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LUÂT H O - T U O N G 

^^^^HÙ Ngâi (-Bíing Chrisf) mà cã thân-the đcu tcet-eãu 

licn-ĩgc hnri sir t trang- ' frcr cíia càc lãf-léo iùg iheo công-

tlung dâ lirrrng cho tirng plìãn, f^'hiên thân-the lán len và lir 

gàg-dirng trong sir thircrng-gèu, Hàu cho trong thàn-lhe 

không có sir phán-re, Trái lai, càc chi-the phài -fìÔNC LO-

TlTCíNG BÊN NHAU. (Eph. 4 : 16 ; I Co 12 : 25) 

K HÔNG can phăi m a t nhièu thi - gí<y 
Ithâo-hoc, chĩ chúl thi-giò- m à suy-
nghĩ qua, ai ai cung có the nhan thav 
LUÃT H Ô - T T O N G răt ro-ràng đuong 
hiêu-di^n trong chinh thàn-thê ta. Aì 
cung hiêi rõ lam rang Irong thân-the 
mình t u y cò nhièu chi-ĩhe và răt niiièu 
co^-the Ivhãc nhau, song chang chút ricng-
rê. trài lai cùng irng-phò răt râp-ràng 
đe hó-tirong truò'ng - du-òng- Vi nhir 
trong l\hi đi điròng, mòt ban chon bi 
dap jihài gai, thì ebon kia lien ngirnfí 
lai, cap mat lien ngó xuong, câ thàn-thê 
đèn cam-biét đ a u - đ ã n , bai tay lien can-
thiêp đê rũt hoac n a n cái gai đà đàm 
vào chon kia, că tàm-lri cnng đèu đê 
vào đó, Néu m ò t ca sT đuong đi đircVng 
cò căm-hirng tay múa mieng liál mot cách 
răl húrng-thú thì cTing tirc-khac n g ù n g 

ban, hoyc mòt Ibi-sĩ đuong xúc-cănh suy-
nghĩ cău-tiT lu-a lò i đ ê ngàm vinh thi 

cung đình-chĩ ngay, đê đem cà tàm-lrí 

dòn h e t chi ' thê vè môt luró^ng — Chon 

bí gai — mà hoat-đông đê ciru-giúp, Duy 

có cc-tbe nào lìai-xuôí, đui-mù, gàn-

lăng mó'i tro' ngo' triròc canh ăy mà thòi. 

Đirc Chúa đa ciru-chuóc chũng la 
chĩ b<ri mòl Ciju-Chúa Jesus - Christ, 
« cbúng ta dău nhièu, song chĩ có môt 
than, » Trong chúng ta có các ân-túr 
khác nhau, song cliĩ cò mòt Tliánh-Linh, 
có các nliieiii-vu khác nhau, song cliĩ cò 
môt myc-đích, có các hoat-đòng khác 
nhau, song cbĩ có môt chí-hirò"ng 

L O - T U Ò N G D É N NHAU đê GÂY-DCNG 

T H Â N - T H K CŨA BANG CHRIST. Neu 
chúng ta song đông khòng nham muc-đicli 
ăy, kliòng cbí-Jiiró'ng đén quan-điêiii ăy 
thì chúng la ban là mòt chi-lhê Ihiéu gàn, 
tliíéu con-ngircri, thiêu tri-não mà thôi. 
Song Cling đirng tuÒ-ng minh bi lãm môt 
chi-lhê vô-đung thi cbĩ rièng mình chju 
thiet chò' không phiròngdiaì đén ai. 
Khóng đàu 1 no hàn lain cho că thàn-
thê bi đau-khíĩ kia mà. Chiíng nhirng no 
choán mót chô uià không lain nên trò-
tríĩng gi, trái lai no còn làm cho că than 
phăi chiu cũí tíéng TÀN-T.VT nfra mò'i 
đau-khô làm sao 1 

Phao-lò là mót chí-the lành-manh 
trong thàn-thê ciìa Chúa, là mòt còi tru 
trong nhà Chúa, « ngày đêm hang lo đên 



het thăy câ Hôi-thánh ông đã th íy 
trimc In xa nen đcni că nliiêt-làra cày 
Thánh-Linh nià van khuyèn các đày-tó-
và con-cái cna Cliúa rnôt cách lha-tliiet 
vè LUÀT nn T U a N í ; nhu- trong các 
T h o - t i n nhíít là La-uià đoan 12. I Cô 
đoan 12, và Êph. đoan 4. Vây, ta là 
nhúng nguòi duoc hàn-hanh làni tôi 
con (úa ílliúa trong àn-đicn la-lùng cùa 
Ngài, há không nèn cuc-lirc chú-y rò-
long Ur hòi sao ? LU.\T hò tuong, phai, 
tôì nòi L L ^ T . Bòi câ coi thìèn-nhiùn 
Cling đcu song trong Ic ãy ; lie niòi khi 
cò gi xăy la kJiíên sai-lràt lè ay thi cò 

tai-hoa xăy đên ngay. íhTng nhu" trong 
thàn-lhe ta nêu có jnòt co-thc không 
irng-plio đirox then lc đò lhi thàn-lhê 
cùng chju phàn thict - hai không sao 
tránh khòi- Hon núa Thánh - Linh <V 
trong ta thi lê ăy lai càng phâi đuac 
bày-lò hòi phàn và rat rò-rôt, han lã 
mòt LL.VT cùa Thánh-Linh vày. 

IIÔ-TU-O-NC, phăi, ta phăi hó-tirorng 
đe song lhi mòi song đu^crc, hò-tuo-ng că 
hinh - thúc lâu tinh • than, Xin đùng 
ai làn-lòn luât hò-tncrng vò í sir ÍÍ đúng 
tren cho-n niinh » tire là sir fir-tri tir-Iàp, 
Ta can phái có tinh-thăn và băn-lĩnh tir-
tri tijr-Iàp, song không phai đên chi-li và 
cù-làp đàu. Nguòi cò an, có đirc, cò lài 
tir-trj lir-lap là nguòí ríít biêl và giú 

dung LUÀT HÔ-TUO'N( ĩ . Còn trái lai, 
nguò'i khòng he biêt luVlu-oiig thi dău 
có chi chí di nũa cùng chàng qua là song 
rièng-tu, sò'ng ich-ky, song ch i l i , song 
cò-lãp, sò'ng ròi đê chìu trăn-truòng tùi-
nhyc nià thòi. Nghièm xeni cuòc đòi cùa 
Ap-ra-iiam và cuòc đòi cùa Lot thì đù 
thay rò và xãc-chúngcho hai le nòi trèn. 

'J'rong còng-vièc tfâij-dirru/ than-lhi 
căa Chiia, ta không duoc plicp nòi còng-
vièc năy là còng-vièc rièng cùa tòi, công-
vi^c kia là còng - vièc riùng cùa anh, 
khòng hao đuac nòi vièc riêng, vièc 
rièng và viec rièng- Khòng, kliòng 
đu'O'c phép nòi váy trú i)hí clii-the nào 
đó lã CíJí tai; ktiò mà thôi, Ba Ngòi IHrc 
Chùa Ti'òj đèu có vi-phăiu và quyèn-
náng bang nliau, song că Ita Ngôi đcu 
đòng'CÒng còng-tác trong cuòc sáng-tao 
viì-lry Van vât, luôn că công-viec hăo-
tôn và còng-vièc cúu-roi níra, fiĩĩng ay 

đã đê cái LUÀT H Ô - T U a N G trong cõi 
thuôc-the cùng nlur trong cui thuòc-linh 
rat rõ-ràng, duy có kê đui-niù môi khòng 
thay, kê mat tri mòi không hieu. IIo§c 
nhírng kc đà hj iiia-qiu 111 òi-mien và 
díèu-khicn cho uong tliuòc đí)c, flòc-lap 
đê đên cô-làp ròi dên chet không ai 
thuo^ng 1 Xua, nuò'c Ma-\è-doan tliíĩy 
các n i iÒT nhò xung-quanh niình lièn-hièp 
nhau cùng sòngt sò'ng Irong hiàt hò-
tuong, biêl r a n g nêu de ho cú cHing sò'r g 
nlur the thi minh không sao mong Ihôn-
linh đè tlinng-tri lio đinrc. Ma-xè-doan 
Iièn nghĩ kê giùp r h o mòi ticu-bang ííy 
đèu dòc-lap, ròi tràni niuu ngàn 
khiên ho đên co-la]} rôi sanh-su gày-hãn 
nhau, ròi giao-chièn vòí nhau dm đên 
đèu kíèt-què I 7*hê là Ma-xè-đnan cò ar-
hôi tòt đê nhăy jihóc vào trong-tài và 
thò 'ng-tri ho, Nghèu cò kéo nliau. ngir-
ông đucrc l<ri, Khòn thi sir đà già, 

Vày, cluing ta môt mat tuy « m ô i 
ngirò'i phăí mang lay gánh nang cùa 
minh » , thì ìu\ìt khác cùng « Ilày mang 
lay gánh nàng cho nhau, nhu vay là lain 
tron luât-pháp cùa f>ang Christ. » Nêu 
song mà khòng linat-đòng irngpliò theo 

LUÀT HÒ-TUaNG thi thà chêt phiVt đi 
còn hffn, Bai thà chêt đì thi khòng còn 
làm hai ai và khòng còn làm nhuc minh ; 
chó song mà khòng hiêt úng-])hò hoíit-
đòng theo luàt hò-tirong thi sò'ng chĩ 
lain lyy kê khác và làm đau-khn nhyc-
nhã cho m ì n h khòng han kliông kém-
Tliê thi a Các clií • the phăi đòng lo-
luòng đên nhau. » — T.K.B^ 

T I l Á X H - K I N i l HÁO T H A M I - M I X H 

vè tin-túr « Tàu Tin-lành » cùa Aug 
Ngô-vàn-Lái ò- Nlii-niy xin dàng-tăi lèn 
Thánh-kinh Háo so 237 liic-băn so (iH ra 
tháng b a y nàni 1 ti-ang 111 và núa 
trang 1-t. b a n háo đàng-lăi Iheo plur<rng-
díèn Th6ng-t ln nià thôi, Lé <lĩ-nhìèn 
đó là Cff-quan ríèng cùa Hòi-thánh l a i 

Nlii-my mac dău cò the đi làni chúng-
t1:io (^húa nhicu noi. Bòi chira có Bièn-
băn cùa Bja-hyt và Tòng-lièn-hòi công-
nhàn chánh-thúe. Song vì bà i tin-túc 
a y cò the kiiiên mòt so' con-<*ài cùa Cliúa 
hieu lăni hoãc nhàn-đinh sai vcqnyén-han 
cùa Thánh-kinh Iiáo, nèn ban báo xin 
cò may lòi THANH-MINH năy. — T.K.B. 



TRl/ÙNG KINH-THANH 

TAI N U Ó C Y - S O - R A - É N 
// Vua 6: 1-7 và 4: 

Õ n g M u f - s i r N g u Y è n - v ã n - T h ó i g i â n g t a i 

H õ i - f h á n h T h ù - d â u - m ô t C h ú o - n h v t 9-9-1 9 5 Ó 

^Ũ'O' t - tliông-cí'io rũa Ban Giáo - vi6n 
Triròng Kinh-lliánli ò- Dà-náng do quyêt-
ngln cũa Hòi-dông Tôiig-liên cũa Hòi-
thánh Tin-hình toàn quoc vè càc Hpi-
thánh phăi đoi vóri Triròng Kinh-lliánh 
<r Bà-niíng !à co'-quao lôi quan-hê cũa 

Hòi-Thánh Tin-lành Víêl-nam hai dièu; 
i ) Cau-nguyên đac-hiêt cho Triròng Kinli-
Thánh. 2) Sò'tsang ũng hp cách dác-
lire Truòng Kinh-Thánh bííng tài-cliánh 
và cô-dòng hoc-sanh. Nliàn Ihĩĩy đò là 
đíèu tôi-căn cho Hòí-lliánh nbà, cùng là 
mpt đièu đáng đat irii-tiên, nên nhon sir 
lô-chirc ngày « Cbúa-nliàt cũa Triròng 
Kinli-Ihánh » , lôi xin tràn-trong nhac 
lai và bày-tô vè Trirù-ng Kinh-thanh cho 
ông bà anh chi em rô, Tôi xin mirp-n 
may khuc Kinh-Thánli trong sácli II Vua 
đa chép vè Triròng Kinh-tliánh cho các 
lièn-tri taii nirúc Y-so-ra-ên mà mô-tă 
vê Trirúng Kinh-thánh cũa Hôi-tliánh 
Tin-lành la hiên-tgí. Xin Chúa dung 
mót il tàí-liêu năy căm-dông long Hôi-
thántì đc sôt-sâng ũng-hp Triròng Kinh-
thánh lai Bà-nãng, 

Tnrúc hél chúng la suy-nghĩ vè : 

I. - LE C A N C Ú A TRUàTNG 

K I N H - T H Á N H 

Có ngnòi nghe nói Triròng Kính-
tbánli rãl can cho H(n-lIuHih. thi nghĩ 
rang : kiiông can hìni,,. Ta có Thánh-
Liqh day Kinh-lhánh cbo la đũ rôi. vay 
Phao-lô xira kia đíĩ xuăl-tbàn tú Trirúng 
Kính - Ibánli nào ? Xin tră lài mau ; 
Kinh'thánh đirae ehép do các tièn-lrí và 
các Sú.dô búi Bi'rc Thánh-Linh soí-dăn. 
Phao-lô là Sú - do dnirc Tiiánh-Linh 
phong-chúc, Theo (la I ; la lhay òng 
đa hoc vúi Chũa lai xú A-ra-bi 3 nam 
sau kbi gap Chúa, òng chép Kinh-thánh, 
Ta ú vào thúi-đai hoe Kinh-lhánh. Nlur 
vây eó may Ie can vè Triròng Kinh-
thánh nbir sau : 

1) Tnrirnfj Kinh-thánh Ià nrri chnijên 
nqhiên-cù'u Lài Kinh-thánh. — C-ác ví 
Muc-sir Truyèn-dan cbĩ chuyên giăng 
Lúi Kinh'thánb là bá-cáo sà-rnqng cũa 
Chúa giao-|)hú eho bn thôi. Mà lio không 
chuyên nghièn-cúu lhi làm sao giăng 
diro'c, Khòng phăi xem qua-loa, không 
can hpc-hôi, Mà phăí nghiôn-cún cách 
ky-càng Lòí Kinh-thánh vúi các sách-vú 
vè Thăn-đao do các Giáo-sir soan dav. 
The là Triròiĩg Kínli-lhánh rĩíl can cho 
các sinb-vièn sap đi ra hău-viec Cbúa, 

Cnng có ngirò'i tirô-ng phăi nhú đén 
Trirò'ng Kinh-lhánh đê đupc bo-cbúc, 
song muc-dich ciiính cũa noi ay là hoc 
Kinh-thánh, Chú Pháp goi : ^ Instilut 
Biblíque » djch « Viên nghiên-cúu Khih-
tbánh, » Xira vào đúi tiên-tri fi-li-sê có 
các con-cái Chùa muôn đi ra ban viêc 
Ngàí lhi cùng phaí đén Ibog iáo l í ên l r i 
và cfing phăi đén ú t^i Triròng Kinh-
lhánh dê hoc Lò'i Chúa. Tai Truúng 
Kinh-Thánh phăi cú Búe Thánh-Linh 
soi-sáng múi hiêu Lúi Kinh-thánh điroc, 
Mà cung can có sir gíăi-ngbTa cũa các 
Gíáo-sir do sir soi-dán cũa Thánh-Linh 
thi múi thău-dáo đirp-c Lúi Ngài. líàe-
sĩ Tông-lliirong-Tíét và Myc-sir Triêu-
thé-Quang dău khòng đi Trirúng Bai-hoc 
Kính-thánb, thì cfìng đa hoc trong các 
lò'p liêu-hpc Kinh-lhánh và nluV các sách 
Than - đao mà nghiên-cúu Lói Kinh-
lhánh. Vày Trirúng Kinh-thánh là tôi-
căn và Ià linh-bôn cũa Hpí-thánh Tin-
lành Víêl-nam la, 

2) Triràng Kinh-thánh là ncri âàotiio 
lói'tà Đàc Chùa Trài. — Triròng Kinh-
Thánh cnng là noi rèn-luyen eho ngirò'i 
tôi-lú cũa Chúa có đũ đúc-lánh cùng 

kbă-năng, múi cô the đăm-đirong dircrc 
viêc lún eũa Chúa, Tai noi ay ngirúi 

đirp^e hpc làp sir lúng-trăi Ihánli-khíét, 
yêu-lhuong, nhan-nai, cùng Ihiéu-thõn 



tire ĩà biró'c đi trên đu'ò-ng hep, 

hău có the dàn doàn-lliê Cliúa đi each 
niay-ui:'in... 

K í i í - g i Ó M nià cjuan-lirn-ng có the (inng 
đê đoat d u o c b a o n i i i è u chi en-cóng, 
chién-thang, ve-vang là n h ó ' no đa qua 
nhièu lira t r n n g in lén do ngirò'i thcr d o t , 

đàp, ren, đúc, sira, v,v,- mac dău no 
triró'c là mòt manh sal. 

Cbúa dung Triró'ng Kinh-lhánh đê 
tao ngu'ói hiru-dyng cho Ngài cung vày. 

I L - C A N H T Ì N H C Ú A TRirOTNG 

K I N H - T H Á N H T A I Y - S O - R A - E N . 

