':' 54lđ. Thày 
Nguy?n-chàu-Chánh lOOd. òng bã f>ào-
hiTu-Phy 2.500đ. Òng bà Tran-lĩuvnh 
200d. lìà Pham-Am (Quàng-ngãi) 200đ. 
Òng Bùi-Tào lOOđ. 

Tinh đen ngày 19 tháng 4 nam 1956. 

Thay mat Ban Truyen-đao Lu-u-liãnh 
xin thành-thât cam tg qui òng bà anh 
chi em đã dàng giúp cùng-viêc Truyèn 
dao m()t cách sò'l-s;1ng nìiir vày, và rung 

xin to ì(")ng biet crn qui vi Giao-sT Dutton 
vá Sawin dã vui long tinh-nguyèn sira 
giúp chiêc xc hcri mòl cách tàn-tàni, và 
òng bà Kieu-Thành đã dãng mòt cãy 
đtiii Manchon, Cii lr\vin da dãng clio 
3 cây đèn thap đá. 

H I Ê N N A Y B A N C A N C Ó : 

~ Mòt may dien đe dung cho may 
plióng thanh 

— Mòt binh chira diên cho may 
phòng thanh. 

— Mòt ngiròi đ& hiep-tác trong công* 
viêc. 



Mòl may chicu-hinh l)iíng Accu. 
Mòt so tiên đê sua xe cho hoàn-ljí 

đe khoì ngan-lrcr sir đi lai làm mat tliì-
giò^ nhieu. 

— Mòt so' tien hang tliàíig đê lio^t-
đông, nhu' tien sang. (hUi, mò- xe và cãc 
tapehi trong nhung cuòc B6-đao.v.v 

Xin qui òng hà nnh chi em yêu-đãu 
nhó- càu-nguyèn clio eáe vaii-đè ãy và 
vui long ung-hò cho đê chũng tòi đuo-c 

đăy on Chúa và cú tien-hành trong còng-
vièc Truyèn-há Tin-Lành đên nhúng noi 
ehua có dip nghe vè Danli ciìa Chua 
trong khap còi Trung-YiôL Xin thành-
thàt cam 

Thu-túvà ticn-hae nêu khòng gap 
tòi thi cú gói đen so 12 đuóng Nhà thú 
ó- Nha-trang. Tháng sau tói sê nói vè các 
cuòc giáng Luu.hành ú Quâng-Ngai và 
Qnâng-Nain. — Muc-sic Trân-lrong-Thuc^ 

X i n fiàc-Bièt G i ó i - t h i e u 

Tòi xin đác-bièt giòi - thièu eúng 
Ilóiđliánli hai tiêu-han phn-trách còng-
viêc Cliúa tn>ng Doàn Truyen-giáo Tin-
lành Viêl-naiii ò" mien cao-nguyên trên 
lanh-thS Viêt-nam nhir sau ; 

T i e u - b a n phu- t rách c h u y e n lo v l^c 
T r u y e n g i á o T In - iành trên đ â i 

p h á t t h a n h Q u o c g i o 0 à ia t 

Triróng-han Muc-su Truyen - giáo 
Pham-vàn-NãuK 

Tho- - kỳ và xuóng ngòn - vièn : 
Truyèn-giáo Pham-xuàn-Hicn 

Tu-hóa : Bà Truyen - giáo Phani-
vân-Nàm 

Siru-lap tài-lièu và soan hài vú ; 
Muc-su- Truyen - giáo Nguyen - hàu-
Nhiro-ng, òng Truyên-giáo Kieu-Toân, các 
Bà Truyên-giáo Phgin - xuàn-Tin, Lê-
khác-Cung và Cliung-khàm-Lóe, 

Cò-vân : Mnc-su chi hòi Dà-lat và 
Doàn-truóng Đoàn Truyên-giáo T .L ,V,N\ 

Ú y b a n k é h o a c h tu- túc cua 
0 o à n T r u y è n - g i á o 

Trirò-ng-han : Muc-sir Truyên-giáo 
Nguyen-hau-Nliu (rng 

Thir-k>'' : Truyên-giáo Lê-khâc-Cung 
Tir-hòa : Muc - sir Trnyèn - giáo 

Trirong.văn-Sáng 
Quan - sát viên ; Myc - su- Truyèn-

giáo Pham-vàn-Nàm 
Co-van Đoàn-trirúng Đoàn Truyèn-

giáo T . L . V . N . 

B a n trj-SLr m á i 9 o à n T r u y e n g i á o l à : 

Đoàn - trirúng : Mue-su Truyèn-giáo 
Phani-xuàn-Tin 

Phò Doàn-trtrúng : Myc-su Truyen-
giáo Pham-văn-Nám 

Tho" - kỳ : Miic - su Truyen - giáo 
Ngu yen-hnu-Nhirong 

TIT - hóa ; Myc - su- Truyen - giáo 
Chung-khàm-Lòc 

Phái-vièn ; Bà Truyen-giáo Pham-
vàn-Nàm 

Vè hò hiôn-tàp Tap-chi Truyèn-giáo 
van nhir cú. Vày niói khi tjuỳ han gúi 
tièn hac ung.hò còng-viêc Cliúa cho cor-
quan nào xin nhò- gúi đên Tir-hóa co-
quan đó. 

Cliĩ riêng vè Tap-chi Truyen-giáo 
thi khóng có tu-hóa nên các han cú 
true goi cho Muc-su Truyèn-giáo Phym-
xuàn-Tin. 

Nhung néu vi hĩSt-ticn quỳ h^ngúí đên 
túng co-quan vì biru-phi và muòn gai 
chung đên clio lói thì xin đè đia-chi rõ-
ràng túng so tièn giú|) vào co-quan nào 
hău tói sê chuvên đi cho vi Tu-hóa eùa 
eo-ciuan đò đê tiên viêc làm biên-laí. 
Ain thành-thàt cam o-n truóc. 

— MnC'Sir Truyen-giáo Pham-xuàn-
Tin Đoàn - triròng Đoàn Truyìn - giào 
T. L. W iV. Dran. 
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Chúa Dã Thăm Viêng 
Chieu tlur nam hum ay cùng Ià chieu 

thir nam gĩ5n đên ngày Ie Ngũ-tuãn n c n 
trong 16-p lìoc cùa các eiu Ihiên-nhi nhir 
cô vé đyc-liièt han inoi luìin. That the, 
vira đúng li;đ giô- rirai chiéu» diìu kliòng 
liieng kliòng tròng vì là mgl Hòi-thành 
!r nui?n hco-Iánh song các em đà đcn 
đòng-dù cò nhièu em dà làu khòíig nhòm 
Iai tliì liòm ăy cũng cò nnú. I-òng cò 
Thu vui-mirng khòn xiét, Cô Thu, mnt 
thicu-nír lánh-tinh vui-vè cíing cò an 
cna Chúa nèn òng Mi,ic-su và Hòi-lhánh 
đĩi dè-cũ" eò làm giáo-su Triròng Ihir nam 
cùa Hòi-thánh găn mòl nam qua, Sau 
khi diem tianh các em và on )aì càu-goc 
tuíin-lê triròc, eò hát dau vat lai dòi bàí 
hát mà làu nay cõ đa day công luycn-tap 

các em và đã đirac òng Myc-sir ghi vào 
chirang-trinh buoi le ngu-Inàn sang Chúa-
nhàt lòi day. Thình-linli cò Thu lò vé 
lo-lĩSng. Cò Thu lo-lang Ià phai vi có 
nhieu em lir triròc ehira tap hál mót lăn 
nào các bàĩ hát ãy mà nay bao eàc em 
ăy hàl eho dung làm sao đirac I Co 
thàm-nghĩ : đê rièng nhirng em năy ra 
cháng?—Ò, làm vây ehiU-chan là eác em 
av buon và roi.,. Cò Thu khòng biél gjaj 
quyét làm sao, vira dan các em hál vira 
Ihăm-nguycn : Xin Chùa giúp-da de càe 
cm ró the Iàm vinb-híen Danh Chúa. Rói 
cò bao càc em bál lai lăn nn-a, í̂ ir the 
nTragio- qua... fìa ban níra giò qua, thãy 
các em hát hai virng hirn. cò hâo các 
eni xép Thành-Ca lai, dc hoe mót hàj 
hoc mói roi sau se tiép-tuc. The là bao 
nhiêu Thánh-(;a xép l̂ ii lop đóp niiir 
nhirng ehiéc pháo diem lrong đêni giao-
thira. Cà lòp hoc bi5t dău òn-ììn lèn. 
Sir òn-ììn năy khóng phài do các cm 
tinh-nghich nhirng hinh nhu hét Ihày 
đèu do tánh cu-đòng hôn-nbiên cua các 
em vày. f>e úl lai tiéng on-òn ãy, cô 
Thu lén giong ; Càc em yên-l^ing chì se 

thnỳl mót chuyen hay đ a xay ra nhjìm 
ngày lê ngii-tuăn có chép lrong Kinh-
Thãnh. — Da, xin chi Ihuàt, nhièu em 
reo lên. Cung có mòt đòi e m tróng eò 
ve ngày tha song vui-vê, mau mieng 
hóí ; 'I^liira chi, lê ngíí-tuăn Ià gi ^ ? 
Tiéng nòi cua em bi at trong nhirng 
tiéng llii-lhăm khác n è n cò Thu nhir 
khòng nghe, Mòt em ngoi bên canh băm 
nhò em ăy và bào : Láu laòi may, de 
ehi thuâl n g h e . Ticng ó n - ó n à ghé sau 
càng vang day Ihêm. Có Thu nhìn 
xuóng đám òn -ào ăy và bào : C.ái gi the 
eàc em ? — Dri, em hòi chi ; Lé ngù-tuăn 
là gl a, mà anh Tám anh bãm e m . Nhièu 
em nghe the khúc-khich cirói. Cò Thu 
khuyèn : à, khòng sao, néu em clura biét 
thì em cir hói, đirng làm vày chò, các 
em. Càc em hay nghe đày : Cliúa Jèsus 
c ù a chúng ta d a đén thé-gian dc chiu 
chét đèn lòi cho c á c ein và lòi găn 2000 
nam rôi. Ngái đa chél ruí Ngai cùng đa 
s o n g lyi, Ngài song lai nham ngày thir 
nhal lrong luàndc là ngày Cliúa-nhàl mà 
cbúng ta tliiròng nhòm laí d e tluV-
phirang Chúa và nghe òng Muc-su* giàng-
day. Sau khi Chúa song lai cón à thé-
gian 40 ngày d e khuyèn-bào v à day-do 

các m ò n - d ò each kí-càng. Ngài hira 
C l i n g sc ban Thánh-Linh dén đe lhay the 
Ngài v i Ngài phàí lèn t r ò i . Vì the nèn 
Sí iu khi Birc (-húa Jesus lên trói ròi, eác 
mòn-dò đău-lièn nhò lai lòi hira e ù a 
Ngài n è n bo hiep mòt long dÒng mót ỳ 
nhòm nhau tai mòt chò, àn-n:in, xirng 
tòi-lòi c ù a mình và cbò-dai Dire Thánh-
Linh giàng xucĩng. Sau đó 10 ngày, 
nhàn ngày ngn-lnăn lhi Birc Thánli-Linh 
đén. Vày lê ngù-luãn là le kj-rii iMU Birc 
Thánh - linh gíáng xuõng, e á c em íi. 
Kinh-Thánh chép Birc Thánh-Linli da lay 
hinh nhir cài lu-õi bang lira đàu trèn 
mói n g u i r i dirang nhòm lai do. , . 
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Thìnii-liiih mgt em đirng day liõi ; 
TliLra cJij, liia voi trèn các mùn-đò ăy 
chác núng liun chi nhi ? Em hôi vò'i 
giong ngáy-th*/ song tliành-that. Cô Thu 
mìn cuòi đáp : Lúa thi (hac nòng, 
nhung chi tuiVng lúa ăy khong phai là 