Dău là mõi gánh nang cho tiên-tri ft-
H-se, tiên-lri cíĩng cir n h ò ' Chũa ra thiêt-
lap TriiíVng Kinh-thánh, ăy dê có ngiròi 
s a u năy nói got theo òng mà hau vice 
Chũa, và C l i n g vi tinb-hinh cũa Hòi-
thánh Chúa lúc bay gió', nên tiên-tri 
k i ê n - n h à n mà lo mo' trirómg, m^ic dău : 

1) Chál~hep thitii - Ihon.—Day các 
ông bà x e m bai câu II Vua íi : 1 « , , . nói 
vó i E-li-xê rang : Noi chũng tói ó" triró'c 
myt thãy là h e p qua cho chũng tòi » . và 
4 : 38 Vă, trong \\v có đói-kém. Các 
môn-đô cũa tiên-tri đèu ngíìi triró-c mat 
ngu-ò-i.)> Xem hai câu Kinh-lhánh trên thì 
thãy n ó ì khô lo c n a Hìêu-tririrng tièn-lri 
Ê-li-sê . - , Cfing thăy các sinh-viên tièn-
tri đang tr trong cănh-tình nguy-ngàp 
thiê'u n o - ă u K Do sir Tbir-lhách, đau-khô 
có the khien ho có Uiê l ìm đirò'ng Iron 
lánh nlnè[n-vu nang-nhoc sau nay. Song 
le, hg khóng chay, h p khóng tron, mà 
trái laí, bò'i các đièu ăy xăy r a giúp cho 
h o them cirng manh trong Ihir-thách v à 
nhán-nai trong đau-kbi ' ĩ . Ho khòng thòi-
chi ngà-lòng Irong ló lũ'a do Thánh-IJnh 
rèn-đúc h o , v ì h o đa quyêt-tàm d à n ^ 
mìnli mòt l ă n điì cà- Nèn ho vui ò' lai 
Triróng Kinh-tliánh v à ngôi diròi rhcrn 
thăy mình và thay trò cùng nhau đê 
long : 

2^ Chi trông-cày mat mình Chna. — 
Day la thăy các đũ-c-tánh ciìa các tôĩ-tór 
Chúa that là rang ngòi. Trong lúc làm 
vào cănh đen-lòi ; thiêu a n . thieu màc, 
thiêu nni niru'ng trú, mà hn cliiĩng he 
suy - nghĩ mòt pliiro'ng - pháp nào đê 
nirorng-tira noi cánh tay loài ngiriVi, Ho 

chap tay hgÔí đó chò' chêt không ? 
— Không 1 Hp đên vó i Chũa lay điVc-lin 
mà cău-nguyên vò i Chùa là Bang đà kêu-
goi ho đên chijc-vy, ũng-hó hp và đira hp 
qua khòi co'n khuan-bách linh-thăn lãn 
vât-chăt năy, Vì vày Chùa có tra lò'i 
ban phirtVc chn ho (tói se nói rn đoan 
sau). Nhac đên Tru'òng Kinh-thánh Y-
so'-ra-èn thì nhá Triròng Kinh-thánh ciìa 
Ilôí-thánh nhà tai Dà-uàng . . , Cùng đa 
trai qua bao thòi nguy-biên đen-tòi, mà 
đà đirp'cChúa ũng-hò tiêp-ciru cácli dac-
biet. Cam O'n Ngài. Ho'n 7 nam vè Iriròc 
Trirò'ng Kinh-thánh đa biên làm not 
dòn-trũ cũa quànđò í Pháp và hi p!iá-
hũy hir - hao khá lòn, Triròng Kinh-
thánh phăi gián-đoan may nam Nlurng 
Chùa đa làm |)hép la, cho chíia-sũa cung 
líhã • quan. Song còn mpt nni ĩo sao 
cho cò đũ tài-chánh cho sn lioc-sanh lai 
triròng, thì Ngài cung to phép la trong 
các khóa hoc vira qua đirgc kêt-quă ve-
vang. Dac-biet hon hêt trong khòa roi 
lí)riÕ']95n vira Iiai phău khòa hoc lhi tòi 
dirge tin Triròng Kinh-lhánh lànj vào 
tinh-canh y nhu- Trirómg Kinh-lhánh Y-
scr-ra-ên xira mà II Vua 4 ; đa chép. Cam 
ta O'n Chũa đà cho Trirò'ng Kinh thánh 
ci'r tiêp-luc mircíra cho dên chung khóa, 
mac dău Ban Ciáo-vJên hni-hôp lo-lilng 
và các sinh-viên song bói dirc-tín ngày 
qua ngày. Nay bíU đău khóa khác 1050-
1957, Triròng Kinh - thánb cũng huge 
pbăí só'ng nlur các khóa vira qua. Dãu 
thăv triròc bao nhièu tró'-lirc đen-toi vè 
tài-chánh cùng nhir vè các hinh-thúc 
kliác, thi Ban (ìiáo-vièn cùng Inrò'c đi 
hó-í dirc-lin mà nhàn mòl so hoc-sinh 
khòng kém nam rôi. Tòi tin Ban Giào-
vièn da cò đirc-lin tiên biró'c nhir Giáo-
sir Tièn-lri K-li-sê và hu'íVng vè khoang 
lich-sfr cũa tièn-tri K-lí (1 Vua 17 : ) , Ta 
xem thăy so' sinh-viên Triròng Kinh-
lhánh Dà-nàng còn it ngirò'i lio'ji so' 
ngtròi tai Triròng Ivinh-thánh Y-so-ra-èn 
vi iio den mòl tram ngu'ò'i, 

Tòí tha-thiêt kêu-goi long nglua-hièp 
cũa Hòi-thánh (^hùa lai đày cùng moi 
no'i, sol-sang lo d i o lièn-đó Ilòj-lhánh^ 
ung-hò đàc-bièl Trirò'ng Kinh-lluính tai 
i)à-nàng vê tài-chánh cùng nhir vè cău-
nguyên cúng các phiro'ng - diên khác. 



Trircrng Kinh-thánh m Ô T Í i a lá Hôi-thánh 
Viêt-nam ta đtrcrc xúc-tiên, bò"-cõi nirórc 
Chúa đirtxc m^-mang Ihèm. 

i n . - PHÊP LA TJBhl TRirâTNG KINH-
THÁNH Y - S a R A EN. 

Tru-òng Kinh - tliánh là cira Chúa. 
Nlifrng nguo'i tgi Truò-ng Kinh-thánh 
phăi song duòi su che-chô, hâo-hO cũa 
BSng Toàn-nàng, tú-ái. Nên tai nui í y 
có các jìhép la đuírc to ra ; 

í ) Phép la thir nhirt : Not canh dwcrc 
giãi-dôc.— Qui ông bà đa biet nguyên-
do có nôi canh đoc năy ròi : đúi kém. 
Vùa đôi lòa mat mà cò su chét trong nôi 
canh là nión đê moi nguòi song đír qua 
giò phut đen-tò'i thi that-vong làni sao ? 
Truòc lihí phép la cũa Chúa đuoc ban 
ra thì can phăi cú mot it viêc làm cúa 
thày trò t^i Truòng Kinh-lhánh, Viêc 
làni ay : đem môt nam hot bô vào nôi 
canh, túc thi phép la đuoc thì-tho. Nôi 
canh đuoc lành. Môi ngu-òi đêu vui-
múng chãm-chut đ& da. Cò lê là nam 
hótcuôi-cúng cùa Truòng Kinh-thánh I.. . 
Cò lê lain là nam bôt cu5i-cùng cua con-
cái Chúa cr găn đày . _ - Xy là su hy-sinh 
cùa các con-cái Chúa, Nhò long tin-
tuòng và hy-sinh cùa các con-cái Chúa 
mà ta thãy cái cănh nhà Truòng Kinh-
thánh đòi hàn. cănh quang-đãng cùa 
mat tròi lúc húng-đông vúa lô dang, Và 
san la lhay tiep theo đó may câu chót 

cua I I Vua 4 ; có su tiêp-trcr đăy-đù cho 
Truòng Kinh-thánh. 

Hôm nay Chúa muon thi-thõ phép la 
cùa Ngài cho Truò-ng Kinh-thánh đe 
khóa hoc này đuac đăy-đù, vê-vang, 
khă-quan ho*n. Phép la này đucrc to ra 
do long cirang-quyêt hy-sinh cùa các 
túng-lòp con-cái Chúa trong Hôi-thánh 
Ngài. Ay Ià nam hot cùa ta. Tôí nhon 
danh Chua kêu-goi long nghĩa-hiêp vè 
nam hot ay cùa qui ông bà Ià nhirng nhà 
hâo-tàm vè công-viêc Chúa. 

Hôm nay, Chúa muò'n òng bà hay vi 
viêc Chúa mà lac-hién cho nam hot, môi 
nguòi mgt nam bôt thòí, thi tôi tin chac 
Truò'ng Kinh-thánh khóa năy sê thãy môt 
phép la cũa Chúa. Môi nguói phâi dàng, 
cũng nhu môt con cn khòng làm nên 

mùa thu tuoi-sáng vui-vê, mál-mê, mà 
can phăi có nhièp chim én hiep thành. 

2) Phép la thú hai : Đircrc Igi lum 
rìu. — Hpi-thánh Y-sa-ra-ên đat hy-vong 
nai nhóm sinh-viên Truòng Kinh-thánh 
năy. Và nhóm sinh-viên ay có cao-vong 
tràn-trè là sê làm vè-vang danh Chúa 
Giê-hô-va, Nên ho ra sue muan rìu đi 
đon cây vê cat truòng và xncr rông noi 
cu-trú đê có the nhân them hoc-sinh 
núa. Nào đè, luòi rìu không phăi cùa 
minh mà đa niucrn, lai vang xuò'ng nuòc 
rôi. Ho thãt-vong. ho la lên, ho kêu càu-
cúu . . . Nhung cô thăy đi vò i kia mà, 
Sao thãt-vong hôi các ông ? . . . Thăy môt 
khúc cây quang xuong nuòc, phép la 
hiên-hiên, liroũ rìu nhi bat lên ho bèn 
Iai cho đó lay đi. (Tôi chĩ úng-dung môt 
m§t theo bài giăng nììy thôi). 

Bay, cò khi ta suy-nghĩ nông-can : 
cănh-lrang cũa Hôi-Thánh Tin-lành ta 
hiên nay đuong ihieu-thôn đen nôi có 
các Hôi hi hãm-he đòng cúa, còn có mòt 
s6 đông lôi-tò Chúa Muc-su, Truyèn-đao 
bitúng-thiêu bi khê sô̂  nià còn lo cho 
Truòng Kinh-thánh the nào ? Sinh-viên 
Truò-ng Kinh-thánh sau khi man hoc rôi 
vê se làm gì ? ích chi mà cô-đông, mà 
lo-íăng cho Truòng Kinh-lhánh vi khi 
ho ra khôi Truòng thi ho vè nghĩ thôi, 
chò cho đâu mà bã cho ho đi ? Truòc 
day tôi Ià môt trong so nguòi nghĩ the. 
Song sau khóa hoc vúa rôi thi mòi 
nguòi cò chô đì ra hàu-viêc Chúa că, 
mà trong các hat còn thiêu nguòi- Đó, 
do phcp la cùa Chúa, cùa Hòi thàp-tu-
giá mà Hôi-thánh Tin lành ta đuo-c thăy 
két-quâ vê-vang cũa đièu mình mong-
muôn. Còn vè các sinh-viên Truòng 
Kinh-thánh I Tôi nhon danh Chúa mà 
khuyèn các lhanh - niên hôn-hòi, nêu 
thăy long minh đuoc Chúa kêu-goi đi 
Truòng Kinh-thánh thì hãy nhò Iai phép 
la Chũa đã làm tai song Giô-đanh cho 
Truòng Kinh - Thánh Y-so-ra-ên. Anh 
em sê đuoc l^i tot hon đêu minh đa 
mat (dãng cho Chua). Anh em đã hy-
sinh còng cùa và thì g iò đê mong Chúa 
dung trong công-vièc huu-ích Ngàí, tôi 
tin Chúa sê thăy long và đúc tin nià sê 
ban phuòc cho anh eni gat lay nhiêu 
kêt-quă vê-vang hon. Anh em hay nhò 
luôn trên các buòc đuó-ng sê có thày 

{Coi tiêp trang 32) 
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KINH-THANH 
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Tiêp-Ttic Mài Gwcrm... 
« Víĩ, khi đó (iãn A-ma-léc đen khen cbien cùng Y'Sfr-ra-cn lai 

Rc'phi'đim. Môi'Se bèn nói cnng Giò-suê rang: Hag chon lag 

iráng-sT cho chàng la, ra cbiên-đàa cnng A-ma-lcc. Giõ'Suê 

bèn làm g nhir lài Mói-se nói,., » (Xuăt 17 ; 8, ĩ).n, 10a), 

ÌÍPÒI không nhô rô Ià ti> hao g iô , hinh-

ănh cuôc chién-đau cna Y-so-ra-ên tai 
Rc-plii-ílini xtra đã kiiicn tôi lién-tirông 
den cuôc linh-chién cua Ilôi-thãnh ngày 
nay. ( l iôsuô luyên chon Iráng-sĩ cho 
cuôc chicn-đau ngày xua. thì g iò đày, 
Jesus Cling đang tuycn-chon trãng-sĩ , , , 

Và mni lăn Truò'ng Kinh-thánh mô' 
cũa đôn-licp môE lóp sinh-quàn môi là 
niôi lăn long tôi nao nao.. Hao giò' mòi 
đcn lupl lôi ? 

Trirò'ng Kinh-thánh laí mô- cna. Tir 
khap noi trên đat nu-òc Vietnam, có 
nhnng trãng-sT tinh-nguyèn gia-nhàp 
đoàn quàn thAp-tir nô-nirc vè đáy, Dău 
là nliíj'tig làn-hinh bô--ngô' triró-c eon 
đinVng mòi, hay nhu-ng sính-quàn dã 
lirng Jiém qna nhírng ngày <f ô' linh y>, 
chúng tòi dèu cùng vni - mùng (^ăm-
Ihòng trong on yèu-thirong và kèn-goi 
cũa^ (UVu-Ciiúa- Bao Irô-lirc đa virot 
qua, chúng tòi chĩ Ihăy : 

Jésus dang can chíen-sĩ 

IJnh-trỳn đang can điro'C duy-tri 
cho đén ngày đăc-lhang cuôi-cúng. 

Triróc Ihèm môt khóa hoc mó ĵ nira, 
du-bi mỳt ngày xual-tríin răt gàn, long 

tôi lai nao nao, vùa vui-mírng vira lo-
lâng. Nhan-đinh rô-ràng phân-sy cũâ 
môt sinh-quàn : 

Hiêu Kinh-lhánh trong trí 

Gíũ: Kinh-thánh trong long 

T o ra Kinh-thánh trong đôi song 

Giăng Kinh-thánh cho că thé-gian 
chúng tôi chĩ cô the tbirc-hien điroc 
bô'i sir gíùp-đír cna Thánh-IJnh, The 
Iran đang gay-go vì sap đén giò- két-
Ihuc. t̂ .hĩ mòt thòi-gian ngiln-ngũi niia, 
chúng lôí se mài kip gironi Ibiéng hai 
lirô'ì, san-sàng xòng ra Iràn-luyén lrong 
giò phut quyét liet hay chàng ? 

Ta O'n Chúa, lrong may ngày hoc 
đăn-tíèn, cbúng tôi dà điroc tră lòi : 
a Laí kè Ngài đa dir-đính, lhi Ngài cung 
dã goi... Sau khi anh em lam chju khÔ, 
chính Ngài se làm cho anh cm tron-ven 
vnng-vàng và them sue cho. » (La 8 ; 
30a. I Phi ô : 10b), 

Niro'ng tren L ò i song và Ihành-lin 
cúa tìirc (^húa Trò i , nhin xem Jêsus ìà 
nguyên-soái và Thành-toàn cũa dúc-tin, 
lin-cáy no'i sir ticp-trcr và cáu-lhay cũa 
toàn-lhS qui óng hà Ihàn-mén lrong 
Cúu-Chúa Jêsus-Christ, cbúng tói vúng. 
long đông-Uianh cat cao tiéng bál to ra 
nguyên-vong cũa ehúng tôí : 

Bao nhièu bòn đòng-bào còn chiraj 
Ihoál-ly ma-quyèn. 



THÂNH-KINH RÂO 

Linh Jêsus, ta nguyen tír 
rày đău mò lien. 

Vui đông long liìep môt, 
Hiflc giáp, th;1( hrug. nghe 
truyen, 

Quyêt xông-pha rhiên-

tnrông ren tiên quàn vô tièn. 

Và chúng tôi chuiĩn-hi ngay 
tír hày giò\ 

— Mót lìoc-sanh. 

TIN - TírC TRirâTNG 
K INH - THÁNH 

• Buòi nhóm bău-cũ lìan Tri-sir « Ban 
Chuyên-lo cău-nguyên cho công - viêc 
Trnyèn gião » Ihmvng-bán - niên, niên-
khôa 105(5-57 ciìa Trir<Vng Kinh-Thánh 
đu^o-c khai-mac vào lúc L^-giò-SO ngày 13-
9-5fi t^i Le-đu-ò-ng đuíVi sir chú-toa cùa 
ông Boc-hoc Muc-sir Òng-vàn-Huyén, cõ 
Giáo-su Muc-sir Vu-vàn-Cu đir, 

Cuôc hău-cù- bang phiêu kin giira 
58 hoc-sanh nam nfr, kêt qua ỳ Chúa 
dirge to ra nhu- sau : 

— Tru-ang-han : NguySn-hâu-Liro'ng 

— Thir-kỳ : Nguycn-bá-Quang 

— Tir-hóa ; Nguyên-van-Sỳ 

— Nghi -v ièn : Nguycn-văn-Nha 
và Nguyen-xuàn-Hòng 

Xin qui Ông Rà trong các Hôi-thánh 
nhá đên ciiúng tôi mà cau-nguyen cho 
đê chúng tôi có the làni tron nhiêm-vu 
cău thay cho công-vièc Trnyèn - giáo, 
Cũng xin vui long hiêp vóri chúng tôi 
mõi tõi thú bay tù-7 gió^ đên 8 gió-;ÌO 
cău-nguyên đac-hiêt cho vièc Truyèn-
giáo đê các tôi-tfV Cluìa có the đem 

Ban chuyrn-lo cau-nguyên viêc Truyen-giáo tgi 

Tririrng Kinh-tìiánfi Đá-nang 

(Ngoài so phanphi tir-tnc tron-ven), 
Hôi-thánh Phú-tho Nam-viêt ;>00đ. Giáo-
sT lì, R. HOUCK giúp phan-phí và chi-
phí môt hoc-sanli 2 tháng í* và 10 là 
l.^flOđ. H, T. Thù-đău-niôl l.OOùđ. Òng 
Rà Mgc-su' Nguyen-van-Thai, Thù dáu-
môt lOOđ. H. T / Dran 2í;5đ. H, T Tram-
hành, Cău-đat và Lac-làm ùOOđ Couples 
Class Ashvilte N . Car, 7(;iđ7r>. So đac-
hiet do Òng Bà giáo-sĩ H. Revelle cn-
đòng S.fiOOđ. (Tinh đên ngày 25 thánh IX 
nam 1956), — Ban Giáo-vièn. 

nhíèu chiên lac jĩiat vè chuòng nhà Chúa 
và ngày tái-làm vinh-hiên cùa Ngài mau 
rtên- Chúng tôi xin thành - that cam 
an triróc. 

— ThU'lcy : Nyuycn-bá-Quang 

G Ó P PHÀN B Ó N G Ó C -
Phiro-ng - đanh quyèn - tro- Trirò-ng 

Kinh-thánh: Òng Bà VÒ-ngoc-Kỳ Hà-
nang 600đ. (Nuôi niôt hoc-sanh h^ng 
tháng), Hoc-sanh Nguyen-ngoc-Búc 50đ-

So' hoc-sanh chánh-thúc khóa hoc 
• + 

1956-57 có tĩĩt că là 59 nam nu ; chia ra : 
1,— LÓ'P Tot ' nghièp 3 nam sanh-viên, 
2.— L ó p đè-nhi-nièn 14 nam và 14 

nír sanh-vièn, 
3,— LÓ'P đê-nhăt-niên 14 nam và 14 

nCr sanh-viên, 
Toàn the Triróng Kinh-lhánh chúng 

lôi xin toàn the Hôi-thánh vui long nhan 
<V đày tam long tr iàn sáu rông cùa Chúa 
chúng tói đòi vòi sir đa, đuo-ng và còn 
ùng-hô nhiêt - thành cùa toàn the qui 
Hòi-thánh, — Ban Giáo-vién 

RĂT CÂM-TA. -
Phiro'ng - danh ùng-hò Thánh-kinh 

háo; ông Bà Nguyen-Ròng ò- Dian lí'Ođ, 
ông Trăn-trong-íiia i'r lìran ÒOđ, (Tính 
đên ngày 25/9/195(5), 

— T, K. Iì. 



TĂN-THUJBkN*— 

T H A N H - N I È N H O I - T H Á N H T Â N - T H a \ N 

NhTrng nam chiên-tranh víra qua, 
HOi-lhánh chúng tôi hi gián-đo^n, không 
đu'crc giao-thông vó'i Biahat. Tfr khiông 
Mi^c-su- HuỲnh-văn-Ngà qua đài, Hôi-
thánh cliúng tôi khóng có M \ \ c - su-, 
Truyèn-đao, chúng tôi nhu" « bay chiên 
Ichông có ngu'ò'i chãn.^ 

Bay giô* sir nhóm hũ răt thu'a-thó-t, 
tinh-thăn anli em « bi tan-tác ai theo 
đu'ò'ng năy ! » Chí còn môt so' it con-cái 
Chúa niaóm lai hang tuãn đê tbò'-phirong 
Ciiúa trong mót nhà tín-đò- Sir hoc-tap 
cũa cliúng tòi túc bay giò' chĩ nhó* vào 
may quyên Kinli-lhành cù rách đà đircrc 
dán Ifii. Chùng lòí chí tha-thiêt vòi 
Chúa nhò- Ngài dìu-dât và bô su-c chúng 
lòi , hàu cliúng tói hèn chí dên cuoi-cùng 
đê diro'c gap Ngàí trên nirò'C vinh-hiên-

That cam an Chùa, chúng tôi chĩ nhó-
ló'i Ngài mà du'O'c tòn-tai đên ngay nay. 
Chang nhiTng nhir vây mà Ngài cón cho 
công-viec gày-dijng Hôi-thánh,càng ngày 
càng kbă-quan và tan-bô. Tir sir nhóm 
ĩai nam, ba ngirò'i trong môt nhà tín-đô 
cho đên có stj nhóm hang tuăn 30, 50 
ngirò'i trong mòl nhà Ihò' có đũ ban ghê 
rông-rai và hiên nay Chúa cùng cho phép 
ban mòl Ban Tri-sir Thanh-niên gòm c ó : 

— Triró-ng - ban kiêm Triró-ng-ban 
Chirng-đao : Triro-ng-văn-Quăng 

— Phó trirÔ-ng-ban. Thir-kỲ H . T . kiêm 

Tho'-kỳ B.C.B, ; Nguycn-hoàng-Oanh 

— Thir-kỳ ; Triro'ng-còng Thành 

— Tir-hóa kiêm Giáo-sir Nbi-đông : 
Hu<'nb-văn-Nho'n 

— Nghi-viên, nil' chăp-sir H . T , : 
Ngô- tb íXác 

— Nghi-viên kiêm Gíáo-sir Nhí-đông; 
Virong-kim-Lai 

Mòi tuăn Thanh-niên có môt lhì-gí<r 
đ§c-biêt nhóm lai trung-bình trên dirái 
;Ì5 thanh-niên nam nã. 

That Ià mòt cò" mà chúng tôi Ifrn 
tiêng nggi-khen Chúa, Chúng lôí đa 
nhân đug-c môt dííc-àn vô-giá, Cùng vi 
the nên chúng tôi viêt it dòng thô-so vói 
tăni long thành-thât nêu trên niyl líáo, 
hău các qui đôc-giă cùng chùng lôí ta 
O'n lón la cũa Ngài, và nhò cău-nguyen 
ciio chúng tôi đtrgc đú-ng vfrng đen 
ngày Ngài hiên đên. A-men I 

— Ban Tri'Sir Thanh-niên 

T I E N - Q U A . -
Trai qua chin nam khói lira Hôi-

thánh Tien*quâ thuôc trong vùng Viôt-
còng kiêm-soát moi mat, nên Hgí-thánh 
kbóng the hoat-đgng theo đièu niong-
muon ; buòn nhat là tfr nam 1952 đên 
ni"ra nam 1956 nhà tho- môt no'i, tir-thăt 
môt nga, quang-cânh răt là so-sàí, Khí 
đi ngang qua nhìn vào nhà Chúa không 
long nào chiu nôit Nên Hôi-thánh chúng 
tôi nhò Chúa quyét-đính đem tir-that 
làm Iai trong vu'òn nbà thò' đê tiên cho 
S U ' bàu viêc Chúa, 

* 

Bât đãu xây lu'-tbăt tfr ngày 2-5-1956, 
mô' móng bgc nèn do đăt chièu cao 90 
phàn lay làm giàn trò bang go xong thi 
hêl tièn. Bay gió* không biêt lay chi 
mua đá và vòi cùng thuê thg- xây tu'òng, 
đành phăí tam nghi tliòi-gian, đê cău-
nguyên vò i Chúa và vãn-đông làí-chánh-
Nhò' Chúa câm-đòng con-cái Ngàí Irong 
các Hòi-thánh cò lir-tâm thiên-chiđoi vói 
cóng-viec nhà Ngài nên san-sàng ũng-hô, 
Dãu vày cfing chira đũ, phâi nhò' ông hà 
Huvnb-Châu, Tu-hóa Hôi-thánh Tam-kt 
cho niĩrgn S.OOOifeOO và inirg-n linh-tinh 
2.0fl0-*ft nu'a mòi iàm xong vào ngày 6-9-
1956, song phâi lo'p tranh, Tôn-phí hét 
25.000>?00. thu đirgc hon 20,000S00 hiên 
nay Hôi-lhánh còn thiêu ng' 5.000$00-



Kinh nliò- các ông bà thàn-niên tronR 
Ríĩiig Chrisl nhá cãu-nguycn cho đê 
chúng lôi có đù lài-chành Irang-lrâi ni6i 
ncy ííy. Xin Irân-trong cam an Iruó-c. 
Miic-sir chúng lôi diì don đen cf tu'-thât 
niffi ngày 10-9-1956. A-lê-lu-gia ! 

T o i i n - l h ê Hòi-Thánh chúng lòi có 
long tri-An qui òng hit đa đùng giúp vào 
quy xày-(iiíng Ur-lliSt nliu" dirô-i đây : 

H Ô I - T H Á N H Q U Ă N G - N G A I . -

Các qui ông Pham-Ain lOOgOO ; Bùi-
Tâo tOOíUO; Bùi-TirlOOS; Trììn-Huỳnh 
lOOS; iò -Nho lOOS; Bà Phgni-lhi-Châu 
100*00. 

H . T. Q U É - S O N . -

Các qui ông Ngnycn-Nhgc lOOđ. 
Phan-Nguyên lOOđ. ; Pham-Khièm lOOđ. 
Pham-Heal 50 đ. ; Nguyen Giáp 50đ. 
Nguyên-Năng 50đ. ; Trirtrng-Khanh 50đ. 
Bang-Khán 50đ. ; Huvnh-Kỳ 50đ. 
Nguy?n-văn-An lOOđ. ; Lé-T:ìn 30đ. ; Lê-
Thiêt 30đ. và Byng-Chung 20đ. 

H. T, TAM-KỲ. -
Các qui ông Nguycn-bá-Díéu 300đ. ; 

Nguyen ngoc-Trung lOOđ. ; Nguyen-Tùv 
lOOđ- ; Trăn-htru-Dung 50đ. và Bà Tràn-
thi-Quet 50đ, 

H. T. 0 À - N Ă N G . -
Các qui Ông YÔ-vàn-Tian l.OOOđ. ; 

V5-ngoc-KỲ 200đ. ; Nguyen - híru - Oông 
lOOđ. ; Cu Du-pliu-ôc-Tiiuân 500đ, và 
lìà Tu-Thông 200đ, 

H* T* TlCN-PHirÕrC. -
Ông Ngô-Binh 50đ. ; ông Tô-Thăng 

ĨOOđ. ; ông Trucrng-Quyôn 50đ. ; Giáo-sĩ 
G. E Irwin 50đ. và ông MMC-SU Pham-
xuàn-Tin 50đ, 

^Cău xin Cha Tir-ái han lai an lành 
Irên qui ông hà càng Ihêm. 

Ban Tri-sir Hòi-thánh Ticn-qaã. 

H 9 I - T H Ă N H MŨI -NÊ. 
Klii đugc tin Ban Tri-sir xêp - đat 

chúng tôi đên nôi-tíép chúc-vii cùa ông 
bà myc-su- Dirong-KỲ, đê hău viêc Chúa 
laí Hòi-Thánh Miíi-nê (Phan-thiêt) thì 
chũng tôi chĩ biêt ngày đém cău-xin 

Hgi'lhánh Mni-né 

khĩSn-thiêt ô triròc mat Cha Thánh, đê 
nhân noi Ngài moi nàng-lirc thuòc linh 
hàu bu-òc di theo í^chi Ngài, và làm 
loì-ich cho công viêc Ngài. 

Cam on Chúĩi ngày 15/0 vfra qua 
gia-đình tôi đa đen Hôì-Thánli Mniné 
đu-òi SIT đán-dít cùa Ngàí, Quàn Mui-né 
cr vào đàu môt bán-đâo toàn cat eo-hep 
nhu-ng rat dài, đinh lien vào tĩnh-ly 
Phan - thiêt, ba he là bi^n nèn líhi-
hâu rat mát-mê. Dân-sô trên mu-ôì ngàn 
nguòi, phăn đông sinh-sông bang nghè 
chài-lu"òí. Nguôn - Ip-i vè dòa, chuôì, 
tre, lá và nhăt là cá mam thì rat đÔi-dào, 
nôn muc song cùa nhân - dàn Ichá 
ôn-đinh. 

Giăng-đuròng cùa Hôi-Thánh Míji-nê 
khá lòn, có the? sánh vòi Giâng-đuòng 
cùa các Hôi-Thánh lòn nhirt nhi ò trung-
hat, nliung so vòi so tin-đô thì lai qua 

it, môi tuàn nhôin l^ì chĩ môt làn, thu-a-
thòt chùng muai nguòi, nén muc sò'ng 
thuôc-lloh cùa con-cái Chúa vêu-òt, moi 
SU- boat - đông trong Hôi - Thánh đèu 
ngùng-trê-

Trong 2 tháng đàu hàu viêc Ngài ô* 
đày, chúng tôi đa cây o-n Chúa tô-chòc 
lai Truòng Chúa-nhirt, cò 3 gião-sir, sfí 
hoc-viên tù 10 nguòi nay đa lèn trOn 20 
ngu-òi. Ban chirng-đao đông-thòi cunâ 



fìirac t5-chijc thành 2 ban : nam và nfr 
môi chièu Chúa-nhirt đêu có đi làm 
chúng, thãm-viêng và phàt sách, kêt-quă 
trong 2 tháng hoat-đòng cũa Ban Chúng-
Bgio là 3 tfn-đô yêu-đuò'i nay ăn-nàn, 
mpt nguói niói tin Chúa, lion 200 nguói 
nghe đyo và phát đuac hang tram cuò'n 
sách, Gia-đình le-bái luànchuyên trong 
các nhà tin-đò đa điroc l:)p lai vào nioi 
tòi Ihú nam, so tin-đò nhóm lai inôi lăn 
môi thêiu đòng. Chúng tói đa iníV hVp 
dgy Thánh-Kinh hang Hhih ănh cho các 
em trong giăng-đuòng và trong các nlià 
truòng có trèn 30 em theo hoc lóp nĩiy, 

Giíra lũc còng-viêc trong Hòí-Thànli 
đang lién-lrìên, thì sir thú-tháeh xăy 
đên cho chúng tôi, V g tôi đau thuong-
hàn n§ng, sò't niê-niaii luòn 4 ngày dèm, 
tòi phăi đira vào điêu-tri ív hônh-vién 
Phan-thiêt. Ta on Chúa, Ngài không bò 
chúng tôi, cò nliân lòi cau-nguyèn cúa 
tôi và cua qui òng bà anh ciiĩ em găn xa, 
mà cúu vp' tòí cùng phuc sue lai cho 
nay vp- tùi khá nhièu và da tríV vê Hôi-
Thánh đc hièp-lác vòi tòi tiong chúc-vy, 
Tòí hêt sue nggi-khen Chùa rung căm-an 
qui òng bà anh chi em đa cău-nguyên cho, 

Ngày 10/S Hôi-Thánh chúng tôi đà 
tiêp Ban Tuăn-Hoàn Truyèn-Bao tĩnh 
Binh-Thuỳn có các qui Myc-sir ; Phan-
đinh-Liêu, he-khac - Chíín, Trăn - văn-
Tùng, các qui truyèn-đao ; tíào - vàn-
tìiêu, Bùi-Khuo-ng, Ta-Xù và 2 g i áos ĩ : 
Franklin Ir\vi[i, Rexìlius. đên thay phièn 
giâng-day trong 4 ngày đèin lai Hòi-

Thánh, và nioi chièu cò dung may 
phóng-thanh rao-truyèn Tin-Lành tai 
chg Thach-Long và chg Bang, kêt-quă 
4 linh-hòn ăn-năn tin Chúa, các tín-đô 
khóc-lóc vè sir yêu-đuõ'i mình, húa-
nguyen dàng đói song hàu viêc Chúa 
cách mòi-niè hern ; hang nghin đông-
hào đa nhàn lay hpl giò'ng lin-Lành xin 
Chúa làm cho nay-nò lên, 

Hôi-Thánh chúng tôi đa dir-hi niòt 
sfĩ lien n i u n may phóng-thanh đè giăng 
Tin-I^ành cho đòng bào, dù vói mòt so 
tìn-đò răt it nhirng cùng hêt sue cò-
găng dànli-dym vì biêt sg híru-dyng 
trong còng-vièc Nhà Ngiò, Nhung hiên 
nay giá nníy tãng lèn gap đòi, Chung 
lòi c l i ĩ biêl cău-xin n m Chúa Ngài đa 
khùí đău làm vièc lành trèn Hòi-TJiánh 
chúng tôi xin làm tron, cJ ìO chúng lòí 
cò đù tièn đc mua may ăy, 

Kinh xin qui ông bà anh chi em yèu-
men (-húa, Tluro-ng-xòt tòi - nho-n, cău-
nguyên chn Hòi-Thánh chúng tôi, cho 
nhùng linh-hòn mói đău-|>liuc Chúa 
đugc đúng vúng, và cho cJiúng tòi đăy 
on, đũ sue, đê làm tron trong-trách-
Ba ta, 

— Truyen-dao Ngnyên-Uêm-Àn 

V À I D Ò N G T A M BIÈT 

Sau nhiêu nam đeo-đuôi viêc hpc-
h-inh trong nhùng đièu-kièn thiéu-thoíi^ 
(-hiìa đà giú|> tòi vugl cap trung-hoc đè 
lèn cap đai-hoc tù nam ngoáì qua khá 

nhiêu vĩĩt - vă mèt-nhoc 
Bên nam nay Chúa thăy 
sue hoc cùa tòi còn có 
the vuan lèn nùa, nhung 
hoàn-cănh gia-đinh song-
than tôì lai thiêu - thòn 
không đù dc cung - cap 
cho tòi till că moí nhu-
càu cùa sir hoc, nèn Ngài 
đà UKY cho l ô i mpt con 
điròng niói và la : Con 
diròng xuăl ngoai du-hpc, 
Căui an Ciiúa, mòt co'-
quan giáo-dyr Koa-kỳ đà 
cap cho tòi mòt hoc-bong 
hoc cho đên khi thành tài 
(néu không gl tro^-ng^i). Hop tgi Maine 



Sinh - viên 

Phan-áng-Nghĩêm 

Ngày 28/8/1956 toi đa ròi Sài-gòn đáp 
may bay sang Chicago, thành-pho each 
triròng tòi hoc dp 55 cày so ; và nipt 
tháng sau tôi vào nhà tru-òng đê lo tiêp-
tyc hoc-hành, 

Tôi không mong gi hern Ià xin toàn-
thê các tòi-tò vă con-cái cua ('húa luôn 
cau-nguyên cho tôi, mòt thanli-niên ton 
qua trê và thiêu nhieu kinh - nghiêm, 
trong khi cr giira moi su- cám-dô cũa xa-
hoa và thinh-vu-ong đuo-c giir long tin-

kinh Chũa, chãm-chĩ hoc-hành, gay liêng 
lot cho Hòi-thánh và Iàm rang-rò đàn 
Viet. Thành-còng tôi xin nhò o'U qui vi 
mài mah 

Tôí viet may dòng này đê ngai-khen 
Chúa và tani biêt các eg, các ông bà và 
cãc thanh-niên thân-mên trong Chúa 

— Sinh-viên Phan-áng-Nghi$m 

A N - H Ó A , -

Hôi-đông thiêu^sình cũa Hôi-thánh 
Tin-lành Vietnam tai An-hóa làn thú* 
nhút nhóm lai vào ngày 8-7-1956 diròi syr 
chũ-loa cũa ông Myc-su: Lirang-vang-
Thu-c. Hiên-dien có các qui Myc-sir : 
Nguyên - phú - Lành, B^ng - van - Luc ; 
Truyèn-đao; Pham - van - Nghi, Nguyên-
Ihanh-Liém, Vo - van - Be cùng ông bã 
Ciáo-sĩ J. A. Fitzstevens giăng-day và 
dur-thinh. 

Có gàn 100 thiêu-sinh nhóm lai đông-
đũ và lòi hon 100 giáo-huu dir nhóm răt 
Jong-trong và vui-vê, Càc hài Thánh-ca 
cũa các thiêu-sinh hiêp-tãu và song-tău 
khiên cho Hòí-chúng đêu câm-đông và 
phăn-khòi. 

Cuôc liep-riróc cua Thiêu-sinh khi òng bà Giào-sT J, A. Fiízslevens den 

nhóm Hói'dong Thien-sinh ngàg8l7}iy56 iai An-hóa 



TronR fĩèn-lliò' clnrng-dnn kliá huy-
hoàng do r> Ihiêu-sinh h'ĩi H , ITi tuôi 
drini-nhfin, 

Tir ngoài cua cliinh dén tôa giang 
day nhfrng càti Idiăn-híeu, <diãni-ng(ííi và 
hòi Kinhdhánh khien cho s\x nhòin lyi 
thcin [diări hnig-trong, Nào là ; Thiéu-
^ính \ìi co'-ngliiOp nhà (^htía. Tliicu-sinh 
là UKMu iMìiì ciia llòi-lhành, riiicn-sinli 
Jà gych nfd cua thanh-nièn. Thiéu-sinh 
là bòiig-hna chòni río ciia Hòi-thánli, 
Thicu -sinli còn lã Thanli ^ nièn song, 
TiiJcu • sinh song ià Tliarih - nièn njanli, 
Thiéu - sinh inanh là Ih)i - tlnudi vui, 
thiéu-sínli là thuòc V È DIVC Chna Tròi , 

Cam an Chúa, hai òng Mnc - sir 
Nguyen-plui-Lành và Bang - van - ÌAÌC 

giang-day mnt cách day cm cúa Chúa. 
khòng nhúng giyc-già Thién-sinh đinrc 
phăn-khúí trên Ihièn-lg de hau viec 
Chúa. mà còn làm cho că Hòidhánh dèu 

F 

duoc sir cám-dòng nhièt-lièt lrong sir 
d^y-dò năy, Uãt la on Chúa. 

BuSi chièu dung lì giú cò cuòc hoan-
nghinh úng bà Giáo-sĩ J, A. Fitzstevens 
vì múi deu hău-víec Chúa trong vùng 
náy, Vã sau do bà Giáo-sĩ eò dung hinh-
ănh dyc-biêt dè d^y-dô các thiéu-sinh 
nfra. Cam ixn Chùa, các thiéu-sinh nghe 
lúí bà day mpt cách ro-ràng và de hièu 
khién cho mòi em đèu đăy long khoan-
kboáì. 

Tù day Ban thiéu-sinh đgl dirúi 
quyèn chú-toa cua Bà Myc-sir Lirong-
vang-Thirc, và đày là danh-sách Ban Tri-
sy: Ban Thiéu-sinh Hpi-thánb An-hòa s 

— Trirúng-ban : Cô Nguyên-lhi-Nhung 

— Tho-ky ; Câu Huỳnh-văn-Thiên 

—-Tu"-hóa : Câu Vu-văn-Toàn 

— Nghí-viên : Cô Trăn-thi-Tùng và cô 

Làm-thi Kĩnh-Oanh 

— Chăp-siy : C^u NguySn-văn-Ngoíin 
và c^u Trăn-vàn-Mĩnb. 

Buôi lê két-lhúc vào lúc 5 giú chièu 
đăy sir vui-vc, Ha-lê-lu-gia, 

— Mnc-sir Lir<rng-văn-Thi_rc, 

TIN MU'NÚ 

T A N - T H ^ C H * -

Càu Byng 'Vàn-Tích Ihú-nam cúa òng 
bà Bang-văn-Thinh tluiòc-viên chi-hòi 
77ni-thach đep duyên cùng cõ Lãm.lhi 
Kĩnh-Oanh tbú-nũ- cúa ông bà Làm-ván-
Kjèu Ihuòc-viên chi-hòi An-hòa. l lôn - lc 
cú-hành mòl cácli trpng-lhè lai giăng-
diròng Tân-lhĩiclì vào lùc H Kh»" "gày 
I0'íl-l!*r)í> do iMiic-sir Nguyen - |)lni - Lành 
chú-le. ông Mi^ic-sir Lirong-vang-Tlnrc 
giăng-day vã ôn^ Myc-sir B^tng-van-Lye 
liành-lè, 

Tôi xin trân-trong lluiy nuit cho I'ă 2 
Hòì-thãrdi ebúc-miVng càu cô deu duoc 
U o n tinh ven nghĩa lrong ond ien cua 
Chúa dè eùng niiaii inanli tién trèn lliièn-
lô, A-men 

— MiiC'Str Lira ng-van g-T hire. 