' tliú hra tluròng nià nguòi ta dúug đc 
nàu-nuúng, he ai lõ- dung đén là hóng 
da ciiay thit đàu, các em a, Lúa đày là 
Lua cua Thánh-Lĩnh túc là quyen-phép 
lUà tìiic Tluuih-Linh dung đê tièu.trú 
lỳi-loi và đê nung-đót long nguòi, khiên 
lon^ iiguò^i tró- nèn mói - ujè. Luô'i 
Uaijg lua dà dau trén moi món-đò đău-
tien la hang chúng tìúc t;húa Trà i da 
taa-lnir sir yeu-auõí, hèn-nhãt, duí-lrá, 
ciioi Ciiua, cnng mni tòi-loi khác mà ho 
Ua lliaiiU-Llial ;in-iiaii, xung ra và quyét-
ajnu iia-ljo trong muói ngày truoc đó. 
Kuung nhùng t^hua san long lha-thú cho 
no lai còn dung ho úè hàu vice Ngài nùa 
uu ia pliuóc-iuinU iiià tìuc CAÌÚH Tròi 
muon moi con-cài cúa Ngài nhàn lăy-
iSgày nay các em muôn đuoc phuóc cua 
Cuua kuòng ? Muon Birc Tuãnh-Linh 

đen vúi cac em và dung các em đê làm 
sang danh Chúa khõng? — muon, 
ca iop reo lên. 

Càc era muon đuoc phuóc thì truòc 
hét cãc em phai àn-năn, xung moi tpí-
loi cũa minh cách thành-thàt, Có khi 
nao cac em dà an gian nói doi khóng? 
Cò km nào cãc cm đã ãn-cáp tièn bac 
cùa cha me hay cũa nguòũ la ? Các em 
có bai-chuóc nguòi ta chui-rua khòng? 
liay là CO khi nào các em khòng chiu 
vàng lói cha mc, đà gaiih-ghél tranh-
cgnli vò'i anh chi em cua miiiii khong? 
Hel thăy đò là lói- loL Các em pliái an-
nàn và quyèl-đinli lia bo. ivinh-Thánli 
chép rang: « Nguòi nào giău tòi-loi 
minh sè kiiong auoc may-man, nliung ai 
xirng no ra và lia ho no sè đuorthuo-ng-
xòi» (Chàm 2H: Ki) , Cô Thu vùa dirt 
lúí, tú hang gliê chót có nhicu em nhu 
bi điên giut dirng day khóc suól-mirúl; 
Thua chĩ em that có lòi vói Chúa vi 
e m „ . em Ihuòng àn-cáp lien cũa cha me 
đê đánh hi. dánh đáo, em nhút-đinh 
chùa-bó tù đày và xin Chúa tha tôi cho 
eui- Mòt em khac: thua Chi, em luôn 
luòn chúi the, và hay ganh-ghét anh 

chi em trong nhà, xin Chúa tha tòi cho 
cm, em quyêt đinh chúa hô. Ròi nhir 
khòng em nào bào em nào, làn-luot câ 
hVp đúng day khóc-Ióc xung tòi vói 
Chúa. Rièng có Thu cùng không cam 
giù đuox nirn-c mat vi qua càni-đóng, 
tliăy Chúa đíí thãm vicng các em luỳt 
cách đăc-bièt chieu nay. 

« Ta lo bào lin nnvng ngaij, Cho bao 
the-nhan (tea hag, Nhung ai có tăm sou-
cay khóc-lóc klxo-daa buon thay, Anh em 
kip khuyên-giac nhau, Lo đi báo lin nag 
mau : Kia, Than Yên-Vi giáng-lai!...» 

Giong hát răt trong-trco và hon -
nhiên cúa các em thiêu-nhi tú tóa gíàng 
đira ra lai duuc Búc Thánh-Linh đông-
cóng công-tác nên có sue nung dot la 
thuong trong long cà hòi-ehúng hóm đó 

nèn aí năy điro-c câm-đóng sâu-xa. BuSí 
le chung-tăt, ai năy ra vè long đày vui-
Ihôa và mùng thàm vi lhay (^húa đa thãm 

viêng mình đac-biet cúng nlur các em 

thiêu-nhi. — Mnc-sir Dirony-Kij. 

BO B O 

Taĩ &ai-gíáo-duàng lĩncoln có 

môt cái cúa so son màu dep-dê vô-

cùng. Nguyên có môt ông chú 

thâu kia có mot tánn kinh va và 

ông đem vút bò dí. Nhung nguài 

hoc viec cue ông laí lugm lay 

nhùng mônh kinh vyn áy vò ra 

công lop loi thònh chiec cúa so 

nóì trên. That lò cco-thu-ong muôn 

phen hon bao nhiêu kè khóc trong 

Hôi-thánh mò, theo nhu côu chuyên 

truyèn-khau, chong khác nào nhà 

nghé-sT thât-bai kia đà muan cái 

chet dè ríro nhyc vay. 



THANH-KINH lìAO 25 

^ T I E N V I A N - N H Â N L Â O - T H À N H CÙA ^ 

, H Ô I - T H Á N H T I N - L À N H V I Ê T - N A M , 

HÔi-Tru-òng Myc-sir L E - V Ă N - T H Á I 

Cii Thàn-khoa tien-sĩ A . C. Snead, 
đã nhiêu nam gìũ- chúc Tông Thir-kỳ 
cũa Tông Uy-ban Truyèn-giáo tíii Níru-
ircrc, nuóc My, lo vice truyên-bá Tjn-
Lãnh cúu-roi cua Cúu-Chúa Jêsus trèn 
22 nu-úc. Tuy tác l ú n , tuoi cao, song Cu 
đã tân-tuy vúi chúc-va trong myc-phiêu 
cao-qui ; kinh Chúa yêu ngutVi. Cn đã 

tang phen đ ich-than thám-viêng cong-
cuõc truyèn-giáo trên câ 22 nuúc Boi 
vúi Hôi-Thánh Tin-Lành Viet-nam, Cu là 
môt An-nhàn rat có nhíêt-tàni tán-tra 
moi be, Hoi-Thánh Tin-Lành Viêt-nam 
hang glii O'n sân-xa ãy và luôn e â m -
thông vfri Cii trong tlày thân-ái cua 
Chúa. Nay Cu đã qua tuôi huu-ha ( 7 2 ) , 

nên Hôi Truyên-giáo bên My đóng-thuan 
đê Cy vè huu-duõng tuÔi già. 

Buôi ĩ§ tien Cu vè huu-đu-õ-ng sê 
cú-hành trong dip Hai Hói-Đòng bên 
Mỳ-quòc vào ha-tuãn tháng V-50, Trong 
chirong-trinh t iên-ha ay eó môt bài 
Thánh-ca do may hoc-sinh Truúng Kinh-
Thánh tai Đà-nãng hop-xuúng, đuoc 
thu-thanh goi q u a và môt đoan dĩên-tú 
cua Ô n g Hôi-Truúng Hôi-Thánh Tin-
Lành Viêt-nam nhu đàng-tăi sau đày, 
cCíng đugx thu-thanh gó-i qua, đèu sê 
trinh-diên vào dip nói trên, 

Ban-báo xin kính-căn chào tien Cn 
Thăn-khoa tìên-sT A. C. Snead, môt ân-
nhân lìĩo-thành cũa Hôĩ-Thánh Tin-Lành 
Viêt-nam trên hu-úc huu-ha. Cău Chúa 
ban an dôi-dào trên Cu và Cu Bà cùng 
vui hU 'ong phirúc an-khuo'ng eua Ngài, 
cnng vui nghe thãy hàu-quâ tòt-đep mà 
Chúa đã dúng Cu trai hao nam tân-tuy, 
<Janh Ngài càng đuo-c tôn-vinh, — T.K,B. 

9oan dlên-tù* cũa K ^ f - thánh 
Tin- lành V I e t - n a m ; 

« Hôi-thánh Tín-lành Viêt-nam đuac 
thành-lâp boi đúc-tin, sang trong Đang 
Christ sau khi đà đuro-c rúa-sach trong 

huyet quỳ-báu cúa Cúu Chúa Jêsus và 
công lao mò đuòng khai-lòi cua Hôi 
Truyên-giáo theo sú-mang : « HAY ĐI 
KHÂP THE-GIAN GIANG TIN-LÀNH 
CHO MOI NGU'Ò'I » , 

Thò-ì-kv GIEO GIONG: cò quyèn-
phép Chũa cap theo nhu thò-i-kỳ đ ò ì các 
SLf-ĐÒ xua, Bô-i các phép-la nguúi mù 
đuoc sang, iigu"ò-i điêc đ L r g c nghe, 
ngirò'i điíìn đuoc lành và nhièu bênh-tat 
khác đuoc chúa ! Các phép-la cap theo 
lò-i làm chúng vè TiN-LÀNH ãy ra hai 
phucrng-diên : Môt làm vúng-vàng đúc-
tin non-nó-t eua nguò-i t í n - đ ò , môt làm 
cho nhièu ngn-òi t ô í - l ò i dtrúi quyèn ma-
quĩ dám bô ma-quĩ chgy đên vúi Chúa 
Jèsus, 

Thòi-kỳ LAP HÒI-THÁNH: có h a i 
yéu-to căn-thiêt: (1) Túng-trâi trong đúi 
múi cùa tin-đô hoc-tâp viêc gày-dung 
Hôi-thánh. (2) Biêt dâng tièn và biet 
dàng I / to đê hoc-tâp đu-a Hói-thánh đên 
tir-tri tu-lâp. Có mòt yeu-tS thú ba 
quan-trong khòng kém l à các Giáo-sĩ 
bên canh và Hôi Truyèn-gião phuangxa, 
Trong đó có Òng Bà Dr. Snead mà ngày 
nay tôi đuoc hân-h^inh thay mat H .T .T . 

L , V . N . gói lò'i chào tú-giã trong chúc-vi^ 
Tóng Tha-ky cua Hòi Truyên-giáo trong 
bao nam căii-mãn lo nghT đen H . T . T . L , 

V . N . 

Thói-kỳ H O I - T H Â N H PHAI BU'Ó'C ĐI 

VÓI SANH LCC CÙA MÌNH DO ĐÚ'C-TIN 

MÀ ĐU^gC TRONG NGUÒN CUA CHÚA 

JESUS : 

H . T . T . L . V . N . nhu m ô t chiên-si đang 
hăng-hái noi chiên-truò'ng mac phâi 
binh. Nguò'i ehiên-sĩ ay n h ó ' lai chiên-
công cúa minh, muon giao-tranh. biêt 
chiên-đău và biêt rang chĩ hói đúc-tin 
chiên-thang moi tòn-taL Song Chúa 
biêt câ Hôi-thánh đang câm-thông 
trong s ú c - l u c tièin-tàng búi đ ú c - t i n 



trong quyèn Chúa, sê vùng day, Nhu* Bô-
ma 4 : 19-21 da nói vê Ap-ra-ham rang ; 
(SONG Đ C ' C - T I N CHANG KKM ; NGU"ín 
CHANG CÓ C C a N G - L r HOAC HÒ-NGíH 
VK LÒ-I HÚA H l > C CHÚA TBÕ^L VÌ T I N 

CHÂC RANG H I K U CHI BÚC CHÚA T B Ó l 
BĂ HÚA NGÀI CŨNG CÕ Q L T E N CAM 
T R ( > N ĐUCrC). 

Hôi-thánh dang nhó' vay mà phăi tir-
già môt nguòi han già an-ui tinh-thàn, 
ngirò'i cha trong dirc-tin, ngmVi anh cà 
treo girong sang vè kiên-nhan và bèn-
virng, 

Thira Dr. Snead, nam nay Chúa han 
cho Or. 72 nam song trên đãC Ban cho-n 
ngirói da vi Chúa và linh-lion tryy-ĩac 
inà trâi cung găn kliáp đãt. 

Trirò-c khi Hòí-thãnii Tin-Lành Viet
nam do tói thay lòí chào tir-gia hai C M * 
tói xin trinii ra đàv triró'C mat Chúa và 
linh-hôn hai C M ^ 

Sag, Ilói'lhánh Viêt-nam : 

So tin-đô chánh-thúc thco so ; 17,129 
nguòi, 

Các Myc-str, Truyèn-đao ; 105 gia-
quyên. 

Nhfrng ngirài Truyên-giáo Thutrng-
du : 22 nguò'i. 

Các hOi ttr-trl : 31 hgi, 

Các hgi chira tu-tri ; 58 hpì-

Các giăng'đuúng : 89 nhà, 
Tu-thãt : 7ÌÌ cái, 

(Bâc-Viôt có 9 gia-dinh Myc-su, 
Truyèn-đao và 17 nhà giang), 

Truòng Kinh-Thánh : so hoc-sanh 52 

Cò-nhi viên : 44 cò-nhi. 

Truòng Trung-hoc và tieu-hoe do 
hòi sáng-làp hiên cò 250 trò, 

Cău Hue Chúa Tró i cua Ap-ra-
ham, Y-sác và Gia-cÓp han phuó"C đôi-
dào cho trong lúc tuoi già cùa hai C\i 
nhu : Mòt cành nho hfíng thanh-mau, 
đàni choi, năy lòc giua Hòi-thánh hói 
quyèn ciìa ííãng đang song trong long 
nguò'i thánh-đô, do su cău-thay ciia hai 
Cy mà đuí.rc kêt-quă may-inán giua Hói-
thánh Chúa, nhút là Hòi-thánh Viêt-nam 
đe vui long liai Cu nhu h-sai 53 ; 11 dã 
nòi ftNgirúi se Ihãy kêl-quă cúa su khôn-
khÔ mình và lay lain thóa-mãn » , A-men, 

— Thay mat Hòi-thánh Tin-lành Viêt-nam 

Hòi-Trirôrng : Mnc-str Lé-vàn-Thài. 

Trân-Trong Cam O'n 
Tieu-ban phu-trách lo viêc truyèn-

giáo Tin-lành trên đài phát thanh Quoc-
gia Đà-lat đircrc thành-lâp găn mòt nam 
nay. Cam on Chúa, Ngài đã dung co -
quan náy đe đôn Tin-lành ra ú mien 
cao-nguycn và các noi hang tiêng Viet
nam. Chúng tói rãt eăm-đóng vì nhàn 
đugc tho' tú các tói-tú con-cái (^húa 
khuyên-khich day-do them trong vice 
năy. Cliúng tòi cũng đucrc manh-d^n cú 
nianli-tiên làm tron trnng-trách Chúa 
giao cho vi hiet Hòi-thánh nhà đang cău-
thay cho tieu-ban và cung thiròng ùnjj-
hO vè mat tài-chánh núa. Boi vay chúng 
tôi hĩ^ng ghi an và cãu xin Đúc Chúa 
Trúi toàn-nàng han an phirúc Iai trên 
quy òng bà và Hòi-thánh. Duói đày 
chúng tòi đ^c-biêt cam an nhúng nhà 
hoă-tàm đã giúp tàì-chánh cho tieu-ban 

chúng tòi nên cò the mua mgt may thàu 
thanh và nhúng khi-eu dúng trong viêc 
thàu vàphát thanh; Bà Nam Tao 200đ.OO 
Có Ba Hoa 200đ.00 Òng Mú lOOđ.OtI Ông 
Miròi Mòt ltlOđ,(IO Ông Nguyen-van-Ljch 
500đ.0O ÔngBào-KK' 20(íđ.00 Anh Nguyên-
vàn-Chăn 30tíđ.00 Thăy Carn lOOđ.OO Anh 
Trãn 2U0đ.U0 Ông So ÒOOđ.OO Ông Nhirt 
lOOđ.OO Ông Đào-húu-Phy 500đ.UU Bà Qui 
50đ-00 Bà Phú lOOđ.OO Chi Buòi SOđOO Cò 

Gái ÕOđ.OO Bà Xà Soan 50đJJO Càu Tron 
lOOđ.OO Có Chin Khiêt lOOđ.OO Câu Tran 
SOđ.OO Chi Thanh lOUđ.OO Có Van lOOđ.OO 
Bà Hiêu ó Đà-lat lOOđ.OO Cy Me lOOd.OO 
Cău Nha lOOđ.OO Em Linh lOđ.OO Ông 
Kièu-Thanh h Hue l.OOOđ.OO Cò Ilanh a 
Đà-lat lOOd-00 

— Muc-sir Truycn-gíáo 
Pham-xuán-Tin, 
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G Q I L O N G B A N TRE 

E V A N R O B E R T S 
Evan Roberts đa qua đòi . Ngu-òũ 

đa đu-oc Búc Chna Tròi trong-dĩ,ing 
trong cuòc phyc-liu-ng xtr Galles 50 
nam vè tru'òc đa ngù yen tai m^t binh-
vien o- Cardiff, b a luàn tháng gièng nam 

Hiên nay líhòng may ai nhac-nhô* 
đén ngu'òi. Nhu-ng đàu tbé-ky 20 ten 
Evan Roberts vang dòi trên thé-giáì, 
khap ncri nào cò nhfrng con-cái cùa Birc 
Cliúa Tròi nhòm eău-ngnyên và Iròng-
đai phuc-hirng. 

Nhâc đén Evan lìoberts là nhSc đén 
mot thanh-nièn cùa Lê Ngũ-luàn. đén 
SIT ăn-năn thong hoi, đén nhfrng tiéng 
khóc-lhan, nhfrng dòng niròc mat, nhfrng 
b i K Ĩ i cau-nguyên tliàu đêm, nhu'ng cuòc 
bo-p-xiròng thi-thiên, nhirng cuôc Ihirc-

t ĩnb thuòc-linh^ nhirng sir hđí-eăi dieu-
kỳ, nhirng đò ' i song hoàn-toàn đSi mòi. 
Ngon lira phíĩn-hirng hoc cháy mau le 
nhu- dot rirng khô, lù- nhà thò cò Moriah 
Cf Loughor lan ròng khap xir Gallcs, 

Evan Roberts giõng nhir các tiên-tri 
cũa Y-sCT-ra-ên, tir bong tò'i xual-hiên 
cách đôt-ngôt, Ihi-hành nbiêm-VM vò i 
mgt quyên-năng đáng so* mòl thòi-gian 
ròi lai khièm-nhirò-ng lánh minh trong 
bong tõi, Nhfrng còng-tác phâi mat nũ-a 
thé-kỳ mòi tbirc-hiên điroc, Roberts ch ĩ 
làm trong may tháng. 

Roberts qua môt nhà each - niênh 
tbugc- l inh. Ông khòng quan-làm đén 

luàt-lê và thù-tuc trong (iiáo-hgi, không 
băt C h i r a c ai hét và nhirng ngu'ò î Ihír 
bSt chiròc òng đeu that - bai thàm-
Ihu'ong. 