C H A U - O Ó C -

Càu Ngô 'Vàn -Pl i i , thú-nam cúa ông 
hà Nghi-vicn Ngô-húu-Duy, Hòi-tliành 
Châu-dôc, dep duyên cùng cò Phauj-tbì-
Minh. thúnú cúa òng Pham-van-Khài» 
Hôi-thánh Chàu-doc, Hôn-lc da cú-hành 
tai nhà riêng do ông Myc-sir Nguyen-lan-
Lpc hànb-le vào ngày 15/8/l95fj vào lúc 
10 giú. Hỳí-thánh và ngu-úi ngoai hop 
lai khá đòng. 

Tôi thay m^t cho HOi-thánh Chàu-
đôc, xin chia vui cùng haí hp và cãu-
chúc c^u cô đuoc Iron tinh ven nghĩa 
dè gây-dirng môt gía-đinh đăy h^nh-
phúc trong àn-diên Chùa. 

— Triigen-đao Phan-uân-Miên 

Ban báo xin chia vui cùng haí bp và 
chúc-niúng càu cô cùng gây-dirng mỳt 
gia-đinh vinh-hièn danh Chúa, — 'i\K,B. 

Q U I - N H a N . ' 

Tren hinh đăng-tăi day là đìa-cănh 
cúa khoănh đĩĩl công-hoang tai điròng Hai 
Bà Trung trong thi-xà Qui-nhcrn mà 
Chinh-pbú vúa cbo phép Hpí-thánh Tin-
lành I9Ì Qui-nhon xây-căl co-sú nhà 
Chúa- Khoănh đĩíl năy vúa ban don 
xong, đa vun nèn và đào gíéng dè chuăn' 
bi cho vice xâv-căt. Chĩ cbò-doi Chũa 
mú diròng tiép - trp" lièn - bye Ià khúi 
công. 



THANH-KINH lìÁO 13 

Qnang-cãnh khnãnh diil dir'căt of-sò' ĩlói-lbánh (gi Qni-niufn 

Divn-lírh klioiình đĩít này itiro"c 1.560 
thirác viiông (30th x 52 th ) / ©ê có the 
hoàn-thãnh cuôc xEìy-căt năy {că giang-
điró'ng và tu'-thal) phai ton ít nhat là ha 
tram ngàn đòng (300.000ÍS00)-

Tràn-lrong tlia-thìet yêu-càu các qui 
C I J , ông bà tòí-tó" và con-cái Cbúa găn 

xa hô"í tìnli thu-crng - yêu trong Bang 
Christ tai đày mà hang nhó- cău-nguyen 
và ũng-hó cho. Chũng tói xin tliành-
Ih^l cam t^ tru-òc, 

r , L . Hôi-lhánh Qui-nhan 

— Muc-sir Trân-trqng-Giao 

TIW 

M Ỳ - L Ô C -
Cu Than - van - Bò, Ihàn-sinh ông 

Chăp-sir Phan-van-Son, hirÔng-Uiq 78 
tuôi, đa nghĩ-yên trong Chúa hòí « giò 
30, ngày 13-0-1950. Cy lin Chúa nam 192ít, 
đât-dFÍn eác con-cái Iron - ven trong 
đirò'ng tin-kính Cluìa. có ănh-hirÓ'ng lot 
gifra Hòi-thánh, Cu trung-lin hau viêc 
Chúa cho đên ngày qua đò'i. Cu không 
hi đau-đòn nhièu, Irong gió- phúl cuoi-
cùng Cy răt bình-tĩnh và cau-nguyên 
nhièu, Cy nói vòi các con-cái o- bên 
mlnhr^íng: « Ỳ Chũa đirrrc nên » , ròi Cy 
trút lính-hôn. 

ffUÔN 

an-táng Cy đã cir-hành 
trong-thê lúc 6 gió' ngày 14-9-56, 
Chúa đirac vinh-hien. 

cách 
danh 

Thay mat toàn-thê Hgi-lhãnh Mí'-
lôc, tôi xin phân-iru cùng Òng Phan-
vãn-Son và tang-quyên. Cău Chúa ban 
an an ũi. 

— Vo-vân-Đê, Trugvn-âqo Hôi-fhánh 
Tin-lành My-lóc. 

Ban báo xin thành-thât chia huôn 
và cău Chúa ban an an-ũi tang-f[uyên. 

— T. K. D. 
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C H L T N G T H L T C Q U Y E N C H U A 

Tòi lã Trirojig • van • Quang. liu-đô 
Hpi-Tliánli Tin - Lãnli Tàn - thuan ((-à-
nvãu) \in làm chùng vc (|nycn - phép 
Chùa ítn chùa binh ciio v o tùi Iboàt con 
đau tini. 

Hon 3 nam vo" tòi làm binli đau tim 
trăni-trnng. lòi và anb em lrong Hòi-
Tbánh liét long rău-nguyen xin Cliúa 
lay íiuyên-[)hêp Ngài chùa hinh cbo v o 
tôi, nlurng sau kbi cău-nguycn xong, lôi 
lai nghĩ rang ; « Cáu-nguyen tbi cău-
nguyèn, còn uong thuóc cù uòng chó eó 
hai gl ? ChuA eùng ban càc thir thuôc 
đe tri binh 1 & Tôi lo chay chĩra 
nhièu phirong thuôe đòng, láy-y ton rat 
nhièu tièn, nlurng không thiíy liinli 
thuyèn-giăm chùl nào, irái l^i l)inh đau tim 
càiìg ngày càng lang them, den noi Y-sĩ 
lày-y khóng dám clura nùa. Tbăy dóng-
y xem mach cùng lăc dău cho biét mach 

đén chô chél, hun clio tòi luyêl-vong 
vè Ihuôc-men cùa dò'i ! 

That la O'n (-hùa, khi loài nguòi 
luycl-vong thi (]hùa lô (juyèn-pbèp Ngài. 
Nham ngày CliÙM-nhirt kia, sau khi tliõ, 
I>hu"ong Chùa xong. tùi mòi anh ein Hòi-
Thánh đén cău-nguyen cho v o lôi, tòi 
quyét-đinh tir nay khóng cón nhò e;ìy 
Ibuôe nùa, ehĩ lay dùc-lin nhò' cỳy 
quyèn-phèp Chiia mà lhòi. 

Tôi niòi <̂ ng Nguycn-văn-Chat, Phó 
Chũ'toa Hôi-thánh xirc dău, hiep cùng 
anh en i Hòi-lhánh lay dùc-lin thành lain, 
khăn-nguycn xin quycn-phèp Chùa cúu 
chùa cho v o lòi. ò t vui mirng thay. 
líjnh dau tim vo tôí càng ngãy tliuyèn-
gìăin và lành-manlì nbu thiròng. Ililng 
tiiăn có dù sue khoe di nhà thò, tliò-
phirong Cluhu Ha - lè - lu - gia I Ngoi-
klicn Chùa, — Trirunii-intn-Qaàruj 

linn Ttiièti-sinh Ilôitht'uih Tũt-lâith An-hòa 
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QMâ^ ^ â m . <^^ã 

T I N H - B I N H J E S U S 

Phòng theo Thónh-co so 3 i4 ] 

T A . 
Xung-pliong váo rãn-tuycn. 
Cò- iháp g á phat cao. 

Râp biró-c cùng manh lien< 

Kia, B^i-tu-ó-ng JêsUB kía, 

Can-dàm en ta hãi I 

Quyel nhìn xem Chúa kia, 

Tin'cây, ta xòng ló-i. 

Ta , tinb-bính anh-dũng, 

Rãp biro'c dõi thánh xira. 

Khòng nao muôn giro'm sOng 

Mòt lòrìg tie I say-nir.i. 

Cian-nguy khòng nao'HiJng, 
QuyÕi môt long cáy-tróng, 

Muòn ba-dão hiep'SdDg, 

Môi chèo vu-c-t tô Ĵòng. 

Bánh tan âàr'i lãm-tõi, 
Oi^t Each lũ >a-Ian ĩ 

Thu quán cò' phãp-phó-i, 

Bong ca khiic khãi^hoàn. 

Khãrhoan ca day dat, 

Kèn thien-sir thôi dÔn ĩ 

Khòng-trung, ta (!iro'C cSt. 

D L T li^c ciró'i Chién-Con, 

/ O 

THU T À M - H Ò N VÀ I T Ó T C - V O N G 
(Đ-âu-tién may dòng thcr con trà.. 
Đ-ôc-già vui xem chá khô cu'ò'ĩ 

R U N G - T H U Ríó mat vó-l ttãng Ir^-ng ,̂. 

Muòn ngàn ngu-ò'i hân-hoan vui-lhõa, 

&êm nay trăng sang trò'i quang-dãng. 

Nhin cinh thién-nhién long rao-rirc... 

Bong la syc nhó' Itic *<r-iinh I 

Mc/ì ihuò- nào ta là em be ĩ 

Chào dò'i ta tir ny dò'i vui"vc ? 

Bay giò" ta mó-í thòa vui ho-n... 

Vì giet sach mõi thù tòí-lói.,. 

Cây llnh-than ta quyet chí hy-sinh. 

Con dâng cà tãt-$Ình cho Bang Christ. 

Jêsus Bar-ttro-ng, Anh.minh, Nguyén-soár. 

Chũ tu-ó-ng hòi Tien thoái, ihco Ngài go!.,. 

Lay Chiia ôi I Con nguyen dên bên Ngài... 

Thu den, thu ò-, lai thu ve 1... 

Van-vât Um Mc phài ù̂ ê I 

Chì vì ác tôi n c i tran.lhí \ 

Bám"chìm tôi-loi lám sinh-Iinh I 

Mat liuh-quang mat long tU'O'i-sángĩ 
Bình^in, hy-vong, hóa tro tà I 

BO'S ho Icm-lhan trong bong tõĩ-

Mò- cà lu'O'ng-tám lăn mat Than, 
B ã the lai càng xa cách Chda T 

Chiía o-í I Bò-i ho sê ra sao ? 

Chlc-chán bí báo lĩiy ròng^viêc... 

Chtìa o-i ĩ Chúa biet ho là ai ? 

Ho khác chi on ngày thuò' tru-ó'c I 

Song dò'i lói-lÒi du-ó-i Ma-vu-crng I 

Mat hanh-phiró'c Chiía dành cho sân \ \ \ 

Nhu-ng thu d'ĩn vó'i ánh tràng lhanh. 

Van-vàt sang to, càng them to.. . 

Khòní-khí trong lành, them (iro-ì mat 

Sao tròri lãp-lánh ánh vínb-qu ng-.. 

Ngày den, dém vê, bình-.-nính den -

L^ó-c ChiSa cho con có Cbiía thòi í 

Con nguyî n tán-lruũg thco dãu Chiia I 

Bang dã vì con bÕ mang vàng... 

Xin Linh Chila < gir long con mãi 

Long càng ru-c-rcr ánh du-o'ng^quang. 

Du-o-ng-quang Thiên-Quõc cang soi lò, 

Cang to lòa-soĩ rõ mat Ngài..-

B c con thãy Chiia Cha Tù-Ai . 

Dõc long theo Chiia tàn-trung thôÌ I 

Xin c ha gia-bôi tù-a Ltnh.Thãn 

Kinh Thi n A'-nhân phuc-str Christ 

Suòt dò'i làn hiro'ng phiróc muòn thu. 

- ^l-X^litèn {Lè.-dinli-Àn) 

(Bâni Tniìig-lhii I'li T- K- T. S,i-;ii(íi;f> 

eEM T H U B Í N H - T H A N C Ă M - T Á C 

ON niró-c dém nay ròn cành tình, 

Trãng thi tuy to van còn chính. 

ang cùng ngõ hèm sau den roirc, 

Cira rông nhà cao ánh fiáng xinh. 

Cày cò vui-tiro-i Irong oán-hán, 

Niíi BÓng mù'ng tùi gifra lhanh-hình. 

A J lên nhán hòi thãm dì Nguy^t. 

Còn d9 bao thu hct khuyct hinh. 

— an-- O lit 



riENG GOI CUA 
RUNG XANH 

C ù a m ô t ehi -p l iá i mó*ĩ mò*: R C G L A I 

Nlio'n danh Chúa, tói luòt dĩíy-ló-
ht>n-nion rua (^húa xin viêt lèn mid háo 
vài l<Vi k èU 'gn i các tdii^íái liung-lliành 
cũa Chúa dang trnng - dni sir iiiên-
den cũa Ngài, 

fiê to ra ĥ i mot cun-cáí trung-lliành 

cũa C h ú a chac q u i C\Ì ( j u i Ong lĩà anh 
c l i i cm và toi dang căn-lhàn l à m then 
sir-ni:nig r h ó t và gă]>-i'út cũa í ^ i ú a t i ' o r i g 

thũi-kỳ cuui-cúng v à d c n - l ó i nãyJàllnVÌ-
kỲ mà ngmVi ta không ai hiet phúl sau 
ra sao, v ì trong thôi-dai nguyen lũ mà 
loài ngtròi dang c ó Iron í}uyen xũ-dyng 
nãy, ngU'ò'i ta sc lir d i e t minh và liêu-
diêt cà nho'n-loai neu I m muon, 

Con-cái yêu-dău cũa Chúa nhò lòi 
Ngài h í é t rang minh dang song trong 
thó'í-kỳ cuòi -cùng, lúc t i ê n g kên c h ó t 

cũa t h i c n - s t r hàu Ihôi ; « vi hiêt I h ò ì - k y 

điro'ng lùc chúng ta day. giò anh em tù-
ngũ thirc day da đên, h n i sir ci'ru hiên 
nay đa gan chùng la hon lúc chúng ta 
mói lin. Hem đa k h u y a , ngày gan dên ; 
vỳy chúng ta hay lot bó nhu-ng viêc toi-
tãm mà mìĩc lay áo giáp sang-láng. » 
Rò-ma 13 ; I I , 12. . . « Hày dirng thiĩng 
iên, ngiróc dãu lên, vì sir giăí-ciru cũa 
các ngiroi gãn tòi *> Lu-ca 21 ; 2S. 

Nhirng tlian ô i ! M ô l đièu đau long 
dang tiép-dien t r i r ò c mat cluing ta. Tai-
hoa có the thình-l ình vyt đên t r è n n lu rn -

loai và bom nguyên-tir có the bien loàn-
diêiì the g i ó i Irong m ó t thòi-gian răt 
ngan ra bài ch i ên - l r i r òng . M ó t canh 
tu -ong- tàn chĩ trong nháy mat da đu-a 
n u i ó n triêu sanh-lính vào sir hir mat đòí 
dòi N l iUJ ìg nên con-cái í'húa đem so-sánh 
sir ciru n g i r ò i do sir truyèn-dao (-hũa 
vòi sir giét ngiròi cũa nhTrng khi-giói 
kinh hòn thì ta sê I h ă y nhung con so' 
chênh-lêch khòng the nào ngò đtrgc. 

Dãu tinh-trang biên-tai dên nhir the 
thì con-cái (Jiúa cung khóng nên hi-
quan hoac sòn-Ióng ; vi nhfrng dieu ăy 
xày ra iàm irjì^^-nghiêm bVi cúa Cũuí'hũa 
cluing la, và clu'uig ta chí can hêl sire 
minh làm I rgn idiiêin-vy doi vói sú-
mang cũa Chúa : « Ilãy di khap thê-gian 
giãng Tín-lànli cho nigí ngiròi.. . » 

liiên nav pham-vi truvèn đao mà 
Hòi-'í'liánlì \ ' ivt ' Nam cò Ihe hoa I dòng 
là tfr vr-lu>ên 17 li'ò- vò dên mùi Cà-
mau. (X mien Trung-viêt, mòt liày nÙÍ 
Tnròng.scvn cliay dài suó't Trung-viêl. 
và có vò so' ngtròi llurgng-du dang só'ng 
âm-lliãm trong hóng tót-tàin chung vòi 
cãm-thú. Bòi sííng buõn-tJ trong đau-
khò, dói lanh lai tbém nòi hi ma-qui 
dày-xéo du"òi nanh-vuot bao-tàn cũa 
no. Hg cir nham mat ghi-iiiài trong sir 
di-doan ; cành song cũa hg chàng khác 
gi niòl chuòi dài dau-khò. Ilg cir song 
làv-Iirt đê chiu Iron sir đau khò do sir 

V * m w m 

di-doan, ngu-dòt và chò-dgi mòt cách 
sg-sêt, hài-hùng tù-ng g iò tùng pluit cho 
dên khi tũ-thãn tra lirÕi hái dn-a nhnng 
dòi song khun-nan, đáng thirong vào 
còi vĩnh-khô ; cà liÔn bin xác cách xa 
ni^t Ciru-chúa tir-ái ! 

Ai se cho nlifrng linh-hòn khon-nan 
nãy biét Ciru-Chúa ? 

Ai se đi gíài-thoát Iig khôí chíSn 
vĩnh-khÒ ? Hò'i các Ban lhanh - niên, 
chinli các Ban và tôi. Thira (|iii Cy, Í J U Í 

Òng líà, trách-nhiêm năy Chúa cung giao 
cho niòi mót con-cái cũa Chúa nira, 

Lò'i kêu-goi cũa Chúa đã vang Iên 
tfr ngàn xira và van còn ngàn vang bên 
tai cũa nhu-ng thanh-niên và các con-cái 
Cbúa : a Boan, tói nghe tìêng Chúa 
phán rang : Ta sê sai ai di ? Aí se đí 
cho chúng ta ?,„ » íí-sai G ; 8, 



Ho-i các Ban thanh-niên, chúng ta 
hay đú-ng day can-đâni nhân lĩĩy nhiem-

cam gu-cm cíia Bùc Thánli-Linh là 
Lòi ci'ia Bòc Chúa Tròi và phat cò ihâp-
tiT đi chính-phyc tôi-nhàn trên các mien 
rirng núi vè dâng Chúa. Chúa đang 

' muô'n dímg đòi song các ban đê gày 

mot pliong-trào truyen-giáo cho các bò-
l^c cr xa-xãm nhu'ng nam trên gíãi đăt 
Viet-Nam thàn-yêu cua chúng ta. Các 
ban hay qui gò'i bôn be chon Thiên-phu 
Tír-áí và hát lên điôp-ldiúc này l ò đáy 
long cua các Ban ; 

« Cúi xin Ngài. ban lênh sai, long 

này nguyên vâng tiêng Ngài goi Ihân-ái. 

Cúi xin Ngài vui sai-phái, Thu-a, da, 
có tôi đây xin hay sai rày. » Điep-líhúc 
T, C, 362. 

Thua qui Cn qui Ông Bà anh chi em 
thân-mên, châc lòi này cua Chúa tírng 
hôi tírng lúc lai vang lên bên tai cua 
qui Cu qui ông hà anh chí ern nhu' môt 
tiêng chuòng cânh-tính răt nghiêm-nghi: 
« Khi la phán cùng kê dfr rang : Hõi ke 
dir, may châc chêl 1 nêu nguoi không 
răn-bao đê cho kê dir xày-bô đu-òng-loi 
xău cua no, thì kê dCr ăy sê chêt trong 
sir gian-ác mình ; nhu-ng ta se đòi máu 
no no-í tay nguoi, Nêu, trái l^i, nguoi 
đa rãn-hâo kè đũ- đang xây-bô đuò-ng-
lõi xau cua no mà no không xây-hô, thì 
no se chêt trong KIT gian-ác no, còn 
ngiroi đa gĩăi-cúu mgng song mình, . ,» 
Ê-xê-chi-èn 33 ; 8, 9. 