Roberts khòng eò mot khă-nãng nèo 
cùa mòl nhà lanh-đao. Mòi 12 luòi đã 
thòi hoc, lai khòng có trí-luê đac-sác, 
Roberts đang làm thcr mò và thcr rèn khi 
Búc Chúa T r ò i kêu-goí và đê riêng làm 
công-viêc lòn. Lap tire ông ha mình, 
tan võ" truóc myt Birc Chúa Trò i và đi 
sâu vào Ghét-sê-ma-nè đau thiro'ng cùa 
Ciru-Chúa. Khòng là mgt nhà Truyèn-

đao có tài hiên - thuyét, Roberts chĩ 
giàng các giáo-lỳ đtrn-sa cùa Tin-lành 
thuan-túy. ông không quen biél các 
danh-nhàn, không có nhà hâo-tàm ùng-
h ó , khóng điro-c mót ngân - qny nào 
trgr-cãp, 

Nhirng Birc Chúa Tró i đa khién òng 
sap minh xuõng vái lãm long tan chày, 
Môi khi càm-đông manh-me sàu-xa, thl 
linh-hòn Ifín châu-lhân ông đèu rúng-
cbuyen, Dan Evan em Roberts thiró^ng 
nam ngù bèn anh, mòi đêm phăi thirc 
giãc nhièu làn vì Roberts eău-nguyên và 
khòc-lóc qu^^n-quai vì cá gia-đinh và 
ngtròi tòi hir-mãl khap nai. Sau khi 
nguòi đirgc môt làt, Roberts lai dõc do 
tàm-can mà khóc vè nhirng đèu ông ggi 
là « nguòi l^nh cùa nilnh. » 

Nói không lu-u-loát nhu'ng lài ông 
rao-giàng đug-c linh-căm rõ-rêt, khóng 
ai lăin-lán đirgc, Roberts chĩ nói đén 
nhirng đèu chính long õng đa kinh-
nghiêm. Klii ây ông đang nghe chinh 
tiéng phán cùa Búc Cbúa Trà i , ông 
nói : « Tôi phăi nói nhfrng đèu kv ly. 
Tòi phài mcr niiêng, nói ra và ta an Chúa, 
nhfrng lòi ãy có hiêu-lirc. Chúa Thánh-
Linh Ihuyét-phLic ngirói nghe each day 
quyèn-phép. » 

Trong vòng hai Iháng đ3 có tái 
70.000 ngiròi quay lai vái Bire Chùa T r ò i 
tai xij Galles. Chĩ vì Roberts hoàn-
toàn thuôc vè Chúa Thánh-Linh, hirò-ng 
Iron báp-lêm Thánh-Linh và day ngu-òi 
ta báp-têm ãy. ông thiráng nói ta hòi-
câi là mOt viêc và đirg-c bàp-têm Thánh-
Linh là môi viec khác. » 

Vòi tôi-nhan, ông chĩ dung root 
công-thirc đan-sa : 

— Xirng vói Chúa moi t9i trong quò-

— Bò di nhOng cái gì « khâ-nghl f 
trong đài mình, 

— Bâu-phuc Chúa Thánh-Unh cách 
trgn-ven, 
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H Ô I B O N G L I N H - T U DU-ÓI C A P M A T N G U Ò I T H U O N G - D U 
• • • 

Long nao-nirc vó'i đirc-tin đo'n-so", 
các thanli-niên và nlii-đông Zro u-ác-
niong cô the đi tìij Ilòi-đông liiih-tu tai 
Bicn-iiòa. Sang ngày l ĩ -4 day Ihàt só-m 
đi chuyen xe đău-tièn đê kha-dĩ kip 
nhóm, Nhung băt-trăc nèn Ire mat môt 
bài giang. Giong hàp-be môt ein đoc 
tãm vâi giăng truóc cua giăng-đu^ó-ng 
<c ĩ lôi-dông Linli - tu » giăng dac-hiôt 
ngày 11, 12-4-56. Bèn trong lhay đám 
ngu'ó'i náo-nliíèt nià xua nay chua bao 
giò' luóng-tuong đõ'n — Tín-đô nhièu 
qua I Nguo'i la nhòm vui qua 1 — 

Buòc vào, then-thuông vói bô quan 
áo đen -đúa, truóc sir chĩnli-tír cùa 
ngu'ò'i Kinh- Long e-le, khí thăy sir 
lông-lăy liuy-hoàng bôn trong gíăng-
đuóng. 

Dirói nhàn - quang điro'iii Vc yêu-
đuo'ng, nhàn-tù và vui-vê cíia tín-đô, ho 
to ra chang sa-sêt ti nào, laí tuo'í cirò'ì 
vói moi ngiròi. 

Ngac-nhièn ho thăy nhóm că ngày 
lãn đèm tù 6 giò- 30 sang đên S) giò-
hoàc 10 giò' đêin, lai cò môt g ió đăc-hiet 
chù-trong đên tre cm. Nghe giăng liên-
tiêjJ hêt g ió năy đên giò' no. Bay giò' 
ho đuoc nêni liiêt sir líên-lac trong 
dòng huyêt cùa Birc Chúa Jêsus, đa 

Thiìij T. £). Nj/ngên-hàu-Lirang DÙ 10 
em Zro (ngiriri thirrrng-du Tàc-Trirng) 
di nhòm Hót-dông Linh-lu Biên-hòa. 

Trong do dă het 8 em mõ-côi. 

bieu-lô trên Hôi-thánh: Các lín-đò có 
su yêu-thiro'ng, không có gíaí-căp cùng 
cluing phân-bíèt màu da chung-toe. 
Thfit là môt àn-diên diêu-kv không van 
nào tă cho hêt àn-đíên ăy đuoc-

Trong gíò' làm chirng Thuong-du, 
đac-biêt chang có sap đat tnróc trong 
chiro-ng-trinh (theo hVì ông ChiVtoa), 
Òng Truyèn - giáo Nguyên-hâu-Luo-ng 
đu-oc chu-toa Hôi-đông cho phêp lèn tòa 
giăng trinh-dièn ban thanh, thiêu-niên 
gôni 10 em viVa trai viVa gái đe lám 
chúng. Baí đè sir Iàm chirng có4 phăn : 
sir hoc tiêng Zro. Nôi khó-khàn là tiêng 
nói thi cô mà chu- víêt thì không và sir 
nghco-nàn cua ngôn-ngír. Bàu vày thi 
Chúa ban o'n cho ông hoc răt mau biêt 
nay có the giăng đtrg-c bang thô-ám a 

đày. Phăn tlii'r haí là lóp tiêu-hoc. Các 
thanh. thiêu-niên và môt so it tín-đô 
thanh-niên và anli tin-đò mù đĩĩ trung-
tin đên hoc môi tôi các lè đíio đon-sa, 
các bài thánh-ca và các cáu-gôc vàng 
trong Kinh-thánh tiV đău nam đên cuÕì 
nam. Ngoài ra cũng có dip hoc, đoc và 
viêL Phăn thír ba là Hói-thánh luu-
đõng. Thành-phăn Hôi-thành là mot so 
găn 20 có-nhi, 7 nguò-i góa-hua hoăic 
tàn-t^t và môt so it ngiròí lành-nianh. 
Chùa ban đac an cho nhà Truyen-giáo 
có the giăng cho ngirò'i ngoai môi 
tò'i Chúa-nlurt trong môt nhà- Bat đău 
hu'òì thir nhăt, nhà thír nhăt, chúa-nh^t 
thir nhi vào nhà thír hai.., cho mài đên 
cuói xóm. 

Trong Ihò'i-gian đa qua, mòt so tín-
đò và óng Truyèn-giáo đa đí đuoc bó'n 
xá. Và phan chót là công-cuôc Truyèn-
giáo, khác ban vó'i các đia-hat khác. 
Nhà Truyèn-giáo phăi lăn-lòí trong rung 
sàu, tren nhung buô-c đuò'ng hiem-trô" 
nhu bang qua rírng già, vu'o-t song suôí 
đăy nguy-hicm, khò-kliăn đè tim nhu'ng 
cliièn bo'-vo', răi-rác, 

Hôi-đòng có căin-đòng sâu-xa trong 
gió' khâc ngan-ngul và trirò'c sir híên-
diên cúa đòng-bào thiêu-sô chăt-phác hj 
Igc-hau đa quyèn môt so tien điroc 
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PHU-NU E>IKN 

Môt Ngã - Tuan Giao - Thita 
Sail khi iiHic-kích str chêt đau-đon 

cíiĩi Chua Jèsus tren thâ|>-tijr giá, Míl ìani 
buòn-ha h"̂  got vê nlià. Hnyct Cíiúa 
Jèsus chay ròng trèn mat đăt và cliicc 
man to lòn trong dèn-lhò tir-nhièn xé 
chính giCra làni Iiai, da lain làju-Iion 
nàng xao-xuyè'n. Mì.Rarii là ái-nũ" mòt 
thaytê-Ic tai dèn-thò Ciè-ru-sa-leiu. Nàng 
có Bao Bo thai tir ngày trong long me. 
Nàng khóng liièu tai sao òng hà Ihán-
sinh mìnli lai hũ;i vòi dàn-chúng ghét 
tìiVc Chúa Jèsus dén the.— « O, ten Jèsus 
lông-ngón vói Bú-c ('húa Tróh Jêsns ! 
Mot Mê-si giă-hiêu ! lìa-ra-ba còn xirng-
đáng han Jèsus muõn phan 1 *> Thay te
le thu-óng tre môi nòi nhir vay. 

Nhtrng sau ngãy Sa-bát eò tin đon 
vang day ; Jêsus đa sò'ng lai 1 Du-lnân 
khién Mi-Iìam ban tin ban nghi. Nàng 
lê-phép hói cha : « Bang Mè-si that da 
phyc-sanh, phai không cha ? » Tliăy te
le đàp ban quae mat: « Mè-si! Mè-si nào 
đa đén ? » — (T Thira cha, Chúa Jèsus 
đáy mà, » Vuot chòm ràu râm-rap. thăy 
té - l l ha giong : uÀ, ten Jèsus, Con đàng 
lin nhàm làni gì, mòn-đó Jêsus đa thira 
lúc bon linh ngu mô, lay trôni xác ròi 
ohóng tin vjl đirc nhir v îy 

Mi-Rain tir ngày đó tra đí, ôin-ap 
long kinh-mén, thaang-yêu (^húa Jèsus 
và inôn-đò Ngài cách la. Nàng bong 
nghi-ngó lỳ-tU'cVng cua cha. NàngthiriVng 
theo các Ifn-nír trài qua day do đÍ! 
truyèn-bá vè Bò i song Siên-viêt Chúa 
Jêsus Bang Mê-si cua nhân-loai, Mót 
buôi sang quang-đãng, nàng ciìng đa 
theo got Chúa Jèsus lèn núi Ò l i - v e . 
Nàng thííy thàn-thè Ngài vyt l a - In-ng 
rôi bay bong vào tirng may trang xóa, 
Lói phán êm-dju đa khích-lê nàng : « Vi 
Chung Giàng th^t đa làm báp-lêm bang 

niròe, nhirng khóng bao nhiêu ngày nfra, 
các nguai se chiu háp-tèm bang Thánh-
Linh 1) f Còng I ; 5 ) . Birác chàn xuong 
Irièn núi, nàng tinh nham dot tay, lam-
bam : « Chúa Jèsus thăng-lhièn đúng 40 
ngày sau khi song lyi, Và còn it ngáy 
nũ-a Ihì Thánh-Linh giàng xuõng, Cò le 
miroi hóm chãng ! » . , , 

Chièu nay, nàng thãy thánh pho 
Giê-ru-sa-lem nhôn-nhip ; vì mai là Lé 
Ngfí- luàn, Dân chúng bõn phuang đén 
tãp-nàp. Vai ho mang toàn bành bòt 
loc hãp pha men. Tay ho dái nhílng 
con chiengiáp nam ngõ-nghinh. Cò ngiròi 
lai diìu bò ta map úc-núe, dê đirc chay 
làng-xãng (Lê-vi 23:15-21). Le Ngũ-
luàn nhirng nam trirác, nàng càm-xúc 
vui-vê qua. Nay long nàng đa chuyen 
birirng, Nhìn nhTrng sinfi-té ngoan -
ngoan có cap mat vô-tir hi bunc du-ái 
góc cày trong khu-viên tir-that, nàng 
thàm nghĩ thiêt loi-thòl qua, Huyét đèn-
tói ChÚH Jêsus dà đ'à ra rui 1 Man thò-
đà bí xc tir trên chí dirói ! Luàt-pháp 
phài lni vào dĩ-vãng hàu ninròng chó 
àn-đièn sàu-nhìêin vô-bièn !. . 

Sang hôm ãy. Mi-Ram quyét-đinh 
khóng Iheo cha lèn dèn-thò niè-rn-sa-lem 
níra . Tirng tirng sang, nàng dà noi got 
nhfrng ca-dõc-nhàn khác đén môt chó 
cao kia, nhóm-hop càu-nguyên, Nàng 
căni-xúc noi đày mói that 1̂  Ibien-đàng 
tràn-gian. Nai day khóng có màu-sac 
già'hlnh, kièu-ngao. Nai day tinh-thĩìn 
đõ-ky. chãp-nê, thn-lai đà lan Iron. N a i 
đày Iran trè nguon yèu-thirang lai-láng, 
và nai đày , . , thinh-linh Thánh-Linh da 
gíáng xuõng đày-dãy, Gian phòng đan-
sa da bien thành thé-giãi huy-hoàng 
Ihu-bep, Giò Thánh-Linh lhòi àoào . Lira 
Tbànb-Lính bay liêng sang rij-c, Quvèn-



niíng iiièn-diên cũa Tliáiih-Linh đă đánli 
d ă u cho M ( ) T N G C Ì - T U X N G I A O - T H Ù A 

trong licIi-sir C(r-đoc-gÌE»o, 

X X 

Cãc chi em tlìàn-niên 1 I.c Ngií-tuàn 
19ISÍÌ đcn, em u<rc-niong chi em chúng la 
liay nliàn-la nil Thành-Linh. Lam lúc 
Thành-Linh kliòng ngu l iong mòt nhà 
thù" nguy-nga tráng-lú. l*òi phen Thánh-
Linh không l>an phiríVc tren sir tòcluVc 
liuy-lioàng, Cúng có làn. Thánh-Linh 
xa-lánh mòt lliiêu-nù kicu-điêm xa-gíao, 
Nhung thutVng thirtVng Thánh-Linh d ã y -
đ à y trong long nguòi chuyèn-tàm càu-
nguyên {Lu-ca 11 : I ' ì ) . 

« Va, nguói thuòc huyêt-khí không 
nhàn đuox nhùng su thuóc Thánh-Linh 
cũa Đirc Chúa T ró i , . . Nhirng chúng ta 
đa nhàn-lành, chang pliài là linh cũa 
thê-gian, hen là I-inh ti> fíi'rc Chúa T r ó i 
ban nhung-khòng cho chúng ta » (I Cò 
2 : 14 và 12). 

Chúng ta có càu-xin tìirc Chúa Tró i 

Jam s6ng lai tinh-lhàn Mi-Ram trong càu 
cluiyèn trèn chnng ? Le Ngú-tuàn hicn-
tai đang đòi-hôi phu-nù chúng ta đeu 
đó v^y, — Pban-l^hi-Ba. 

G Q I L O N G B A N T R E 

(Tiêp Iheo (rang 37) 

— Xung Chúa Jêsus cho moĩ nguóĩ. 
Vó'i ngirói tin Chúa, chí có mot su

mming. 

— Hõy mà rông long tiép Bírz Thánh-
Linh ; hây cou'Xin Birc Chúa Trài ban dcy 

&ÙC Thánh-Linh trong long mình, 

Mòi khi « nhà truyen - đao cháy 
phirng » đó đi đàu, siV-m^ng ăy hành-
đòng each quyên - nàng và đac-thang 
gííra moi tăng-lãp xà-hõi, câ nam phu 
lao ău. Vô so đòi song tôi-nho^n đuoc 
đôi mó'i. Roberts không đòi-hói chi 
hêt mà hiên tăt cà moi su, 

* « 

Và khâp thê-giúi nhùng ngirúi do 
Evan Roberts đát vè cùng Chúa đã song 
giong hêl các mòn-đ<ì đàu - tièn, chĩ 
muon song đê tón-vinh Ba Ngói í íúc 
Chúa Tròi -

Hoi BÚ'C Chúa Trò-i, xin đăy lèn mOl 
Kvan lìoljcrts trong nu'ó'C Vict - nam. 
Xin han cho Thanh-nièn cluing lói m<)t 
tăm lóngtan-vô' , í[uan-quai vì đông-bào 

lur-uiăt, mót tăm long nóng cháy cũa 
Le Ngù-Tuan. 

Theo -L T, Tozer 
— MiiC'Sir Lê hoàng-Phu. 

H Ô I - B O N G L I N H - T U 

DUÙl C A P M A T 
* 

N G U Ò ' I T H U - Q - N G . D U 

(Tiêp Uuo Irang 3S) 

2.12Ií$ giúp cho eông-cuoc Truyèn-giáo 
ducrc tiên-hành mau lc han. Cãc tlianh-
nièn thiêu-nu" /JO da lôn đuóng vc ngày 
13-4 duói suhuòng-dàn cua óng Truyèn-
gião, 

Mong rang í'húa đùng Hôi-đong 
linh-lu này đe càni-đóng con-cái Cliúa ú 
mien Trung-chàu sot-sang đoi vúi còng-
vièc Chúa ó- Thircrng-du hern, Ung-lm 
bang vàt-chăt làn linh-thàn, cáu-ngnyên 
thiét-tha hàu cho danh Chúa khà-de 
giàng ra tàn nhùng noi hêo-lành, trong 
hang cùng ngu hem, 

Tòi cúng tin r^ng các thanh, thiêu-
nicn Zro đi du Hòi-dóng này cúng càm-
xúc sàu-xa vè long kĩnh-kièng, sol-sang 
cũa Hòi-thánli mien trung-chàu và tinh 
yèu-thuo"ng cúa (;húa lán cũa con-cái 
Chúa đoi vói ho nói each rièng và dói 

vói đông-bào Thuo'ng-du nòi cách 
chu ng, 

— Mat ngirâ-i dir Hoi-dong, 

T I Ê N G G Q I C Ũ A R U N G X A N H 

(Tiĩ'p theo trang 19) 

hàu (^liúa sum tái-lap còng-vièc truyèn-
giáo iy đày só-m chùng nào hay chùng 
năy, ©ày là nhùng khau-hjèu cũa con-
cái Chúaquan-làm đên cóng-viec truyèn-
gião Chúa ; « Dàng mình, dàng tièn-tài, 
itàng lòi càu-nguyen, » (cón nùa) 

— •Đoán-ĩrir&ng : Mtic-sir Truycn-ytáo 
Phanì-xuân-Tín. 



G I A N G - N G H Ĩ A 

T H a G O L Ô 
(Tiep iheo) 

Mac-siF QVÔC'FOC-WO biên-trú 

3. — Yeu-lo Ngòi làm nên sir hòabinh 
là hng'ét'bàu cna Ngài da chay 

trên Thàp-tiv già 

Phái di-đoan có nói: *fMoi vat đèu 
lâ tóit thc-giói vàt-chãt lìi cáí o ciia tói-
!õi, loài nguò'i cfing Ià vàt, nèn đou \ii 
có tòí, khòng Iht; đcn găn ĐiVc Chùa 
Tròí> Ho nói vày cliáng nliirng Ià đa 
quên lò'i Cliúa phán tiong Sang 1 : ĩil 
rang « Birc Chúa Trói thãy các vàt Ngài 
da làm nên đèu rãt tot lành. » Lai cũng 
mat-sát còng-lao ciru-chuòc cua fiãng 
Christ trên Thàp-tir giá níra. Chính 
vâl-chãt đàu phâi là tói ? Loàí nguói 
xa-cách Búc Chúa Trói đàu phâi vì 
Cling là vàt-chãt ? Tòi-lòi tuy đà làm 
hoen-o mni vàt và khiên nho'u-loai xa-
cách Hue Chúa Trò i , nhung huyet Bang 
Christ chang nhúng có the rúa sfich moi 
tòi ciìa chúng ta, khiên la lai điro'c đên 
găn Búc Chúa Tròi mà thói, lai còn làm 
cho moi vât ó- trèn đãt và ú trên trúi 
cúng đuo'c sach núa (Eph. 2 : 13 ; He 9 ; 
23,12), Nào nhúng the thÓi, <Í.„ đùng 
chính huyet minh Bang (Christ cháng 
nhùng khiên tòi-nhon hòa-thuân lai vúi 
hire Chúa Trò'i mà thói, cung khiên moi 
sir ú trên trò-i hòa-thuân vòi nhíjng kc 
đ\ioc cúu-cliuóc núa, Và húi huyet ãy, 
thiên-sú cflng hóa-thuan vúi Búc Chúa 
Tròi, vì thiên-sú tuy khóng cò jihaĩu tói, 
nhung neu khòng có huyet đà chây ra 
tren thàp-tir giá cùa Bang (Christ rúa 
sach chúng ta, thì khi thãy chúng ta lên 
tròi, ho sê vi su cóng-nghTa và thánh-
khiêt cùa Búc Chùa Trúi mà phâi lên 
tiêng kháng-nghi, khòng cho chúng ta 
đên gàn Búc Chúa Trúi thánh-sach. 
Nay vi cò' huyet cùa Bang Christ, thiên-
sú phâi khâm-phiic (íìph. 3 : 10) và ho 
đòng-tàni vúi Búc Chúa Trúi, vui-múng 
cách đíic-biêt khi thăy toi-nhan đugc 
cũu-rôi (Lu 15 : 10). Qui-báu thay là 

buyêt cùa Bang Christ đà chây ra trên 
Thàp-tu giá I 

Vây ta thãy rang dau cho Bang 
Christ đa trú nen nhuc-thàn, cò că moi 
su đăy-đù cùa hôn - tánh Búc Chúa 
Trúi đèu ú trong Ngài và thêni vào đó 
nhúng sir ilay-đõ kỳ-diêu cùa Ngài núa, 
thì cnng khóng có the khiên lói-nhan 
đu'O'c hóa-lliuân laí vúi Búc Chúa Trò i , 
nêu khòng có sy chju chêt và su do 
huyet cùa Ngài trèn Thâp-tu giá. The, 
há chang phăi huyêl - ban cùa Bang 
(Christ Ià yên-lò cùa su hóa-hình giúa 
Búc Chúa Trò'i vúi moi sij và vúi tôi-
nhàn sao ? 