Cam ta Chúa, Hôi-thánh nhà cung 
đir phàn răl nhièu trong công - viêc 
truyèn-^giáo ; vi răi-rác trên khdp mien 
Cao-nguyên mien Nam đã cò mat cua 
các Truyèn-giáo Vietnam, ho là nhu-ng 
nguòi thay mat Hôi-thánh nhà vâng 
mang Chúa đang đăn buòc trên đuòng 
nghĩa-vy tìm nhCrng con chiên Igc mat 
trên các mien rirng núi thâni-u hiêm-
trÔ*- Bông^Iuc chinh đa thúc day ngiròi 
truyèn-giáo ĩà ho đa đuo-c nung-nău bô-i 
tinh yêu-thu-orng vò-hièn cua Còu-Chúa 
Christ. 

Ta crn Chúa vô-cùng, vi hiên nay 
Chúa Iai cho môt Bia-hat mòi đircrc môr-
mang tire Ià chi- phái Raglaí cr răi-rác 
trên mien cao-nguyên và diroi binh-
Bguyèn cũa day triròng-san chay dài 

theo quoc-lò so 1 trên điròng lír Phan' 
rang đi Nha-Trang. Chúa đa kêu-goi 
môt đày-tò- hèn-mon cũa Ngài đang jo 
hãu viêc Ngài giíìa vòng nguòi Koho 
lai Bà^laL 

Nghe tiêng Chúa, biêt là ^'-uiuòn cũa 
Ngài ; v<y chông tôi hèn t irgià Balat, và 
đông-thò'i cung l^m bô câ thú liêng mà 
tôi đa quen-thuôc đê đi đên hàu viêc 
Chúa cho chi-phái Ro'glai, Ià noi chira 
có mot ngu-òi tín-đô, chira eó môt miêng 
đăt đê làm tru-so* trnyèn-giáo, Dàu vây 
chúng tôí quyêt tin noi quyèn - phêp 
Chúa là « Bang mò thi khòng ai đòng 
điro-c » và cĩìng mong se đircrc thăy 
quyèn-nãng và vinh-hiên cũa Chúa trên 
môt đăt khô - khan, circ - nhoc chang 
nuòc. 

Cam o-n Chúa Ngài đa đira đuòng 
chúng tôi đén gifra chi-phái Bcrglai ngày 
30/ÍÌ/56 và trong moi su Chúa cò đòng-
công công-tác vòi đày-tò cũa Ngài, đáng 
ngcrí-khen Chúa vô-cùng. Hiên nay Chúa 
căni-đông có nguòi muon nhu'ò-ng cho 
chúng lôi môt miêng đăt đê lap trg-sa 
truyèn-giáo, miêng đăt rông 4,000 thiròc 
vuòng vòi gia tièn là 7.OOOđ, So tièn to-
lòn này chúng lôi chĩ đat thành văn-đè 
càu-nguyên xin Cha Toàn-ái ban cho. 
Nêu Chúa căm-đông long cũa qui Cii qui 
Ông bà nào muôn dàng giúp công-viêc 
Ngài mua că miêng đat lâm trg-sô' thi 
laí càng sang danh Chũa, hoac mòt nũa 
hay nhicu it tùy theo on Chúa đài qui 
CLI qui Ông bà. Chúng tôi tin châc rang 
qni Cy qui Ông bà con-cái Chna răt 
muon di j - phàn trong công-viêc mô-
mang đia-hat mòi và trong sir lap môt 
nên-tang cho su truyèn tin - lành cũa 
Chúa sau này nira. Phàn chung tôi chĩ 
cò đòi song hèn-mon dâng lên Chúa 
dung, song nhung đièu-kicn khác Chúa 
lai muôn dung qui Cy qui Òng bă trong 
Hòi-thánh đê chung lo mo'-mang công-
viêc Ngài ; hãu cho có ngiròi trông, có 
ngu-òi tiròi và đircrc BiVc Chúa Trôi Iàm 
cho lòn lên vinh-hiên danh Chúa, 

Sau khi mua đirac miêng đăt thì 
chúng tòi cíing phăi lo Iàm môt nhà tir-
thăl t?m a đê lo hãu viec Chúa, Xin qui 

(Coi titp trang Sfí) 



B O A N Q U A N T H A N H 
w ^ ^ ^ ^ - > ^ . ^ ^ C H Í - N G U Y Ê N - Q U Ã N — — ^ 

* 

LÒI TÒA SOAN. — Ttr nay cbány tôì xin m& nmc nhy 
thay cho nuic Tiyj-T&C XÙ-THÁNH da gián-doan bíìy 
Ida, và tlui-nhiíl tin-tàc ttrcrng-gaan den Hòi-thánh cùa 
Cliúa, cany lá rònyrai hern. Mac năy do Ông Miic-sir 
Phani-xnàn-Tin ptìu-trách. — T. B, 

cuòc truyen-giiio Irên 

Ihe-gim se lãii-bf) niau-

le. Ông lay chinh Hôi-
Ihĩlnh ông lain b^ng-
có\ Hòí-lhiính ông von-
ven có ;il2 tín-đíì là 
môt Hòi-lhánh Trirong-
liìo Bòc- lap cr lìe:ich 
(Flo,) the mà nam víra 
íiLin đu d ĩu ig íit»n OS.OOO 
My kirn cho v i ê c 
truyen - giáo o' ngoai-

TVJÍAX Boítn Qnàn Thãnh ra mat đ^c-
gia Tliáiih-Kính báo có inMC-đích công-
hien nhírng tín-tú'e sol-deo cũng nh&ng 
chién-cùng ru-ciò' cũa Boãn Quàn-Thánh 
kháp the - gió-i dang ram - rô kéo len 
Thièn - thành. Vó'i môi líim long tin-

quycl Cluia se loi-(Uuig miic năy đê 
phan-kh<Vì và ginc-gia lìoàn quàn Thánh 
Hói nhà noi gu"ang xán-lan ãy đè hĩing 
anh-đfííig cliien-đău diró-i cò- Ihnp-tij, 
vi có" Banh Jèsus hàu dem nhièu tliăng-
lyi cho Vua Thièn-Bàng chúng la. Muón 
thiêt hét lùũg. 

— Chí-nynyén-yuán 

Có b a o nhiêu n g i r à i D o - t h á l 
tin C h ú a J ê s u s 7 

Trong nam 1955 dàu-s6 nguòi Bo-
thai trèn lhê-gjó"i tãng lèn đtrac 58,557, 
nhu* vày cỳng tăt că là 11.908.413 ngu'óí, 
tính ra tin là 04% dàn-so the-gian nay. 
Và so ngu-ài Bo-lhái OR tyi liiêp-chũng-
qufíc niiiéu hon niríVc nào hét. Nhung 
tlieo so thong-kè đe ngày 31/12/55 tir 
Ciè-ru-lcm loan-bào ra thì dàn-síí Tàn-
quõ'c gia Do-lhài là I . 774.000 ngu'ói Ihôi. 
Trong so ãy có 40,000 nguo'i lin-nhlin 
Chúa Jèsus, Tin nay do so- Thong-tin 
chinh-pliũ Do-lháĩ loan ra. Bay cfing 
là nTÔl thói-trièu cliúng-tò Chúa Jêsus 
chúng ta sap tãi-làni ròi. Ai lai không 
biet ngiròi Do - thai cõ-chăp, chong-
nghich B^io Chúa, the nià nay đĩl có niôt 
so khakliá tin-nhàn Ngài. 

H p i - t h ã n h c h ú n g ta đ ã d â n g b a o 
nhiêu cho v i^c t r u y e n g i ã o ? 

Tãn-sT Willis K. Garrett nôi r^ng 
néu mói tin-đò Chúa sôt-sang róng-rai 
dâng tien cho Chũa thì chác-chan công-

quõc nh(V do nuoi 
điroc 72 gia - quyen giáo - sT, Hói-
thánh Tin-lãnh Vièt-nam ta hièn có môt 
Boàn Trny?n-giáo gÔm cõ 14 gía-qiiyén. 
Ban và tùi dà dàng bao nhièn ìiioi Iháng 
đe ũng-hô Boàn ay ? Ông Porter Routh 
khuyèn-gíMC Hôi Baptist iuien Nam trich 
dâng pliăn níra công-qu5* Hoi-thanh cha 
viêc Tniyen-gíáo và đà có 1% các chi-
hí^i làni theo ló'i ông khuyèn^gìyc ròi. 

K l n h - t h ó n h đ S djch ro du'crc 

b a o n h i è u fhù- t t éng ? 

Theo to- thong - kê nam 1955 cua 
Thánh - tho- My hôi thi hoac Iron bò 
Kình-tliánh, hay chĩ Tãn-ir<yc ho^c mgl 
vài sàch Tin-lành đà điro-c jdiicn-djch ra 

1-092 thir tiéng ròi. Nhir the là Irong 
nam 1955 Kinh-thánh đircc dich ra Ihêm 
đén 8 thir tiéng nũ-a, Chũng la bíét trên 
thé-giòí còn có nhièu thir tieng chira có 
Lói í^hũa. Vày chũng ta hay cău-nguyên 
và ũng - hó còng-viêc phiên-dich Lòi 
Chúa hàu nhung dân-tôc và bô-lac ãy 
cung đoc đu'crc Lói Ngài hang liéng ho 
và đucrc S IT cúu-rói nhu chúng ta, 

V l ^ n q u â n . 

Tãn-sĩ Snead là ngirói làu nay da 
tân-ti,iy VíVi chirc-vn truyèn-giáo toàn 
thé-gíó'i, Òng gifr chúc Tông tho-ky 
hài-ngííai cua Hói Truyèn-Giáo Liên-hiep 
rãt nhièu nam. Ông víra mó'i trí-sir. 
Nhirng triró'C khi òng tri-six ông đà đè-

nghi vói tiSn-ban óng nên giVì them 
giáO 'SĨ dén trên 20 khu-virc truyèn-giáo 
mà Hôi óng chiu trách-nhièm Iruyen-
đao, Ti?a-ban ãy đa chãp-thuân gò-i 
thèju 102 tân giáo-sĩ. Trong so 102 gia-
quyéh làn giào-sĩ ăy thì có 2 gia-quyén 
đên Lào,7 đén Cao-mièn, (i đén Thai, 
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lan, 5 đèn nh&ng Bô lac thiro-ng du V i í l -
nam và 9 đên Viet-nani. Còn bao nhiéu 
thì sê dén nhírng khu-vu-c khác. 

Tuon B á o B a p t i s t S t a n d a r d đ i r a c 

b a o n h i ê u đ p c g l â ? 

To' luăn báo Baptist Standard cua 
H Q Í Baptist ô- Texas (My) có đén 300.r);i5 
đôc-gíă. Tĩĩn-sĩ James là Chu nhiêm to-
tuăn báo năy tuyên-ho rang báo năy 
đu-oc nhièu đôc-giă hon báo nào că. 
Ông cũng them rang nam 1889 to- báo 
nay chĩ có 0,000 đôc-giâ thói, nam 1952 
con so ay vu-crt lên đén 250.000 nhirng 
nay đa dén con so' khòng-lô kia. Bao 
giò tin đô Hòi-thánh Tin-lành Viêt-Nam 
ta ham thich và qnỳ-chuông sách-vÔ-
báo-chí Đao Chúa ban cho a Hàn-thú-
hiêu » đôc-gíă Thánh-Kinh báo điro-e tăng 
đô và nhírng nhfrng nhà van Tin-lành 
khoi khành-tân vì xuat-băn sách, háo, 

Tu--đlèn t h á n h - c a lu^n -

Tan-sĩ Leonard Ellínwood Ô- Hoa-
thính-đôn thuôc vè Hôi-Thánh Episcopal 
mói đu'oc cóng-cú làm chú-toa tièu-ban 
so^n bô Tir-điên thánh-ca luân, Tièu-
ban năy sê siru-tàm và soan ra môt bp 
lir-đien có chl-đan rành-mach tièu-sir 
các soangiă ló'i ca, am điêu, lich-sir, 
đ^c-đièm cùng co-hôi nhung bãi thánh-
ca cúa các Hpí-thánh Tin-lành ô" My 
quoc đang dung ton-vinh Chúa trong 
nhũ-ng huoi nhóm-hop thò-phirang Chúa, 

B o n m i r o l b o n n a m c h u y ê n - c o n 

đ i hoc Tru-òng C h ú a - n h $ t . 

Ông Cí.W, McDaniel Jr. ô- Dallas 
trong tiêu-bang Texas là môt hoc-sanh 
cbuyèn-căn cúa Trirò'ng Chúa - nhât. 
Trai qua 1925 Chúa-nhât trong khoang 
33 nam òng không khíém-díen Trirò'ng 
Chúa-Nbàt ngày nào că, Trong khoang 
44 nam ông chi khiém-díên Triròng Chúa-
Nhât trong thò'ì-kỳ ông bi đông-víên 
nhâp ngn trong trân the - giói chíén-
tranh thtr I, Òng cũng khiém-diên môt 
Chúa-nhât vì hà cô ông qua đò-i triró'c 
ngày Chúa-nhât. Trong khi ông tùng 
chinh ô Âu-cbàu óng cùng chuyên-căn 
đi hoc T X . N . ô- pháp. Nhirng ông tuyên-

bo rang ông đí hoc mà chàng hiêu môt 
tiêng nào ca, Triró-c đây trong kbi ông 
lâm bênh thì giáo-sir lòp ông tô-chú-c 
lap Chúa-nhât ngay trong phòng benh 
ông. Nhò đó trong so' T.C.N, cúa ông 
ông khoi hi ghi là khiém-díên. Thu- hôi 
có bao nhiéu tín-đô Hôi - thánh nhà 
chuyên-cãn hoc T . C N nbir ông ĩíy. 

B a n v à t6l đ ã d â n g cho n g ã n -

q u ỳ ttr trj H.T. b o o n h i ê u ? 

Tin-đõ ô' Phi-chàu khêt liéng là sot-
sang rông-rSi dàng I/IO cùng lac-hién 
cho Chúa, Hp dàu nghèo nhirng khòng 
keo-kiét đói vó^i công-viêc Nhà Chúa, Boi 
vây mpt giáo-sĩ đS gÔ'i môt bài hát cua 
ho cho Chú-bút tù Action tam dich 
nhir sau : 

Hoi Cha chúng con Irên tròi ai, Ngài ban 
cho chàng con đàu, 

Chúng con uui - mirng đem dâng lai cho 
Ngài, 

Hai Cha chúng con trên tròi ai^ Ngài 
ban cho chúng con bâp, 

Chúng con vui-mirng dem dáng lai cho 
Ngài^ 

Hai Cha chúng con trên tròi ai, Ngài ban 
cho chúng con dàu-phang^ 

Chúng con vui-mirng đem dâng lai cho 

Ngài. 

Hai Cha cháng con trên trài ai, Ngài ban 
cho chúng con bgc và vàng, 

Chúng con vui-mirng dem dâng lai cho 

Ngài, 

Hai Cha chúng con trên Iròi ai, Ngài 
ban cho chàng con moi sir, 

Chùng con vui-mirng đem dâng Igi cho 
Ngái. 

T r u - a n g b a n các B a n T h a n h - n i ê n 

Tin l à n h h o a t đ p n g 

m ^ n h - m o . 

Cíing trong to' báo Action ãy có nói 
đên sir hop-tác chat-che các vi Trirông-
ban Thanh-niên. Hp l iên-biêp lai, đông 
tàm hiôp-lirc hogt-đông manh-mê đê các 
Ban Thanh-niên Hôi ho điro-c tien-tríên 
maii-le. Trpng to' báo ãy cũng có in 
hinh Tièu-ban phu-trácb triròng Chúa-
Nbàt đang bàn-luân và xép đat chu-o'ng-
trình hoal-đóng nam năy. Đó Ià Hôi* 



thánh niró-c ngiròi. Hôi-dòng Tòng-liên 
ITui thtr 24 Hòi-lhánh rhnng la nhòm tai 
Tourane vira ròi cú my.y eír mòl Tòng-
tru-ong han cho Ban Thanh-niên Toàn 
quòc, cùng cò cir mòl Tòng-Trirò-ng-Ban 
T,C,N, uu)t Tííng.Ti'ir<Vng-l)an lian chirng 
đíiio nfra. (^lii-nguyên-íjuàn lha - tliiêt 
càu xin Chúa đai-dgng các vj Tong-
trirrrng dem Iai niiièu thang-Itri cho Nhà 
Chúa. Amen. 

T i n h - t h a n t r u y e n - g i á o thqt c a o 

Chăc đôc-giă thàn-mén ciìa Tliánh-
Kinh l)áo còn nhò thãm-kich dàn da-đò 
Aucas lìa-.sát nam vj giáo-sĩ lièn-phong, 
và vùi Uiày nam vi ăy <luòi cái Irong khi 
ho đen thám-hiem mien nãy đe truyèn-
ííiáo. Mòt phái-doàn dà đirgc cir đên 
tai cho dè tlm-kìénĩ lliây các ví giáo-sT 
tu^n-dao anh-dùng vì nanhl^liùa. I'liái-
đoàn nãy dã tim đircrc dău-tich, nhirt-
kỳ, may cligp hinh v.v. . cũa nam ví 
giáo-sĩ ăy. Trong khí tàu l)ay lircrn trén 
kiiòng-trung, nhìn xuòng mien náy lliăy 
<iàn-cliúng, nhà cira làng-mac llii nam 
l)à quã-|)lìn cũa nam giáo-sĩ luàiuđao 
kia da kliòng thù-oán dàn-lòc ác ăy mà 
còn càm-ilòng tfiăm-thia vè ti nh-cânh hir-
măt cũa dàn nàv nên tuvên-hò nlu'rl-
đ(nil khòng bò d(V còng-viêc truyèn-
giáo, khòng triV vè quê-hircrng xi'r-s<>. 
nhirng cù tr tai dê tìm cách truyèn-giáo 
cho tho-dân nfra, Mòt ticu-ban da diro'C 
thành-hìp giira các Hòi-thánh dc quyên-
trg- tièn-l)ac giúp nuòi các con còi cũa 
nam vi giáo-sĩ ăy. Cùng cò mòt lô-chirc 
cũa Hòi-thánh dàng giúp ĩìiòt chiec tàu 
bay mòri iiàu the vào chiec làu bay dàn 

Aucas kia đa dot phá. Tinh-thãn truyèn-
gíào con-cái Chúa cr My tliàt lên eao-
Chúng ta ngg-i-khen Chúa và boan-nghinh 
tinh-thãn ăv. Ho cô tinh-lbãn cao nhir 
the vì ho hét long yeu Cbúa vàđòngdoai. 
Con-cái Chú^ ò- niróc nhà the nào ? 