Bang Christ đa làm nèn sir hòa-bình 
trong thì-giú nhút-đinh, túc là khí Ngàí 
chiu đòng đinh trèn Thàp-tir giá, ăy là 
viêc làm « mỳt lăn đù câ. » Tú đò moi 
su đà có mòt sir hòa-lhuân lai vúi Búc 
Chúa Tròi , nhirng còn chú đên « k ỳ 
phnc-hung moi su » múi hoàn-toàn thuc-
hiên, Vày nên, hièn nay tòl-niiàn nào 
muòn làm hóa vúi Đúc Chúa Tròi thì 
can phâi tin-cãy và vàng-phye Ngài, bô 
đi nhũng hành-đòng đô'i-đìch vúi Ngài, 
nhò- cày còng-lao ciVu-chuóc hòi su đô 
huyet cùa Bang Christ trên Thàp-lir giá 
mó'i điro'C. Vì Búc Chúa Trò'i nhân su 
thánh khiêt và su còng-nghĩa eua Ngài 
buòc phâi nhú đén huyet cùa Bang 
(Christ múi có the tha-thú, cúu-vút tòi-
nhon. Bó là theo ỳ-dinh thirong-xót 
cùa Ngài sani-sãn cho tòi-nhon mòt 
phircrng-pháp đê ho cúu cho long khòng 
kính-kièn cua ho, nhir có chép rang : 

Moi su đèu do noi Búc Chúa Trúi, 
Ngài đa cay Bang Christ mà khiên chúng 
ta hòa laí vúi NgàL... ãy là tai trong 
Christ, Búc Chùa Tròi khiên thê-giúí 
hòa lai vúi chính mình Ngài. chang kè 
cho ho nhúng quá-phain cùa ho, lai đa 
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T O A G I A N G T I N - L A N H 
-an*-** 

Sir B A N CHO CÚA BÙC CHÚA T R Ò ' I 

« -Uoí ,\fr ban cho Itít-dep uà moi ânMr tron-ven dên dên tir trén, tir ncri Cha cua 
cã sir sang mà xuõng^ trong Ngài chàng cú sir bien-căi, cnng 

châng cà bang dòi-doi.ì) (Gia-cir 1 : 17) 

lian khãc vòi ban. Theo tlurirng-
mpi ban thi phai (inng bac vàng tnà nuia. 
Ban là viec lú-lbìèn theo àn-đien. han 
nhrrng sir nhu-rihi mòt cách nliirng-
kliòng. Nhfrng « Ilòi Tir-thirM » , « Hòi 

Ciru-lé vien trp" nhfrng kv iighèo-kh<") 
õm-đan nào Ibuõc-men, íjuàn-ào, nhà-
cira, tien-bac v. v. nhu-ng hu-uhan và 
tam-tbò'i. Còn sir ban cho cùa l>úc Chúa 
Trò'i là vn-han, đòi đò'i cho moi ngiròi 
lrong thé'gian. Dãn ngtròi ta co-đòng 
(í lir-tũc » nhung kliòng cn sir hnn cho 
cúa Dire Chúa Tròi lhi phài diòl-vnng, 
Vi nguòi la ra đòi cháng đem gi ra mà 
song, đòng và cò đũ moi str nhu-căn Ià 
nhò^ sir chuăn- bi cùa Cbúa, 

Nhàn h>ai đang hoan-hĩ, kĩnb-kièn, 
đóng-thanh vòi thánh I'liao-lò rang : 
c Ta an Dire Chúa Trài , vi sijr ban cbo 
cũa Ngài không xiét ke. » 

'JMiàl vay, dău nhà loán-hoc đai-tài 
Cling khòng linh hêl các an-pliiró-c cùa 
Dire <;iiúa Trò'i ban cho loài ngu-òi vi 
nhieu ban sao trên trò-i, cat duòi bien. 

Tôi xin Irinb-bày ba dĩèni quan-
trong ; 

1. — Sir B A N C H O C Ú A BÙC C H Ú A 

TRàri VÈ PHÀN T H U Ô C TH I 

Vfl-try đep-đê chúng la lrong thay 
bang ngày hai Ur-nhiên hay Ur sáng-tyo 
duoc chàng ? Chang bao giò- diroc. Cái 
khòng khòng the sanh ra cái cò. Ong 
Lavoisier nói rang ; « Khòng cò cái gi 
ttr mat khóng có cài gi lir sàng-lao- » 
(Kien ne se perd, rien ne se crêe) Vn-
try khòng the tir cò, phai có Dãng 
quyèn-năng vò-han, vô-lirang sàiig-tao. 
Bang ăy là Dác Chúa Tró i , nhir lái 

đàu - ticn cùa by Kinh • Thánh ; « lìan 
dàu Dire Chúa Trò i dirng nen trái 
đãl. Tì Vtl-tn.1 là mòt kho bàu vó-tân 
Chũa han cho loài ugirõi. Loài ngiròi 
bai (Lliúa !ao-nòn : Ihàn-hinh bang bui 
đãl, linh-hòn là sanh-khi Dác Chúa 
Tròi phú clu>, bon-tánh giõng nbir Dire 
Cbúa Trói lrong sir còng-nghĩa và thánh-
sach, 

Thirc-[)ham tlii có ngũ-cõc, bách-
quă, y-jilHic thi cò bong vài, ta, lya, 
thuõc-nicn thi có cao. sàm, tram, que 
V. V. chò a lhi cò tranh. tre, kò, nira, go, 
đá, gach, vòi. Vú-lru là triròng-hoc đê 
ma-mang tri-tuê, là nai liêu-khien lrong 
lúc nhãn-rói, cung-cãp dù moi sir nhu-
càn cho loài ngiròi. 

Càm-nicm vè sir ban cho cà-the cũa 
Đirc Chúa Tró i , vua Da-víl ngai-khen 
Chúa bang nhfrng hVi này ; « Loài ngiròi 
là gì mà Chúa nhò đên, con loài ngirái 
là chi mà ('húa tbàm-viéng nó, Chũa 
làm cho nguòi kcíu Birc Chúa Trò ] mgt 
chút, dòi cho ngu-òi sir vinh-iiien và 
sang-trong. í^húa han cho ngiròi quyèn 
cai-lri cóng-vièc tay Chúa làm, khién 
muòn-vàt phuc dirtri chon ngiròi, i lò i 
Dire (oè.hô-va là Chúa chúng tói, Danh 
Chúa đirac sang câ trái đãt biét bao 1 » 
(Thi 8 ; 1-9). 

II. — Sir BAN CHO CÚA OLTC CHÚA 

TRÔri VÈ PHÀN THUÔC LINH 

Dirng tnròc vu-try bao-la man-mác, 
loài ngu-òi là nhó-bé đén nói óng Pascal 
nòi rang ; « Ngiriri ta là mót eày say, 
nhirng cày sáj' cò lir-lirang. » Loãi ngirái 
có tir-tuáng khòn-ngoan bon muòn-vàt, 
đirac đăc-àn có linh-hòn. tài-nàng, nén 
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ni6i có SIT câm-giác vè phàn thuóc-thê 
(sensibilìtc physique), biêt vui buôn, 
suúng cue, đói no, am lanh, líhi xem 
bũc tranli liay đÔ-vât gi, có tài tham-
mỳ, hiêt đep, biêt xau, khi nghe àm-
nhac, bình-luàn hài van hay bài they 
biêt do- biêt hay, nhó sir câm-gĩác v l 
phàn tri-thúc (sensihilité intellectuelle). 
biêt khen viec lành, chê vice du, ua 
đièu tot, ghét đièu xiĩu, khuynli-huóng 
thó'-phiro'ng Đãng Chí-Cao bui su cam-
giác vè phàn đao-đúc (sensihilité morale). 

Nhung loài nguò'i đa đánh mat sir 
vinh'hiên eua Đúc Chũa Trò'i. ni;1c muu 
ma-qui ])ham tói, nên gat lay sir đau 
khS đò'i đò'i. « Vì moi ngirò'i dèu đa 
phani tôi, hut mat sy vinh-hien cũa 
©úc Chua Trò-í » (La : 2 3 ) , Đáng le 
nhan-loai không huÔ-ng them đirac mot 
ândiuê gì nĩv3, nhirng sàu-nhiêm thay là 
long yèu-lhuong cùa ©úc Chúa Tró'i. 

III. Sir BAN CHO CÚA BÙC CHÚA 
TRa i VÈ CON & p c SANH 

CÙA NGÀI 

Đúc Chúa T r ò ! ban an-hue cho loài 
nguòi môt cách cã-the tron-ven. Sir 
ban cho này khiên thiên-sú lay làm 
ngac-nhiên. ma-quĩ phài kinh-hôn khiêp 
via vè phàn loài ngirò-i là su vui-múng 
lón cho muón-dân « Đàng đa không tiêc 
chinh con mình nhung vi chúng ta hêt 
thày mà phó Con ăy cho » (La 8 : 3 2 ) . 

Đăng Christ đa đên nia mót ky-
nguyên mó'i cho nho'n-loai, vì Ngài đà 
iàm nên su cúu-chuóc cho chúng ta 
trong sir công-nghĩa và nên-thánh cua 
Ngài. 

Nhièu nhà tric3u-pliũ, ruông-đăt a cò 
bay thàng cánh bac vàng đăy tu sat, 
go-i ngàn-hàng, hoc-thúc uyên-thàm, đao 
đúc cao-siêu, làni nhũng công-tác ló'n-
lao, thanh-danh đuo'C ghi trong so-sách, 
khac trên bia-đá, tiro-ng-đông, nhung 
Ihiêu Đăng Ciiríst là thiêu cái chia khóa 
nuóc thiên-đàng. « Vi há cô ích-loi gì 
cho ngirùí nào, nêu đup'C cà thê-gian nià 
mat linh-hòn minh u ? Nguói lay chi 
mà đôi linh-hòn minh u ? )) (Ma 16 : 2 0 ) . 