M $ t vj T h o n g - đ o c t h ã n - h à n h đ e n 

l a o - x á p h â n - p h á t K i n h - t h á n h 

'I'hò'ng-dÓc F.(i, Clement dS Ihàn-
hành đén lao-xá Nashílle, Tennessee đê 
thàm-vìéng và vùa víét cùng ky ten vào 
Kinh-thánh, rôi tir tay phân-phát cho 
1.500 ngu-ó-i t^í đây, Ông luyên-bíí rang: 

Chang có ciuyèn-Iirc gì ép-l)uóc ho 
nhàn Kinh-lliánh câ néu long lio không 
dirirc thúc-gii.ic, » Han Tbóng-dnc (-le
nient da lin chac rang Kinh-thánh là 
Lò'i BlTC (^húa Tròi có quyèn-phép dè 
rài-tao dòi cũa tù-nhan và han plurò'C-
lianh cho ho nèn da tbàn-hànb dén lao-xá 
mà phàn-phát idiir vây. Cam on ('luia, làu 
nay con-cái và lòi-tó" Chùa ò Hòi-thánh 
nhà cung lirng đen các lao-xá de truyen 
gíàng Tin-lành và phàn-phát Kinh-lJiánii 
cùng sách đao. Chũng ta ci'r nhò' Chũa 
tién tòí trong vice nãy và thèm lòí cãu-
nguyên ban đucrc két-quã nhièu lurn, 

K h ã o - c o - h o c ch i rng thu-c K i n h t h á n h 

Nhùng nhà khão-co-hoc lio ông 
Joanan Ahoroni cam đãu mòi trinli rang, 
liq đà đào và gyp đirirc kho clura khi-
gíòí và chó clura thirc-pham cũa Vua Hè-
rot tai thành Giê-ru-sa-lem, Ong Jona-
nan cung nóí rSng, đoàn ông dà lìm thăy 
nhùng dău-tích chirng-thu'c rò-ràng the 
nào kho binh-khí Vua liè-ròt hi lũa 
thíêu-dnl khi d;n> hinh La-ma xàm-cliiém, 
(Hê-ròl nãy là con cũa Antipater song 
tir 70 T.C. đén 4 S.C, Òng da làm vua ir 

xir (MU 'da tiV nam 40 đén 4 S.(;. Khi òng 
mòi dirge 22 luni thi clia òng có dir 
cuòc cbién-tranh đánh niróc Ai-càp đa 
phong cho òng cai-trj xir Ca- l i l c ) 

Q u y e t - n g h j x i n thôi v l^c thi n g h i f m 

b o m k h i n h - k h í 

Tin-dò Hòi Báp-tit ò- My-(iiiò"c yêu-
cãu thòi viêc Ihi-nghiêm bom khinb-khi. 
Môt qiiyél-nghi cũa Hòi-đòng tlurò'ng-
niên cũa Ilt}i-thánh Báp-tit Tr My-<|uòc 
nliòui tai thành Seattle (Hoa-lhinh-dòn) 
yèu-cãu chánh - phũ Hièp-cliũjig-quòc 
thòi viêc thír bom khính-kni, Quyét-
nghj cùng vó nóí rang viêc Ihir bom ăy 
làm khó cho viêc truyèn-giáo, nguy-h^i 
cho nèn kinh-té Nhirl-bãn, và có hiêu-
quà khóng lot cho dàn-tòc ò A-cháu, và 
là mòt sir đe-doa cho nho'n-loai the-
gió'i. Hói^đòng ăy cung xín lÍJĩ-du tha-
thíél cãu-nguyên cho nèn hòa - binh 
chung cũa thé-gíáì. 

(Trích-dich báo The Alliance Week-
ty 8/1/56) 
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BVC THO CUA BANG CHRIST 
(( vã ro that rang anh em là búc thcr 

cua Bang Christ... y> (II Cô 3 : 3) 

Khi muõn bày-tô cho ngiròi ô* xa 
biét long ngiròi la đôi vòi ho the nào, 
và y la nmôn gi noi ho thì la lièn viét 
thu- goi cho hg. Hay ngiroc lai khi la 
nhân đu'oc bnc tho cna thàn-nbon hay 
ban-hũu gôi đén lhi sau khí đoc qua 
la lièn hièu đugc long và ỳ cua Lo đôi 
vòi la Ihé nào. 

Ngoài bò Kinh-lhánh là hire tho viét 
bang văn-lu", Đũc Chúa T r ò i còn môt 
búc tho- khác niĩa goi đén cho thé-gian. 
Búc Ibo- íiăy khòng phăí viêt bang mirc, 
nhung bang Thánh-Linh, ehang phăi viét 
trên da hay trên giay, nhirng trên bang 
thit tire là trên long nhnng tín-đô chân-
Ihâl. Búe tho ãy là búc tha song birc 
tho sánh-đông I 

Birc thcr này ngu'òi thé-gian thich 
xem và đang tim xem, vì nó rãt dê đoc, 
và rãt dê hiên dău cho ngirò'i mù chír 
cung đoc điroc và ngiró'i tSi-tam đén 
đâu cnng hiêu điroT, Birc tho năy 
nói chung là cuôc đò'i cúa moi tín-đÔ, 
song cr đây tôi muon nói riêng : nó là 
môi môi thanh-niên cija Đãng Christ, vì 
thanh-niên có sinh-lnc dôi-dào cô hoat-
đòng manh-mê, vì thanh-niên von không 
muon ífcho ngiròi ta khinh-dê luôi tre 
cúa minh, nhu-ng muôn lay lói nói, net 
làm, sir yêu-thirong đúx-lin và sir thánh-
sach mà làm guong cho moi ngiròi.» 
Bô-i nhírng khă-năng đó mà thanh-niên 
có the làm sáng-lÕ nhíjng chu, nhírng net 
cúa búc tho mà Búc Chùa T r ò i đã viét 
trong long hg vây. 

Búc tho cúa Bang Christ bày-tô 
nhírng gì ? 

Là hinh ănh cy-lU'ong^ và cung là 
chúng-có thirc-nghiêni cúa Kinh-thánh 
búc tho' song năy. 

B À Y - T Ò Sir CŨ'U-RÕI 
CÙA CHÚA JÊSUS 

Theo Kinh-lhánh thì tù sách Sang the 
Kỳ suot tò'i Khăi-thi có môt soi chĩ đièu 
luôn qua. Sgi chĩ đièu ãy là huyél ciru-
ròí cúa Chúa Jêsus đn-gc bày-tô ra cách 
liêm-tãn, Tír các hinh-bóng qua các l ô ĩ 
tiên-tri, ròi đén úng-nghíêm, kê đên sir 
phô-bíén huyét ãy ra. Sú-msing chót cúa 
Chúa Jêsus phán cho con-cái Ngài ô- Ma 
28; 19 và Mac Ifi: 15, <s Hãy đi khap the* 
gian » là bât đau truyèn - đ^t búc tho-
song ra khâp đãt và giòng chfr đau cúa 
búc thir là asir cúu-ròi cúa Chúa Jèsus. 
Và sau ngày lê Ngũ-tuăn thi Đúc Thánh-
linh bât đău đira các búc tho* ăy đi tir 
thành Gíê-su-sa-Iem, câ xú Giu-đê, xú Sa 
ma-ri và lan-iông că khâp chon và hS 
các búc tho tung ra đén đâu thì mgi 
nguòi đèu đoc thãy ro-ràng giòng chír 
cúu-ròi cũa Chúa Jêsus. The nên tai 
thành Giê-ru-sa-lem có 3.000 ngirò'i, 5-OOD 
ngirò'i đug-c cúu rôi ĩ nhírng kê đu-g-c 
cúu Ihêm vào Hôi-lhánh» và a rat đông 
ngiròi tin theo Chúa, » Và khi các búc 
thor ãy đén Sa-ma-rí đén An-ti-ot thi dân-
chúng ô" các no'i đó cnng nhò xem lhay 
rô-rel giòng chír ãy nên ho đèu « Ivor 
thành môn-đô » cúa NgàL 

H5'i các b^n Ià búc thtr cúa Đãng 
Christ, cuôc đòi cúa các ban có bay - to 
ra cho ngiròi đôi thãy giòng chu « sur 
cúu-rôi eúa Chùa Jêsus « mgt cách ro-
ret và linh-đông không ? Hay là sir sinh-
hoat cúa các h'4n đa làm phai niàu hoen-
G và lem - luôt nhírng net và nhiì'ng chfr 
đep-đê ăy rôi ? đén nôi vì nghe danh 
cúa búc tha mà ngtrò'i la co chàm-chú tìm 
đgc mà kliông the thãy hai chú « đngc 
cúu» ô" đâu că. Các ban hay hành-đông 
cách nào cho đúng vò-i nhiêm - vy búc 
tho- cũa Đăng Christ đê bày-tô rô sir cúu-
rôi cũa Ngài mà Thánh-Linh đã viêt 



2 2 THANIMUNH BAO 

hnng huyet Ngài trnng long các l)an vTiy 

Tiep thco hang chiT trên, tho nììy 
c u n g l Ù Y • TO U>N(; VKU - THUON(i 
CŨA Bl>C CHÚA Tl ìÒI . 

Xeni Kinh-thánh ta lai thay có mót 
niĩHi-sac n h u ò m Ihinn ca I)ó. ay lá h^ng 
vc'U-thiro'ny ca Ihe cua íH'rc Chúa Trò-i, 
Long yêu-thuo"ng ay chiing nhfrng hày-
t ò ra hang sir hy-sinh Con Bóe-sanh c ù a 
Ngài mà cùng bày-tô bang sir đtíi-xir vó-i 
tuyên -dàn , vó'i các tiên-tri c à c sú-đô 
các niôn-đò cna Ngài và că nhàn-Io^ií 
trên mat đàt nũa, 

Cliua hnng long chin khnn-kh^, đau-
đó'n buòn-raii, nliin-nhiie, tlia - tliÚ v à 

đfti ỳ vi có nhung sir cúng long, bói-
ngliĩch, phăn-loan vã các thú tói ác cua 
I io. Qua that «nêu Búc Giê -hô-va co-cliãp 
sir gian-ác thi ai se còn song ?» (Thi LÌO; 
3) Có the nóĩ tinli ycu-tliirong ciia Búc 
chúa Tròi láng-lai tràn-ngâp trên câ moi 
chfr, moi net cùa líinh-thánh vây, 

Ilê ai nhân đuo^c sir cúurni , str tái-
sanh, có sir song inó-í cũa BiVc Chúa Trò-i 
thi flĩ-nhien ngtròi ííy cĩ ĩng c ó tình yêu-
thiTo-ng cúa Búc Chúa Trói , Ai ch ira có 
tĩnh yèu-thiro'ng cùa Birc Chúa Tró'i s o 
e Cling chua có sir ciVu-roi cùa Chúa 
J ê s u s chàng, vì hai đieu nay phâi đi đòi 
vói nhau nhir hinh vfri hóng vay (I Gi, 
4 : n-16). 

Long yOU'thiro-ng cùa Birc Chũa Trò-i 
ô" trong c h ú n g la đircrc to I'a trong Iiaĩ 
hinh-thúc : yêu-tliirong anli e m m ì n h 

và yêu-tlnro'ng ngirói thù-nghich (I íĩi . 4 : 
7-8, U-12, 17-21 ; Ma õ ; 43-45 ; fìò 12 ; 
17^21)-

Anh em không the nni rang niìnli 
đuo'c c ú u - r n ĩ nià hành-đông không có 
ycu-thiro^ng — đó là inàu-tJuián, Bieu 
câni-đóng long nguó-i la ho-n hét k h n n g 

phâi là luát-pháp, nguyên-tac tÔ-chúc, 
hoc-thirc h a y tài-náng, mà c h í n h là sir 
yêu-thiro'ng. Ban nguò-i gian-ác lôi-lôi 
đén đâu C l i n g s ? tan-chây và qní-hàng 
triró'C sir yêu-thiro-ng. Trong sir dô 'i-xu 
hang ngãy cùa ta mà không có sir y ê u -
thuo-ng Ihĩ kliông the nào dien-tâ phô-
bày điro'c hân-lánh và ỳ-chĩ c ù a Birc 
Chũa Triri. Ngiròi điri vò'n quan-niêmsai 
ve Birc Chúa Tròi Ià môt vi Than nghìèm-
khâc, chĩ chirc đoán-phat thôi, vây nêu 

(^hũĩi diing ta làiu búc llnv giai-báy cho 
ln» biét : «Birc Chúa Trò-i là yèu-thiro-ng,)} 

Nhõ đoc thííy rÕ-ràng hang chu- yêu-
tlurívng trong birc tho- sò'ng cùa Bang 
Christ vào líni-thárih dău-líên nià « nliùng 
kediroc civu lliêni vào Ih)i-tluinh» (Cóng 
2 ; 44-47). Thành Phao - In cnng đa 
khuyèn các ban : (t Phâi lay,,, sir Ihiro'ng-
yOu má lĩini girong-màu clio nioi ngiriri » 
(I Ti 4 • 12). 

Ho'i các ban, nhìn vào hành-dòng 
và cách đoi-xù" cùa các ban, nguói ta có 
doc Ihay hang chfr « linh yèu-thuong 
cùa Búc (;hũa Tró'í » khnng ? Rny là 
ho doc thíy nhũ-ng chil « thù-nàn, Iranh-
dáu, ghen-ghêl, buon-giăn, càì-láy, bat-
binh, bè-dâng ganli-gô ? » (Ga T) ; 20). 
Néu the thì ban dn \uyèn-tac IJIVC tho-
cùa Búc Chũa Trói rôi. Xin Thánh-Linh 
viét lai Irong long chúng ta hang chú 
« yêu-thuong » that lón đê ai ai cũng 
đoe điroc, 

BÚC tho* cùa Bíĩng Christ cĩĩng bày-

su PHÂN-BK TÔI LÒI, 

Xem suot bò Kinh-thánh, chang 
nhúng chúng ta Ihay rn hang chfr v Birc 
Chũa Trò'i chi-nho-n » nià cùng thny rÔ 
hang cliiì' « Birc Cliũa Trò'i ('lii'lhánli » 
nfra. Chúa không the nà<i ch iu dung-
na[) tôi-loi dau rĩĩt nhô. Ngài đà huóc 
tuyen-dán Ngíii phâi phàn-rè tói-Iòi, Ngài 
da goi Ông Áp-ra-liani ra khni què-ĩiu'o-ng 
và vòng l)á-con, ra khni Ai-câp, ra khôi câ 
Lot. đê phân-rè khôi lõi-lõí, Ngàì đà kêu 
Gia.-cò'p rũt-Iui kliôí Cha-ran, bô Si-t^hem 
nià trô' vè Bù-tùn dê phán-re lòi-lôi, 
Tâl câ nhfrng si.r hirng, vong, phé, lap 
cùa lich-sù' niró'c Y-so"-ra-èji và (ĩiu-đa 
lỳ-dn cinig chĩ gniii nhn-ng giòng chú 
fl î hàn rè t<)Ì-lni » má tliôí, Và Birc 
Chúa Tró-i đà dúng dén huycl hong cùa 
con Bôc-sĩinh Ngài đrĩ ra trèn cày go đe 
làm noi bàt sáng-lô hai hang clur « yêu-
thuo-ng » và « Ihánh-khìét Hói-thánh 
nià Chúa Jêsus đà mua môt giá qua đât 
là chính mang báu Ngài cnng ch? vi cái 
nglna chinh cùn no. Then nguyên-vàn 
Hy-lap, chũ' Hoí-lhánh là Ecclésia, có 
nghĩa là « b u Ò T ra khni » hay « bièl riêng 
ra. » Birivc ra khôí đâu ? Há không phâi 
ra khni tôi-lôi sao ? Lai khi Hôi-lhánh 
điro-c thành-lâp đó day rôi Thánh-Linh 
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G I A N G - N G H I A 

T H O * G O - L O - S E 
(Tiêp theo) 

Miic sir QOOC-FOC-WO biên-tri'r 

C H U O - N G X I I I 

B Â N G - C H a N G C Ú A SU* H Ò A L A I 

V ã l Birc C H Ú A TRâri 

<( Mien lâ anh eni hí^ng ô- trong đirc-
lin, vũng nèn, ghi chat, Idiong bí lay-
đông nià dòi Idiòi sir hy-vgng ciia Tin-
lành mà anh em đa nghe, và đa đn-oc 
rao-giâng ra gifra nioí vât Ihp-tao ò 
thicn-ha, mà chinh tôi, Phao-lô là sai-
dich cua Tin-lành ay » (Côi. 1 : 23)-

Can Kinh-thành này có liên-quan 
vòi hai câu ò tron vĩ hai câu ãy đà to ra 
on-phuòc cua tín-đõ Cô-lô-se đa đuoc 

• 

khì ho hòa lai vói Đírc Chúa Trò i . Súr-
đõ đã nói rang a nhò sir chêt trong thân-
thê thit cũa Christ tìírc Chúa Tròi đa 
tì khiên anh em hoàn-toàn hòa lai vòi 
mình đang cho anh em nên thánh-khiêt, 
không tì-vit, không chô trách đ u o c . » 
Bó là thu-c-trang đa thành ô* tru-òc mat 
Bòc Chúa Trô-L Nhu-ng Sir-đõ Iai nòi 
tiêp : tì Mien là anh em hang Ô- trong 
đúc-tin. » The nghĩa là tín-đô Cô-lò se 
hang có đú-c-tin vè đao mà ho đã nghe, 
thi Búc Chúa Trôi h.̂ n đã nhò si^ chêt 
trong thân-thê thit cũa Bang Christ mà 
tha tôi cho hp và duyet-nap {nghĩa là 
vui long nhân) ho rôi ; ãy là su- tu-ong-
quan cũa đírc-tin vò i str đuoc on-phuòc-
Nêu aí hang cò đúc-tín vè đao mà mình 
đã nghe thì nãy là bâng-chúng vè minh 
đã đirrrc hòa lai vòi Búc Chúa Trò i , 
Ngài đã tha tòi cho mình, và xu-ng niinh 
là ngU'ò'i nghĩa rôi. Ay là miic-đích cũa 
Bũc ' Chúa Tròi còu chúng ta. Cho ncn 
nêu bay giò' b.̂ n có đírc-tin vè Bang 
Christ đa chiu chêt cho chinh mình ban, 
đê cho ban khòng phâi chin hình-phat 
vè tôi cũa minh nũa, đang khi ban tin 
nhu* the, thi ban đa có môt đia-vi không 
cho trách đircrc, không tì-vit, và nên 
thánh-khiêt ò trtròc m§t Bú'C Chúa Trò i 
rôi, Chĩ can bay g iò có đúc-tin, thi ban 
ĩà ngu-òí đa đu-o-c hòa l^i vòi Bú-c Chúa 
Trò i bffi vi Ngài đã tòng nhò sir chêt 

trong thân-thê thit cũa Christ mà khiên 
ban hoàn-toàn hòa Ifii vò i Ngài roi. Ay 
là 15 that tõi quan-trong trong Kinh-
thánh và là giáo-huãn rãt là thirc-tê, 
Vay xin hãy ; 

1} C H Ú - Ỳ V È Ỳ - N G H r A C U A S y 

G I Á O - H U Á N N Ă Y 

Biêt bao đôc-giâ cua Kinh-thánh đã 
vi hai chCr tì mien là » ô- đãu càu nãy mà 
tu-ô-ng rang o-n círu-roi là đèu không 
xác-đfnh và có đièu-kjên- Ho tuòng rang 
chúng ta đucrc ctru-rÕi, tuy là nhò- sir 
chêt the cua Bang Christ, nhirng cíing 
nhò đúc-tin riêng cũa mình. Ho đã xao-
lãng vè on cúu-roi tuyêt-đôi và xác-
đinh mà hai câu o- trên đã tuyên-hò, ãy 
là Búc (húa Tròi đã nhò sir chêt trong 
thân-thê thit cũa Bang Christ mà khiên 
chúng ta hòa lai vò ì Ngài, đèu tra nên 
thánh - khiêt, không t i -v í t , không chô 
trách đircrc tru-ò"C mat Ngài, Vì Bang 
Christ đã thàn-tir chiu hình-phat vê tòi 
the cho loài ngirò'i, nên hi ai đã ô trong 
Ngài thì không còn hi đinh tôi nua, ãy 
là viêc xác-đinh tuyêt-đ6i, và là thirc-sir 
đa thành-tyu rôi ; on cúu-rôi mà Bang 
Christ đa hoàn-thành, không cò can kèm 
theo đìèu-kiên gì că. ©úc-tin thánh là 
bang-chúng cua sir đu-oc cúu cũa nhirng 
kê ô- trong Christ, minh chúng rang ho 
đã nhìn-nhân sir chêt the cũa Bang 
Christ và đã điroc tha tôi rÔi. 