Vây, muon nhân su ban cho hanh-
phuóc, quí-vì hay thú-nhân moi su vi-

pham mình trun-c mat Đúc Chúa Trói , 
lay đúc-tin tiêp-nhan Đúc Chúa Jêsus-
Christ là Đăng Cúu-thê, thi Ngài ban 
cho mót long móí bíri quyèn-phép Đúc 
Thánh-Linh tra nên con-cái Búc Chúa 
Tròi , đuo-c su song đói đói và su vinh-
hĩén thiên-thuíxng trong nuóx vTnh-sanh 
cũa Ngài, 

Trong bũa tiêc long-trong, bà E-xa-
tê thêt-đai Hoàng-đê A-suc-rii, vì phuc 
tài, men đúc, vua trinh-trong húa v ó ĩ 
bà rang ; a Ngirai muon gi se cho, dau 
xin núa nuó'c cílng sê cho.)> Neu Ìĩ-xa-tê 
ham bac vàng quyèn-thê mà yêu-cău thi 
châc đuac nhu lói húa cũa nhà vua, 
nhung lam huang trong đôĩ ngày rôi sê 
bi kê thù xóa-nhòa tuyêt-diet, Bà chĩ 
chĩ yêu-càu vua môt đac-ân sau này: 

Oi vua, nêu tôi đuuc an tnró'c mat 
vua, hày nhàm lòi cãu-khan tõi mà ban 
mang sò'ng cho tôi, và theo sir nài-xin 
tôi mà ban cho tôi dân-tôc tôi, » 

Van-đe trong-đai không phai là danh 
vong, quyèn-thê nhung là su song, kê 
thù so môt là Ha-man lap muu đinh 
ngày trù-diôt loàn-lhe dân Do-lhái luu-
đày trong khâp đê-qu6c Mê-đô-Ba-tir. 

Lò i yêu-cău cũa bà Ê-xo'-tê đugc 
chăp-thuân, nen vua ra sac-lenh căp-toc 
hài-bô ác-lênh sàl-hai đàn Do-lhài mà 
Ha-man là thũ-phani. 

Đirang bôi-rõi, huòn-ràu, dân Do-
thái hòa ra vuì-niùng hán-hô', vi mang 
só'ng đuo-c giăi-cúu và đãm-bào bôi sac-
lênh vua A-suc-ru mói ban-hành. Kê 
thù ho hi thăt-bai, Đân Do-thái ma hôi 
liên-hoan vui múng ta ô n Chúa. 

Kê thù s6 mót cũa nhàn-loai là ma-
• » 

quĩ, dung àc-muu đê đira phàn Ihuóc-
thê và phàn thuôc-linh vào noi đia-nguc 
đau-khô. Nhàn-loai bi trói-buóc bai 
xíèng-xich tôi-lôí và tu-thàn đang đe-
doa. nhung may thay đa có o'n giài-cúu 
và lòi húa qui háu cúa ©úc Chúa Trói 
bai sir ban cho Con Đôc-sanh Ngài-
Châc qui-vi cũng nhu bà K-xa-tê . khóng 
có văn-đè gi Irong-dai ho-n là càu-xin 
Đúc Chúa Trói han su song đòi dói bò'i 
tiêp-nhàn Đúc Chúa Jèsus-Christ làm 
Cúu-Chúa mình. 

— MiiC'SU Htìijnh-Tiên. 



CO-NGHIÉP CÙA TÍN-0Ò 
G I Õ ^ S U E 1 : 1 9 

M(M-se l à m ISnh-ly ciìa dàn Y-so-ra-
èn trâi qua 40 nam ; đa đân-dal dàO 'Sir 
ra khòi xú Aì-câp, trài qua đòng-vang 

cho đcn giúì-híjn cua Ca -na -an . © ú c 
Gic-hò-va đa húa han xú nav cho Y-sa-
r a - c n làm co-nghiep cách day 500 nam 
vè tru'úc. 

Càu 2 phán rang : a Mòi-se, tùi-lú ta 
đã chét-ft Năy sir lúng-lrai trong đông 
vâng đà xong, còng-viéc cúa Mòi-se da 
hoàíi-thànli, đàn Y-so-ra-ên đà tòí ranh-
giòi cúa Ca-na-an và sap nhan-lanh ar-
nghíèp Rúc Chúa Tròi húa han cho ho. 
Trong lúc quan-trong năy dàn V-so-ra-
èn phăi lhay-đói lànli-tii, phăi eò mòt 
ngmri múi đè nòi gòi Mòi-se. 

Khi Mòi-se hiet mình sc khòng điroc 
vào Ca-na-an và còng-vièc làm lanh-lii 
cũa dàn Y-str-ra-ên đà găn xong rôi thì 
đă cău-xin fíúc Giè-hò-va t( lap trèn hòi-
chúng mòt ngirúi đc vào ra trirúc mat 
cliúng no, )> ftiVc Giê-hô-va phán cúng 
Mòi-sc rang: « Hay chnn lay Giô-suè 
con trai cúa Nun » (Dàn 27 : 15-20). 

Ctich it lâu truòc đò Mòi-se đà 
nhòm - hiêp hòi - chúng l^i đăng trao 
quyèn cai - tri cho Gĩò-suè, Nguúi 
khuyèn rang : « Hay vúng long bèn ehi ; 
vì nguoi sc vào vúi dàn năy trong xú 
mà Birc Giê-hô-va đă the ban cho ho, 
V à nguoi sê chia xú cho hg » i^Phyc 
31 ; 7), 

Ỳ-nghTa ten Giô-suè là A Đ Ú C Giè-hò-
va là sijr cúu-rôi», và cũng nhir là ten Jè
sus trong Tân - uúc, Gìò-suè đán-đăt 
dàn Y-so'-ra-én vào Ca-na-an cò nghĩa 
hòng chí vè Chúa Jésus, là tìăng đa 
song lai, din tin-đô vào sir yen nghí 
trong Ngài. 

Túng-trăi cúa dàn Y-sa-ra-ên trong 
đông-văng và trong Ca -na-an là khác 
nhau xa him, Trong đông-váng dàn-
chúng lu"u-lac rày day mai đò, không eò 
chò ú; hi vò-sò thú-ngliích kiêm the 

làm hai; khi thi đac-th:ingp lúc lai phai 
thua. hang hi đù thú khò-khàn, chang 
lúc nào biêt sir yèn-nghĩ. Trong Ca-na-

lu-u-l^c khòng còn núa, Hg tìm 
diroc noi đinh-cirvà đirg-c sir yèn-nghL 
l>ăii hg còn phăi chiên-đău vòi kc thù-
nghich luòn, tliì Hue Chúa Trúi đi trirúc 
hg và cho hg đâc- thíĩng thn-nghích^ 
chinh - phuc xú má huúng đirac ca-
nghièp. 

Trong đông - vang dân Y-so-ra-ên 
nhu đoán chiên nhú nguòi chàn dán-dát. 
tìChúa cây tay Mòi-se và A-rôn mà dàn-
đat đàn-sir Ngài nhu mòt đoàn chièn » 
(Thi 77 : 20), Trong C a n a a n đân-sir 
đèu là nhúng nguòi linh cùa Đúc Giê-
hò-va và đă chiên-đau cho Ngàí. 

Chúng ta phăi hiêt rang : mnt tin-đô 
còn đi luu-lac trong đông-vang chang 
khi nào có the chiên-đău cho Đúc Chúa 
Tròi . Chúng la phăi nhó- Giù'suè cùa 
chúng ta là Chúa Jèsus-Christ dan mình 
quasòngGiò-đanh mà vào su yén-nghĩ cùa 
Ngài, thi múi đu-oc làm linh cũa Đúc 
Chúa Trò'i. Thánh Phí:o-lò có d^y rang; 
0 Vì chúng ta tranh-đău chăng phăi vúi 
thit và huyet, hèn là vúi chăp-chánh vúi 
quyèn-hinh vói bá -chù cùa dòi tò'i-tăra 

năv, vúi lũ t à - l i n l ì đòc - ác ú thiên-
khòngw {r-;ph. 6 : 12). Nhú Q u a n -

tuúng cùa minh là Jêsus - Christ thì 
tin-đô có the tranh-chiên và Ngài 
íí sê lành - đao chúng la cách khăi -
hoàn trong Đăng Christ luón Uión » 

(II Có 2 : 14). 

Ca-no-an làm hlnh-bóng vè su Yên-
nghì cùa Chúa và đòí song luôn luôn 
diic-thang trong Đăng Chrisl, Sir vào 
xú ăy là Ijúì đirc-tin, và vào su Yén-
ngliĩ cùa Chúa cnng là b ú i đúc-lin mà 
thòi. Nhúng nguòi đa chêt doc đirúng 
trong đ ô n g - V í í n g không đuac vào Ca-na-
an tai sy hăt-tin cùa hg (He 3 ; 17-19). 
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Hiên nay phăn nhieu lin-đò ehăng 
khi nào diroc vào &\i yên-nghĩ cua Chũa 
vì Icliòiig có diVc-tin, Puao-Iô có khuyèn 
rang: « Vày, đĩĩ có lói hóa vè vice vào 
su nghì-ngtri cùa Ngài, Ihi chúng la hay 
lo-so kèo e có ai Irong anh em diróng 
nlur liol di cliăng » (He 4 : 1 ) . Ông cúng 
d^y rang : cr Vì chúng la Ià kê da lin 
đíu duoc vào sir nghĩ - ngoi ăy» 
<Hc 3 : 1 ) . 

Sir yên-nghĩ năy đa xong tír huoi 
sáng-thê íHê 4 : 4 ) . và diroc di.r-ì)i clio 
moi lin-dò, chang trír mót ai, Nêu kê-
cúu sách (lió-suè thi có nliìèu dièu d^y 
tin-dn tliè nào đê vào sir ngìiĩ-ngoi cũa 

Birc ('hna Tró'i, 

Hây dóng day mò dĩ. Then lói híra 
cùa Birc Ciê-hó-va. đăl Ca-na-an là 
Ihunc vè đàn V-sir-ra vn ròi. Càu 2 
phàn r^ng: (fHtly dìhu} dáij di (|ua song 
GiÓ-đanh vào xir inà la han elm dân Y-
itr-ra-ên. » Ỳ cùa cáu năy là « Ta da ban 
rho dan V-so-ra-ên. » 

Truóc m$t dán-sir có « mòl xir đep-
đê và ròng - rai, đirom sua và mat » 
(Xuăt :Ì ; 8 ) . Trong đăt ft Có lúa mì. lúa 
mach, day nho. cày vă, cày liru, thìu (V 
li-ve và mat D (Phi , ic S : 8 ) , Bu<vng khi 
ho ó bên kia song dió-danh thì khóng 
the nào du phăn nào vè thô-săn cùa dat 
qui-háu ăy. Ho phăi đirng day mà đi ; 
lijii phăi trâi qua mòt sir ngan - Iró răt 
lón và khó. Ho phăi di qua sòny 0iò-
danb. Birc Cliúa Tròĩ hiêu Gió-suê 
^h^g : « Hãy đirng day nià đì qua song 
Giù*đanh. o Song Gìó-đanh dà rgug Iai 

sàu. <t Và Iron 
lúc mùa gãl, 
song G i ó -
danh tràn lên 
khói hó', » 
The nào mà 

đi. » Gió-suê khóng biêt nhó phirong-
pháp nào mà đì song hiêt Chúa hiêu Iàm 
viéc gì thi Ngài sê miV đtró-ng cho làm 
vie:; ăy chĩing sal. Cliĩ có mòt đèu íiió-
sue vã dă.i-sir phăí làm, ăy là pliăi tăn-
tíri. và khóng kê đên nhirng sir ngán-lró-, 
nhil'ug sir khó-khàn, 

Trong díri thuóc-linh cùa cliúng la 
cúng cò mót viêc răt căn-yêu, ăy là 
phăi lăn-tóí luón luón. Phai biróc đí 
bói dirc-lin, 

Nhu Iriríre mat dàn V-so-ra-ên có sir 
ngàn-lnV inn và khò mà ho phăi Irăi qua 
Iiău cho nhàn điro'c cir-nghiep, Ihì cung 
mói the ăy, Iriróc lin-đò có nhung vi?c 
khó nià hq phăì trai qua hău dm hmVng 
đucrc c<r-nghièp trong Bang Christ. Chí 
có mòt vifV tín-đò phăi Iàm, ăy là phăi 
váng ìíri, và chinh Birr Chúa Trói sê In-
lieu đni-plió \(ri moi sirngàn-tró. Klióng 
có viêc gi Ià khó cho Ngài, Nlur Ngài 
đíĩ <lăn-dăt dàn Y-so-ra-ên đi qua song 
Gió-ítanh, thì Ngài cung se dăn-dăt tĩn-
đò đi ([ua moi su ngàn-trò' và khó-khàn. 
nêu ehũng ta duong theo f muon cùa 
Ngài. Phãi dirng day má di. 

Phàm nai nào ban - chon các ngirrri 
đap dcu thì la han clio các nguoi, 
Muon nliàn-lành đăt Ca-na-an làm co-
nghièp dàn Y-so-ra-ên phăi đap chon 
trén dăt ăy. Dău hq lhay đăl răl tíít 
và răt muon đăt ăy, thì hq van khòng 
điroc mòt chút nào đirong khì hí_> cón (> 
hên kia sóiig Giò-đanh, Song Gió-đanli 
jihàn-iê hq khoi co-nghiêji ăv, Nhirng 
(ìíè-liò-va bieu ho the nào ? if Phăí đírng 

ch>y mà dì 
qna songGió-
đanli, í> Băt 
Ca - na - an là 
thuóc vè ho, 
idiăi d ír n g 
dàv wit nilân-hon hai triêu 

ngirò-i se đi 
(jua mót song 
lón và kijó 
nhulhê? Giô-
suê không 
hiêt , song 
Đírc Giê-hô-
va híèu Giô-

3 u ê ft h ã y 

đúng day mà Ca bá Edith Ohcn dtrcrng dag trong Lc-dirirug 

lanh. Moi íhô 
hq d.qj chon 
đên thi Ià co"-
n gh i è p c ù a 
liq. Ho dap 
clitrn dên hao 
nhiêu thi là 
thuôc vè ho 

hay nh iêu , 
Theosirlirng-



trai cũa dân Y-scr-ra-ên, ho th^l chang 
bao giò* dat đén mi,ic-đich nià ¥>ùc Giò-
hô-va dà đê Irtròc ho. Ho thiéu đú-c-

w m 

tin, khòng đăt ch(rn trèn câ đãl, nên 
phàn nhièu co"-nghiep Chùa muon ban 
cho iio, cùng kliòng khi nào thuòc vèho. 

Than òi ! iírng-trin cũa phàn nhièu 
tin-đò ciĩng giò'ng nhu lirng-trai cna 
dân Y-so-ra-ôn đòũ xua. Ho khòng khi 
nào nhân-lành câ ca-nghicp mà đa dir-
bi cho ho lrong Đãng ('hrist ; k\' thirc 
an phiróc mà fíirc Chúa Tròi muon ])an 
cbo ho thi ho van thiéu-thòn moi be, 
Tai sao v^y ? Há chang i>hâi ho thiéu 
dirc-tin, khóng cliiu biròc đi mà nhàn-
lanh cà co-nghiep qui-báu ãy sao ? 

Néu ehúng ta đã liirác di mà nhan-
ISnh jìhuòc cũa Chúa Jèsus, đa ncm thù-
SIT qui-báu cùa sir giao-thnng vái Ngài, 
thi se niuoíi birò-e di xa ho-n. Chùng la 
đirac hao nhièu sc khao-khát nià đirac 
them bay nhièu. fia-vít khuyên rang : 
(í Khá néni thú- xem Đirc Giè-hò-va tot-
lành diró'ug b'ão ì Phu'ó-c cho ngiró-i 
nào nirtrng-náu minh nai Ngài o (Thi 
'M : 8 ) . Đa-vit cung làm chirng rnng : 
(t Đúc Chúa Tròi ôi I linh-hòn tói ma-
uó'c Chúa nhir con nai cái them khát 
khe ntrirc ; linh-hòn tòi khàl-khao Đirc 
Chúa Tròi là Birc Chúa Tròi hang-song o 
(Thi 42 : 1 ) . Neu tírí-đò chu'a he ném 

thù- phuò'c lãnh cùa Chúa, chira be tirng-
trài sir ycn-nghĩ lrong Ngãi Ihì là ngtròi 
còn đi lau-Iac trong đung-vãng. Néu 
khòng kbao-khát nu"ác hang song, lành-
đani đò'i vòi lòi qui-báu cũa Đũc Chúa 
Trò i , Ihì CIKÌC ngiròi ãy chira hirang 
đu'ae CO' - nghiêp trong Đăng Christ, 
Hày nghe ĩáì cũa Pbao-lò khuyen-giyc 
rang ; « Ngiriri đuo'ng ngù, hay thác, 
bay vùng day khÓì kê chél » (Êpb, 5 : 14) 
và fí Váy đà có lòi háa đê laí vè viêc 
vào SU' nghĩ-ngni cùa Ngài, thi cbúng la 
bay lo-so'. keo e có ai trong anh em 
duòng nliir hut di chàng )# (He 4 : 1 ) , 

O'n phirác cũa tín-đò trong Đãng 
Christ là vò-han, vò-luang, là a đù moi 
thir phiròc Ihuóc-lính a trên tròi *>, và 
« khién eho chúng la đòng song lai vái 
Đãng Christ)) (I>ph, t : 3 và 2 : fì). Chúng 
ta phâi mói ngày mói lăn-tái trong điri 

thuòc-linh, và trong sir hìèu-biét Ngài, 

Tín-đò có môt ca-nghièp rãt qui-
báu lrong Chúa Jesus, tác là « đũ moí 
lliú phu'òc thuòc - linh ó- tren tròi, » 
Nbírng ea-nghiep qui-báu ăy chí hirâng 
đirac khi l in-đò cá birác đi ba i đúc-
tin mà nhân lay phiròx ãy. 

Vè ca-nghièp trong Đăng Chrisl Phi-
e-ra có day r^ng : « Laĩ đc đirgc ca-
ngbiép không hir-nát, không ô-ué, không 
suy-tàn đc-dành cho anh em a trên t r ó Ì B 

(I Phi 1 ; 4>. 

P H 7 \ I Đl>NG Đ Ì Y M À Đ I ! Phaí 
dirng day mà dĩ qua song Giô-danh I 
Phãi biét rang, dàu hét thày moi an-
phuò'c lrong Chúa Jesus đèu là dir-bi 
cho moi tin-đô, song ca-nghièp chúng 
la nhan-Iãnh điroc lán hay nho là tùy 
đirc-tin chúng la nhiêu hay i t , 

HAY Đ O N G D A Y M À D L HÀY T A N -

T Õ I L U Ò N L U Ò N T H O N G ĐÒ'I THUÒC-

L I N H . — Bà ngugên Mc-hoc Edith Olsen. 

G I Â N G N G H Í A T H Q C Õ - L Õ SE 
(Tiep theo trang 31) 

uy-lhàc đao gìài-hòa ãy cho chúng tôi, 
vay chung tói thay the Dãng Christ xin 
ai nãy hay hòa lai vòi Đirc í'húa Trói » 
(H Co 5 ; 1 8 - 2 1 ) . 

Đò là duyèn-cá mà Đăng Christ làm 
đàu cũa Hôi-thánh và Ngàĩ phâi ó- liàc 
đàu nhirt lrong moi sir. Vì chirng Đ á c 
Chúa Trá i đa khĩén mni sir đày-dũ cũa 
mình đèu a tai lrong Ngài và bái hu3^ét 
Ngài Irèn Thâp-tir giá đã làni nên sir 
Iiòa-bĩnh duy-nliúi trong vn-tru. Chúng 
la đírng quên rang còng-viec làrii nèn sir 
hòa-bình này là ba i Đãng Christ dã 
dàng chinh mình Ngài chĩ mót làn đũ 
cã cho đén đòi đói . Khòng can ai mà 
cũng khòng ai đirgc phép Ihèm vào đò 
đièu gì câ, Ai muon hòa lai vãi Đirc 
Chúa Trói và muon nhân dirac an ciru-rôi 
đa làm nên bó'i Đãng Chrisl. thì chĩ can 
phâi diing dirc-tin mà liép-nhân lay thói. 
Nhu vày. Đirc Chúa Tròi se đat su bình-
an (hòa-bình) cũa Ngài vào long la và 
khién cho cliúng ta earn Ihăy sy* hiên-
diên cũa Ngài ô" vái chúng la, Vinli-
diêu lhay Dãng Christ ! Vĩ-đai thay 
công-viêc giài-bóa cũa Ngài, (Còn Hep) 
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