Lai cò ngu'ò-i nua tirong rang mien 
là hang cò đúc-tin vè đao mà minh đã 
nghe, till cò the lên thĩên-đàng, Nhirng 
ô* đày, Sú-đô không phăi luân vè viêc se 
lên thiên-đàng, mà là luân vè đia-ví cũa 
thánh-đô ô' trong Christ, no không tì-yit, 
không chô trách đucrc. Sô--đĩ thánh-đô 
có đìa-vi này là nhò: sir chêt cũa Bang 
Christ và đúc-tìn cũa thánh-đò là bâng-
chúng cũa ngiròi đã đirtrc đia-vi ãy. L e 
dĩ-nhíên là he ai đã ô- trong Christ thì 
không t ì -v i t , không chô trách đirp-c» 
châc sê đircrc lên thiên-đàng, « có the 



dir phăn c<y ^ nghiêp cua các thánh a 
trong sir sang » (Côh 1 :12) nhirng trong 
câu năy, Sú-đò luân vê nhírng viec dã 
thành-tiru, túc là viêc hòa I^i vòi Birc 
Chúa Trò i , chò kliòng chĩ vè viêc lên 
thiên-dàng sau nay- Vây nên « hang cr 
trong dúc-tin » là hang-chúng cúa sir 
hòa lai vòi Búc Chúa T r ò i , chò khòng 
chĩ vè viêc lên Ihiên-dàng, khùng phăí 
là đièu-kiôn dê lên thiên-dàng, 

Thánh-đô đSc-cúu đirtrc duyêt-nap 
ô- triròc mat Đirc Chúa Tròi là mpt viêc 
that đà thành-tiru rôi, ãy là lc that qui-
báu biét bao i Kbi thánh-đò hict ro 
Bang Christ đa chét the cho minb, thì 
ngiròi dà trô' nên thánh-khiét, kliòng tì-
vit, không chò trách duoc rôi ; vi ngiròi 
la da ô' trong Bang Christ, thi Đirc (^húa 
Trò'i yêu ngiròi cung nlur yêu Bang 
Christ vây, Hôi đòc-gíă thàn-mén, dà 
hicu íhãu le Ihàt quí-bãn năy chira ? 

Đirc-tin là ãn-lú cúa Búc Thánh-
Linh ban cho chùng ta (Rù 1 2 : 3 ; Phi 
1 : 29)- Khi chúng ta biél thùa-nhân sir 
bai-hoai cúa minh và biét rang Đăng 
Christ dich than chíu kluì là đê cúu 

chúng ta thoát khôi sî  hinh-phat vè tôi-
lôi ; ãy là viec làra cúa Thánh-Linh ; 
Ngài cung khién chúng ta hiêu rô Đăng 
Christ đã trâ hét moi mòn no tôí eho 
chúng ta rôi, ai ô* trong Ngàì thi đirgc 
Đúc Chúa Tròi duyêt-nap, đirgc trô- nên 
không tì-vít, không chô trách đugc ô-
triró-c myt Ngàì, Khi chúng ta thông-hiêu 
rang Đúc Chúa Tròi đa hoàn-tbành công-
viêc khién cbúng la hòa lai vói Ngài, và 
chúng la cũng hòa lai yò i Ngài rôi, ãy 
là do noi đúc-tin cúa Thánh-Linh đà ban 
cho chúng ta, bôri đúc-lín ăy, cbúng ta 
có the vâng-pbyc Đúc Chùa Trúi và có 
the thông-hiêu an cúu-roi cúa gài, 

Hai câu Irên là luâiĩ vè Búc Chúa 
Tròi khién chúng ta hòa lai vói Ngài, 
còn câu nãy thi luân vè chúng ta hòa lai 
vúi Đúc Chùa Tròi , Búc Chúa Trò i hóa 
Iai vòi chúng la là môt thirc-sir đã hoàn" 
thành, còn vè phăn ehúng la hòa Igi vfri 
Ngài lhi buôc phăi nhò Búc Thánh-Linh 
bill tay làm viêc ô" trong long ehúng ta, 
khién chúng ta có đúc-lin đò'i vòi Bang 
Christ- Cho nên khúc Kinh-lhánh này 
đa lu^n vè hai plurang-diôn eúa sir làm 
hòa vôi Búc Cbúa Trò i , trong viêc nãy. 

Đúc Chùa Tròi đã duyêl-ngp tin-đô, và 
tín-dô dã dirge tuy èn-phán là vó-tõì, 
long cúa tín-dô can pbăí thòng-liicu nhu 
the, thì biêt minh không bao g iò bi 
đinh tôí nfra. 

Bay là môt khúc Kinh-thánh rat rô-
ràng, khién cbúng la đugc huông-thu 
mài mài vè on cúu-roi đăy-đú và xác-
đinh lrong Bang Christ. Néu chúng la 
đa hiêu rô It* that năy, thi tin chác rang 
Bang Christ đa Iră bét moi món ng tói 
cúa cbúng la trên thàp-tir-giá rôi, Đúc 
Chúa Tròi đă duyêt-nap chùng ta, coi 
ehúng ta là không tì-vit, không chô trách 
đirgc ô' trirò'c mat Ngài- Néu chiìng ta 
khòng hiêu le that năy thì ehúng la 
khòng cô sir nam chác vè nn ciVu-ròi, vi 
he ai khòng tíép-thu và thùa-nhàn Bang 
Chrisl đã đăm-đirong tôi-binli the cho 
mình, thì nãy khong cò bang-chùng vè 
sir điroc cúu và sir điroc tha lòi. 

Câu ivinh-thành n!ìy cùng cho cluing 
la môt sir dánh thúc, hôi chúng la có 
« hang ô' trong di'rc-tin » hay không ? 
Môi ngiròi chùng la ncn lir xét lay minh 
coi thú chúng ta phăi chang đã hiêu rô 
ve an ciru-roi. (Còn t iép) 

T I N B U Ò N 

T i E N - P H U & C — 

Bà Hô-lhi-Mân, 5fi tuoi, là môt tín-
nír fhàni-niên và sõ'l-sâng lrong Hôi-
thánh Tiòn-phiròc, da nghĩ yen trong 
Chùa ngày 28/8/1956. 

Óng Chãp-sir Nguyen-Lirc, 55 tuôi, 
thuôc Hôi-thánh ngánh cúa Tíên-phuóc 
lã Ngoc-Gíáp, đirang chúc Tu-hòa rãt 
bíru-lirc lrong viêe xây-căt nbà Thò cúa 

ban Hôi-thánh lâu nay. Ông mói nmc-
kieh nhà Thò- Iàm xong, song cbua dir 
Le Khánh-lhànb. Tiec lhay óng đa sóm 
vè niróc vinh-hiên cúa Cbúa ngày 20/9/ 
1950! Thay mat Hòi-thánh. \ò\ xin 
Ihành-kính chia buôn và cău Chúa yen-
ui haí tang-quyén trong lúc l^m-biêt 
ngiròi thân-yêu ! — Muc-sir Lê-Châu. 

Ban Báo trân-trong chia buôn cùng 
hai qui lang-quyén, cău Chúa ban on 
an-úi trong lúc t^ni biêt ngiròi than I 

— r . K. B. 



t HANG GHK THE KM I 

~ Thu-Hà 1 Thu-Hă oi I 
Thu-ĨIà cliăiĩi-chù vào quyen Tâp-

đoc làui bô khùng nghe, Nhu-ng khi ba 
no vào tói sàn và kêu to bo'n : « Thu-Hà 
oi ! Thu-Hà 1 » No mõi chiu bÕ sãch 
và ra vói ve không bang long. No theo 
cha đén chuíĩng gà, 

— Nè ngó đày coi Thu - Hà, cira 
chuòng đe trong nliir vây, gà vit đi hêt 
còn gì. Con cò biét ai bò vây iíhông ? 

Thu-Hà biét rõ lâm, vi sir Ihíit làn 
nãy là làn thir hai mà no quên đòng cu-a 
chuòng, Tuãn triróc ba no hôi môt câu 
nhu'vây, nhirng sau môt phut lirS-ng-lir 
Thu-Hà trâ lòi : không I Liro'ng-tàm no 
pbâi mót lùc bú't-rót nhu-ng rôi câu 
chuyên cùng đa êm, Lãn nãy còn đoi 
gi níra mà no khòng dung loi cu, vì nhir 
vây ba no mói cò IhS lãm-tirang Ià Thu-
Vàn và phâi phat luôn cô be. Đa nhót-
đinh nhur vây ròi, nên Thu-Hà ra dáng 
chixng-hirng và trâ lói gon-gàng môt 
tieng ; không ! 

Ba no gât đàu vira nheo may vù-a 
nói : « Néu v^y thì cbính con Thu-Vân 
ròi chó còn ai vô đây nfra ? > Nghe ba 
no nói vây, Thu-Hà lien chay tìm gà và 
ra sú-c lùa vào chuòng vi khi ãy Thu-
Vân còn đi pho chira vê. 

fia nóí dái ba no, mà no không hõi-
hân, Chàng nhũ-ng no không nhân lôi, 
mà no còn đô tôi cho em no, Tuy v^y 
no cung tir hira tù- rày vè sau se nhó mà 
đóng cira chuòng kp hon , , . Thu-Hà 
cam lai quyên Tàp-đoc và chàm-chĩ đoc 
đê khôi nhó tói viêc vìra qua cho đén 
lúc Thu-Vàn vào, vù-a đí vò-a khóc. 

— Ua ! em bi chuyên gi mà kiióc vây 
Thu-Vân ? Thu-Hà boi, 

— Em bi ba rày vè viêc không đóng 
cũ-a chuòng gà hôi chièu nãy, và ba ph^t 
khõng cho em đi dî r lê tòi nay. 

Girong mat Thu-Hà dàu-dàu du-óng 
nhu* long no xúc-đông. Bong no dú-ng 
phât day và không nói mót lòi làp-tirc 
chay ra ngoài víra tói nhà xe. Môt tiêng 
may rò, no biét có ba no đi ô- đò. N o 
chay mau tói đòng-thói ba no sâp-sũ-a 
sang so. Tire tliì ban tay nhò be cua 
Thu-Hà vò nam lay tay ba no và gãp-rút 
rang ; « Thira ba, lôi ãy không phâi Thu-
Van làm mà I Chinh Ià con và tuàn 
tru'óc ròi cùng chinh là con nũ-a, » Dirt 
ló i mat-mày no đô birng lên vi then. 

Nhìn thàng no, girong mgt cũa ba no 
thoáng vê buòn. 

— Con Thu-Hà, Ba cung biét con nói 
dòi , . • Tai sao con không chiu nòi that 
lien vòi ba lúc ban đàu ? 

— Bò'i con SO' ba phat. 

Ba no bam xe và dãn no đi hái ó gãn 
đó môt trái đào chin màu đô sâim. 

— Thu-Hà nãy con hãy nhìn kỳ trái 
đào nãy và nói ỳ-tu-óng cũa con cho ba 
biét. Vô-tinh Thu-Hà nào ngó chuyên 
trái đào nãy laí dính-líu tói chuyên 
không đóng cũ-a chuòng gà mà ba no 
muò'n nói tói, nên no líèn khen tot khen 
ngon mà no chu-a tù-ng thãy trái nào 
bang. 

— No tot nhirng ba cho con cat ra 
xem. Bòng-thò-i ba no lay trong túi ra 
môt con dao nho và cat tráí đào làm hai, 
thi la thay trong ruQt dà thúí-nát và 
chira đày nhirng sâu. 

— Ò 1 Trái đào đep lâm kia mà I 
Thu-Hà bym miêng và kêu to nhu' vây, 

— No có hình-d^ng tot đep be ngoài 
nhu-ng bên trong thì đã thúì mà không 
biét. 

(Coi tlíp traog 28) 



BAI HOC SUOT CA KINH-THÁNH 
(TIEP THEO) 

Muc-sir QUOC FOC WO biên-dich 

Sail đây là cãc bài theo thir-lir (Cê 
hoc suot qua Kinh-thánh, tù Sáng-thcKỳ 
cho đén Khăi-thí'liĩc. Hoc-giă phăi nhÒ" 
on cũa Búc Thánh-Linh và su chĩ-đao 
trong bài hoc nià hoc, buôc phai đoc hét 
c ó c chirong (truóc goi là đoan, nhirng 
goi là chirong thì phăi ho'n) trong các 
sách, phài đáp (tra lói) hét các câu hôi 
trong bài ; Iàni vay se hiêu-biét Kinh-
Thánh và càng ngày càng đi đén sir 
thông-hiêu hon. 

Hoc niõt minh hay là hoc chung vói 
nhí>ng ngirò'i trong gia-đình, hoac vói 
môt nhóm anh chi em đèu đuoc că. 

B A I H Q C 
BĂÌ HOC I : 

Sang - the k y tú chirong 1 
chiro-ng 11, 

Chũ" chìa-khóa ; Ban đău 

đên 

Câu chìa-khóa ; Ban đàu Búc Chúa 
Tròi sáng-tao trói đăt (Sang 1 : 1) 

Tên-sách : Trong Kinh-Thánh chú 
H ê - b o - r o đa lay chfi- thú nhat \m\ đat 
cho ten sách năy lá « Ban đâu Xem 
ten mà nghĩ đén ngliĩa thì hièu ngay 
trong sách này đa bien-chép vè sir khói-
thúy (túc là ban đĩiu) cu;i trò'i, đât, 
muôn-vât và nhân-loaì, sir hat ítíìu có 
tói - lói vào loài ngirò'i, sir hat đâu 
tuyên-lhí vè ô n cũu-rói và su khÔ'i đàu 
cùa vàn-húa tlié-gió'i, 

Trír-giã : Là ông Mòi-se, vi lanh-
đao đàn Y-so'-ra-ên do Búc Chúa Trni 
tân-phong. Mói-se đa viét TÍ quye^n đâu 
cùa Ciru-U'óc, nên cung goi Ià Ngú-kinh 
Mòi-se, Các sách nây đa ché]) irò'c vào 
nam 1.500 T. C. (Xuat 17 : i4 ; Phuc ;U ; 
24), Thi-thiên 90 cúng là tác-pluìni cùa 
Môi-se. Hay doc vè dò-i sô'ng cùa Mòi-se 
bat đâu tú clurong 2 sách Xuat Ai-câp 
kỳ (Xuat Ê-díp - to líỳ) cho đén các 
chiro'ng sau và tham - khâo lò'i làm 
chúng cùa Chúa Jèsus vè Mói-se trong 

M a - l h í - o 22: 23-32; Mac 10; 2-8; 
Giàng 5 ; 46, 

MiiC'đirh : Miic-đích cũa sách nay 
là biên-chép su- khâi-thi cùa Birc Chúa 
Trò'i đa ban cho Môi - se, pham - vi 
(Khuón-khô) cũa sir khăi lhi năy bao-quát 
moi su khÔ'i đău, và kê hoach cùa Bú^c 
Chúa Tròi đoi vói các sir khô'i-đãu ãy ; 
cũng chép Búc Chúa Trói làm the nào 
mà giao-thông vói nhàn-loai, Và làm 
the nào dir-bi cho chinh mình Ngài 
môt dân-tôc, 

- * 

Hag so-sánh : Sang • the kỳ 1 : 1 
vói Gié-rè^mi 4 : 23-2fi ; Esa i 24 ; 1 ; 
45 : 18 ; Giâng 1 : 1 - 4 ; Côl. 1 ; 10 ; He 
1:1-3; Khâi 4 : I I , Sang 2 : 23 vói E-
phê-sô 5 : 28-32 ; Sang 3 : vói Thi 51 : 5; 
Giăng 8 : 44 ; Rò 6 ;; I Giàng 2 : 10; Sang 
4 : vói Hò 11 : 4 ; Giu 1 : 11 ; Sang G, 7, 
8 vó'i Lu 17 ; 26, 27. 

Cirang-ijín : 
1 — Cuôc sáng-tao 1-2 

2 — Tôi-loi và cúu-chuôc 3-4 

3 — Con Hông-thùy 5-0 

4 — Tháp Ba-bèn 10-11 

Chn-lhich {Giãi-nghta) 

1— Cuòc sáng-lao {1-2) — Sáng-
thé k ỳ là lông-cuong cùa câ Kinh-Thánh, 
Jiét^lhây Ic-tliâl se lìin lăn niô'-mang sau 
náy đèu đa giâu truóx ô' trong sách nay, 

Vièc da xây ra trong câu 1 bat đău 
tú lúc nào, khòng hói đàu mà đoán-
đinh điroc, Câu ây vó'i các câu sau no 
cháng cò lièn-quan gi câ, Lai-nguyen 
cùa víì-tru đà vach rõ trong càu 1, (T 
giúa càu 1 vó'i call 2 cácli xa rat làu, 
các thò'i-đai mà k h o a - h o c phát kien 
đcu Irong quang thò'i-gian đò, Cáu 2 
V ĩ í c h - v è tìniĩ-hinh k h i xira cùa trái dat 
riiíig đat là vò-hinh và trông-khòng. 
Nil irng Iheoỳ nguyen-van ciing có the dich 
là : íí Nhirng dat đa trô' nèn hoang-vu hôn-
đôn » Kinh-Thánh chũ-Ihich cũa ông 
C,J, Scafield giâi-nghĩa r a n g : « Theo 



Gié-rê-nii 4 ; 23-24 ; E-sai 24 : 1 ; 45 : 18 
đS cliép rõ-ràng l)ò"i s\j hinh-phat cũa 
Birc Chúa T r ò i , Irái đãt đa tùng xây ra 
mòl com bién-đông lòn , trên mal đĩĩt 
đàu dàu cùng thay có nhirng vél-t ích 
cũa sir bién-đông. Trong Kinli-Thánli 
cung còn có nliicu chó khác nCra ãm-chĩ 
rang con bien-đông nãy cò liên-quan 
vòi su- sa-ngã (truy-lac) cũa Ihiên-sir. 
Xin xem Ê-xè 28 ; 12-15 ; Ê-sai 14 : 9-14 
tir-nhi on de tliăy rang hai chô Kinh 
Thánii nã}' không phai ch? nòi ve vu Ty
ro- và vua Ba-by-lôn mà thói, lai còn nói 
vu'ot qua hon nùa, » 

Tù- 1 : 3 đén 2 : 3 đa chép ve ©ù-c 
Chúa Trò-i vi có- lira-chon loài ngu-òi, 
nên đà dúng còng-pbu trong sáu ngày 
đêkhôi-phuc, sâp'đril Iai trái đat cbo 
Ihích-híép chò Ó- cbo ho, Vè 6 ngày ãy. 
các nhà nghièn-cúu Kinh-Tliánh đèu có 
kién-giãí khác nhau, có ngiró-i cho 6 
ngày ãy Ià ngày cũa 24 gió-, cùng có 
ngu-òi lhi tu-ô-ng rang ãy là 6 tbòi-kỳ 
dài hon. 

Tù- 2 : 4-25 l à ghì-cbép sur-tích tao-
l â p loài ngiròi. Trong nguyên van chír 
Hê-bo-ro- đa 6 lãn dung chũ- a tao » , 
nhung chĩ có 3 lãn là có đông-tác sãng-
lao thôi, (1) Sir sang - tao ban đãu 
I ; I ; (2 ) Sir sáng-tao cũa su- song đông-
vâl ( I ; 21) ; (3) Su- sáng-tao nhân-loai ( 1 : 
27) Hai câu 26 và 27 trong chuang I là 
loi tóm-tât v è sir sáng-tĩio loài ngu-ài. 
còn 2 : 7, 21-23 là tu-òng-tbuât v è v iêc 
sáng-tao ãy Tu-òmg-trinh v iêc sáng-tao 
nhân-loai l à v iêc khá quan-trong, vì 
Kinh-Thánh Ià sách biên-chép vè sir 
ciru-chuôc nhân-loai, 

Dirò-i day là môt bài giài - nghĩa 
trong bài hoc hàm-thii cũa Tãn-s ĩ C.L 
Scofield « Lich-sũ- nhân-loai bat đàu tù* 
khi loàí ngtrài mó'i sanh ra nên lay 
nhàn-loEii làm cbũ-yeu. thi lich-sír cũa 
loàí - ngiròi trong Sáng-thé kỳ chiém 
chirng 2,500 nam Chia ra nhir vay : 

Tir A-đani đén con Hông-lhũy 
1656 nam 

T(r Hông-lbũy đén Âp-ram điroc goi , 
427 nam 

Tir Ap-ram đirorc goi đen Gíô-sép 
chét, , , 400 nam 

Trong quang tbòi-gian 2.590 nam 
gôm có 4 thõ'i-đai. 

Nhũng viêc quan-trong trong lich-
sũ" Ià cãi-tao trài dãt hoang-vu hòn-đôn 
trô" nên cho thích-híêp sinli-tôn cho 
nhũng vàt có co-thé ; sir sáng-tao loài-
ngu-ò'i ; sir loàí ngirò'i tir đia-vi vô- lò i 
dén truy-lac ; sir loài ngiròí nhó' dâng 
cũa-lê mà điro-c ciru-chuôc ; Birc Chúa 
Trò'i lap minh-u'ò-c vò-i A-đam ; can 
Hông l l iũy ; m i n h - u ò c Nó-e ; Âp- ram 
đirac lira-cbon ; Oúc Chùa T r ò i lap 
niính-u-ò-c vó i Ap -ram , Y-sác và Gia-
cop ; cùng là toàn-lbê dòng-doí Âp-ra-
ham di-ctr xuong Ai-cap, Các truyên-
tich lich-sũ- đó day cbo cbúng ta biét 
vè sir thãm-bai cũa nhàn-loai, Trong 
sách Sáng-thé kỳ chùng la đa tliãy mò-
đàu bang vièc Bũrc Chúa Trò'i kién-tao 
môt cành vo-òm tuo^i-đep yên-vui, vô -
cùng tráng'lê, nhirng chô cuò'i sách tbì 
laí dung may cbiĩ o liem trong mot 
quan tài tai xir Ai-càp » mà làm l ò i 
chung-két-

2 — Pham tói uà cùa - chuôc (3-4) 
Tôi - lô i bât đãu có ô" trong Sa-tan, Y 
vun là môt Ihiên-sir lòn troug các thièn-
sú- cũa Birc Chúa T r ò i dirng nên. Ban 
đãu y đep-đê vinh-hoa, ô- gàn noi Birc 
Chúa T r ò i , sau vì kiêu-ngao và có dã-
tâm mà truy-lac. Tai đây y đa bíén-tbê 
ra môt con ran đê đén phá-hoai tbé-gíái 
móí cũa Đijc Cbúa Trò-í, Đày là nhũ-ng 
bu-óx y dung đê đat-thànfa muc-đích 
cũa y : 

1) Sir cám-do 3 : 1-5 

2) Sir truy-lac 3 : 6-8 

3) Su- tliâm-phán 3 : 9-13 

4) Su- hinh-phat 3 : 14-21 

5) Su- kél-quà 3 : 22-24-

Đoan 3 : 15 có chùa lò í hú-a thir nhãt 
vè sir ciru-chuôc, Tai đây Oirc Chúa 
T r ò i đà hira rang dòng-dõí cua ngiròi 
nu- se gíày-đap đãu con ran đê chuôc tói 
cho loài ngu-òi ; lò i bú-a nãy đa đirac 
nia-niang iãn lãn tir Ciru-irò-c cho dén 
Tàn-iròc. Kip khi Bang Christ Iàm nên 
O'n ciru-ròí thi đat dén tuyêt-đĩnh, (Ma-
thi-o" I ; 20-23) nghĩa Ià hoàn-toàn irng-
nghiêm-



3 — Can Hongthùg {fi-O). 

\ ) (ĩia-pho cùa Nó-c 5 

2) Dông làu vuòng 
3) Sir hinh-phal bang Hông-lliũy 7,8 

4^ Minli-uòc Nò-é 9. 

Tlic-giíVi bay g iò lòi ác lay Iròi, nên 
tìirr (Jìũa Trò i đa phăi diìng ccrn Itông-
thiiy đê Ibi-bành án-phat, Vè « các con 
trai cùa tìírc Cliúa Trò-i » lrong 6 : 2 có 

hai kicn-giăi : niòl là các con cháu cùa 
Set, kc kínbsrr Đirc Chúa Trò i , nhung 
Igi ciriVi con cháu gái cùa (ĩa-in, là 
nhírng kc vó-đao làm vcr. Hai Ià nói 
rííng « các con trai » ăy là niòt hang 
thién-sir kia (vi Kinh-lhánh cung xirng 
thiên-sir là con trai Đirc (ihúa T ró i , xem 
Gióp 2 : I ) đa vào trong ioài nguòi và 
cau-hcrp vòi eáe con gái loài ngiròi. cho 
nên sau nu'ri sanh ra nhù'ng « ngiròi 
nianb-dan a lrong cáu 4. 

4 _ Tháp fìa-bên (10-11), 

Các con cùa Nô-ê là liì-tiên cua eác 
dàn-lôc ngày nay. Có ngirò-i nòi rang 
đòng-ílôi <'úa Gia-phél là nhfrng ngiró'i 
thuòc giííng Kô-ca-so ; dòng-dòi cùa Sem 
là nhírng ngiròi thuôc giõng Sí-mê-ta ; 
còn dòng-dôi eùa Cham là nhfrng nguò-i 
thuôc gíóng nguòi cr Cbàu-Phi. 

Ỳ cùa Đirc Cbúa Trúi là mucin cho 
nhân-loai ô khâp trên mat đăl (Sang 
1 : 28) nlurng lúc bay gicV ngirò-i la lai 
tiji-hop lai môt noi goi là Si-nê-a. Ho xây 
tháp Ba-bên đê Iàm rang danh minh, 
loan lìa-bcl Đi'rc Chúa Trói mà cĩ()e-Iàp, 
khòng ngbe iiiangljnh cùa Ngàh Nhtrng 
Đirc Cbúa Tròi đa làm lôn-xòn lieng nói 
cùa bo. khién ho buòc pliăi lăn-mác 
khâp trên mCd đăt ( I I : 2, 4, 7, 8) . 

C Ă U H Ò I 

1 — Bíín da đoc xong Sàng-thé ky lír 
chuong 1 dén 11 chira ? 

2 — Hay thuàt laí cirtrngyéu lrong 
đoan năy, (Trong bài hoc năy dung chír 
« đoan » the cho môt khúc bay là môt 
phàn Kinh-lhánh). 

3 — Hay giăi-nghĩa ten cùa sách năy, 

4 — Sang 1 : 1 đà xăy ra lír lúc nào ? 

5 — Lò-i hira thú nhăl vè sir cúu-
chuòc o lrong càu nào ? 

0 — Tôi-hn đà nhâp vào loài ngirúi 
tú lúc nào ? 

7 — (;ùa-le CUM Ca - in và eùa le 
eùa A-hên cò sir phànbiêl the nào ? 

8 — Vi sao có con Hôngdhùy ? 
9 — Ngirói Sí-nê-a có lliú tòi gl ? 

10— tiài hoc nav da cho bari đuo'C 
Sir day-dô thuòc-linh gi ? {Can tiép) 

H A N G G H É T R E E M 

Vì nhajn mùa ]}ông ii<y, mòl con sàu 
sanh-săn lrong bong và kbi bong Ihành 
trái nhfrng trúng sê no- Ihành sáu bên 
lrong và trái ăy se làm món an cùa 
nhfrng con sàu múi no. Cùng nbir lrong 
tráí đào năy chang ban. Con Ihăy 
không ? Cái măm hir-thùí đà sanh-nôr 
lrong tráí đào năy tú khí hòng mòi nír, 
Cnng nhir con vây, con hiêu hài hoc mà 
ba muôn day con đô không ? 

Thu-Hà bc'íi-rôi và tră lúi : « Thira 
ba ! Con lin ba day là đùng. Con răt 
hôi-hân và con xin húa lù rày vc sau 
con không dám nóí dôi núa, 

Ngiròi cha lièn ôni con vào long mà 
rang : <c Điro-c vày thì tot hìm con yèu-
dău cùa ba Sau năv con có bi sir cam-
do làm ehuyèn xău, thì con liHy !ăy 
chuyen Irái dào hir năy dc! Iàm giro-ng 
mà sua mình, Cón thiéu-nhi con hay 
làm theo sir phai và gieo sn that vào 
long, vi ai gieo giõng ehi Iai gàt giong 

ăy. Con gifr minh vày thì chac ban sau 
năy eon se tríV nên ngirúi hiru-fch và sê 
có đúc-lánh tot vày. 

Các em than men I Tôí tin ch&c 
rang không môt em nào mucin giõng nhir 
em Thu-Hà trong chuyên năy. Vi nhir 
có ai phăi bi su cám-dô nhu- vày thì 
chac cũng đirgc mòt dip lir cănlutĩnli 
kéo hi lòi cùa í^liúa phán-dcìán rang ; 

<c các ngiroi giõng nlur nuVmă to 
trang be ngoài cho đep, mà be trong thi 
đăy xirong nguòi chet và moi tlu'r dor-

dáyl (Ma 23 : 27) 

— Cô líông-Iĩoa (Tram-IInnh) 
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Itf / f lVfi OttU LV'TU'O'NG 

Em xin thuàt cho các chi em mình 
nghe mòt càu chuyên that sau đây mà 
eni đuox biét tô-tuòng. 

Chi Y, đa có chông, có con. Chông 
chi Ithông may bi lâm vào vòng lao-lỳ 
each đày gan haí nam, Truòc khi l i j -
giã, chàng đã âu-yêm vòi nàng : 

« Anh đì, em & lai nhà, 

Hai vai gành vác me già, con thcr. 

Lòm-than bao quàn maoi dtra, 

Anh di, itòc-hen ngàg ve co-gia. » 

Rôi chàng ra đi vòi bao nièm đau^ 
khô. Thòi-gian trôi. Chi V. Ò nhà bèn 
tièu-pha tiên-bac mà chông đa dành-
dum lúc còn làm công-sô". « Toa thirc 
san bang. * Hét tièn, hêt gao, chi hăt-
hiìi hà gia, tiêng n^ng tiêng nhe. Ba 
đòa con đai, chi cung châng ngó tòi . 
l-ă ngày ciV lo trau-dôi than mình đê 
ngôi lê đôi mách và làm nhirng viêc đôi 
pliong bai-tyc, Hàng-xóm khuyèn-Itrn, 
bà con răn-bâo, chí cú mirc phăn-kháng 
và buông lòi thô-bĩ. RÔt lai, vào môt 
buôi sang tròi đòng lanh-leo, chi bô nhà 
Iron mat. Chi đi không phăi tìm thăm 
chông đang rãu-rĩ trong bòn vách tu"òng 
mor-tuô-ng đên chi, nhu'ng chi ra đì chĩ 
vì ba ám-lirc ; TIEN, TÌNH, Tp'-

Chi em thàn-mên I Nêu chúng ta 
đem so-sánh chuyên trên vòi chuyen 
nàng Ru-to- trong Kinh-thánh, that là 
hai "thái-cuc, Bà Na-ô-mi là me chông 
cũa nàng Ru-to- bi lâm vào cănh góa-
bi,ia, nghco-nàn. Chông cũa nàng qua 
đòi châng đê lai cho nàng săn-nghiêp gì 
qui-giá. Lúc Bà Na-ô-mi trô* vè xú-sô", 
bà khuyen nàng hay tái-giá và vè vòi cha 
me ruôt. Nhu'ng nàng môt mirc theo 
hà, dàu đôi, dàu khS, dàu tu-ang-lai mù-
mit, Nàng đã quă-quyêt : « Me thác 
noi nào, tòi inuò'n thác và đuac chôn 

noi đó, » Nàng là môt Ihieu-phu xinh-
đep, đăm-đu-o-ng, Nàng châng tham 
tièn, biêt lánh xa tình-dyc, chang nhúng 
tay vào tòi-ác, nàng qua lã ngircri dáu 
Ig-íir&ng. 

Ngày nay trong đai-gia-đinh Bang 
Christ còn xăy ra bìêt bao thâm-cănh 
\or vòi chông, dâu vò i bà gia. Em xin 
xin nói rô ãy cung chi vi TIEN, TÌNH, 
TQl, a Bcri chirng sg- tham tièn-bac là 
CQÌ-re moi đèu ác » (I Ti-niô-thê 6 : tOa), 
Có nàng vì tham tièn, ira sung-siròng xa 
hoa, chang may gap lúc gia-đình quan-
bách, tìtièn khõng mot đông, muÕn an 
hông môt hôtB, bèn sinh ra chán-nân 
chông con. That là tièn-tài phá nhãn-
nghĩa. 

Thánh Gia-co" đã nói : íc Nhung môi 
ngiròi bi cára-dõ khi mac tir-đyc xui-
giuc minh » (Gia-co 1 : 14) Xa chông, 
ngiròi thiêu-phu cam thãy trong-trâi, 
cò-đon. 

«Chiea qna vang ban íri-ăm, 
Vang hoa, luõng nhung ám-tham 

coi cdy. 

Sêm dêm ngoi tiia cánh căg. 
Than than v&i bang, bang ràg bong 

chang thuô-ng, » 
Mà dàu cho có chông đi n&a. ngtròi 

không đirtrc an Chúa, cĩìng lam khi 
hi tình-dyc cám-do. Em đã thãy có 
ban gái kiêu-ngao, tir ví mình nhix 
« Nhành Mai cú đáp, » Hang nguòi ãy 
đã coi j '-chĩ cũa Chúa là sir ngãu-nhien, 
gia-đình là đia-nguc. Rôi ho muòn 
thoát-Iy đê tim vìên-ănh. 

Thánh Gia-co còn nói them : « fioan 
long tir-duc cuu-mang, sanh ra tôi-ác, tôi-
ác đS tron sanh ra sir chêt Ô (Gía 1: 15). 
Khi đa coi lòn đông tièn, đa-mang tinh-

(Coi tiêp trang 36) 
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Hau-quă CÍKI clìíén-lranli khòng sao 
k& xìêl, no dà gày hiêt bao canh đau-
t h i í O ' n g lang-tóc rho thê-giò-i cfing nhir 
đăn-tpc Viêl-nam. Nhírng còng-lrinh tôt-
đep nguy-nga nào nhà cù-a đò-so IríV nen 
canh đ5-nál điôu-tàn. Gia-đình suni-vày 
đày-đù trò- n ê n còi-cút gòa-bua cu-c-khô 

thiéu-thSn, a n Chúa, Cô-nhi-viên cũa 
chúng ta đircrc thành-lap ni i ic-đích 

hàn-giin phăn nào nhííng vet thmrng cũa 
chiên-tranh gây ra trèn đăl niró'C chúng ta. 

Km Trinh-thi-Nguyêt. con ông Bà 
Trnyèn-đao Tr inh - lỳ (gia-đinh có 8 
ngiró-ì), Òng hi quân-đôi Pháp giet nam 
1946 cT Djring và hà bi giet a Cam-Iy 
<Hà-lat) vào nam 1951 cnng bô-i quân-
đôi nói trên, Ilaì nguòi trong gia-đinh 
chét môt each thê-thâm đê Igi s á u con 
dai kliông noi n i r o n g - d i r a , không ngiròi 

nuòi-năng, tam song bên bà ngoai già-
yéu và bà di nghèo-khíV 

Nhung ta on Chũa hai eni dirtrc vào 
song tai (^ô-nhi viên, Sau thòi-gian ba 
nam điroc un-đũc tai viên em Trinh-thi-
Nguyêt đà lên 16 tuSi nên phài lia viên. 

Duòi đày chung tòi xin đàng bài cũa 
em đoc Irong buôi le tien-biêt ngày 3 
thãng 7 nam 1956, 

Còn biét bao nhiêu nan-nhàn hoàn-
cành giáng nhu em đuong song tai 
viên đày, 

Vgy các Hôi-thành cung nhir các nhà 
lù-thiên dò'i vòi công-cuóc Cúu-té xa-
hôì nhiêt-lliành cau-nguyên và sot-sang 
ũng-hô cho viên đũ moi phmrng-diên 
đê công-viêc Chúa tai đày tién-triên môt 
cách manh-me theo ỳ muôn cũa Ngài. 
Đa ta, — lian Giàm-doc, 

V À I D Ò N G C Ã M - N I Ê M T R T O C K H I HO 'I C Ô - N l l I - V I Ê X 

Kinh thira Ban Giám - doc vá qui 

nhán-viên trong vien, 

Trâi qua ba nam tròi con đuoc sò'ng 
trong vien, đircrc nhàn nhièu sir dgy-do 
cũa Chúa do qui thây cò dgy-do con. 
Con điro'C song trong ti nh yéu-thiro'ng cũa 
Chúa, đirg-c hoc-hành, dirtyc lòn lên râ 
phân thuôc-linh lân phăn Ihuôc-thê, Con 
biét ríìng néu Chúa không thuong-xót con 
không cho vào viên thi chac C<HI khòng 
the nào đirt/c nhu ngày hôm nay. Chũa 
đà dung qui ông bà, qui Ihăy cô d g y d ô 
con (ta C O đào-tao con trô* nén njót nguó-i 
húu-ich cho Chúa, Chúa cũa chúng con 
khóng hao g iò bò chúng con nhung Ngài 
thiro-ng đén và an-ũi con. Con sò'ng ô* 
đáy, con nhân thăy nlur mòt đai gia-
đinh cò Chúa là (?.ha cai-quân, giúp-đÕ" 
chũng con, con chĩ là mot đi'ra con nhô 
Irong cái gia-đìnji này thói. Cùng nghĩ 

the con thãy long c o n đuoc an-ũi nhièu, 
Hôm nay con phăi xa qui thăy, qui cô, 
qui ông bà và viên đê vè tjuê-huong cũa 
C o n . Con khòng biét ngày mai cũa con 
ra the nào ? í-on xin g iaO ' | )hó đòí c o n 
cho Chúa đê Ngài đinh-doat, Xa viên, 
con buòn lám, vì n o i đáv con đà duoc 
nân-đúc t r ô nên niôt ngirò î iiiò-í trong 
Chũa, no dã đào-lao con cò môt nèn đao-
đi'rc, ncri n ià con tĩa chju nhiêu o'ji, con 
nhgn r ô on Chúa đoi vòi con, khiên <'on 
biét nhgn Chúa Jêsus-Ciirist làm Cúu 
Chúa minh Qui ông b à , íjui tliăy, qui 
c ô đà hét lung diii vòi con nhúng lúc 
con đau yen, an - can sàn - sóc con 
khuyên-ltxn, trách-mòc, àu - yéni. Con 
răt túc that khi qui óng bá, qui thăy, 
qui cô la riiy con, bay gió- con hoi-hàn 
lain ; nhung thòi-gian kliông cho phép 
con ô lai viên núa. Con biêt rang qui 
ông bà, qui thăy, qui cô la răy con cung 
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cliĩ vi liiirong con, cõ gây-dirng 
clio con niôt ngày mai tiraì đep 
lion, Ròi đày con không hao 
gi(V còn dip-tien liuòng lay 
nhirng lò'i day-do quí-hòa cũa 
qui òng bà, qui tliày cô níra. 
Can khòng bao giò- quên nliirng 
hri khuyêii-lon. trách-mòc cũa 
qui ông lià, c|ui thãy, qui cô ; 
con sê ghi-nbá mài trong trí 
con đê sau klii rò-i khòi viên 
con biét ăn-ò- đep iòng Chúa và 
nliCrng ngirò'i ty chung-quanh 
con, Công on ]ò"n-lao cũa Chúa, 
cua qui ông bà, qui Ibày, qui 
cò và nhirng ngirò'i hét long lo 
clio con ; con kbóng biét lay 
gì đê đèn đáp công-on ay. Con 
clií biét cò'-găng hgc-hành, hêt 
sire an-o- đep long Chúa hàu 
cho vi con mà viên điro"C nhiêu 
uy-tin. Con mong-muòn rang 
sau nãy khi ló'n lên con có 
the trò lai đày bàu viêc Chúa 
giira vien, bang không con có 
hãu viêc Chúa cách khác : cãu-
nguyên, cô-đông cho viên là 

nh Trn g đi è u mo ng in uon cũa 
con, nhir the con mái có the 
đèn đáp môt o-n nào trong muón 
ngàn on cũa Ciiúa, cũa Viên 
đéi vòi C()n, Con thành - that cam 
O'n qui òng bà, qui thãy, qui có và xin 
sê nhò càu-nguyen cho con, đê Chúa 
gìn-gifr con trong on cũa Chúa, cíing 
nhir con khòng khi nào quèn cãu-nguyên 
đê Chúa ban phiròc nhièu trên qui ông 
bà, qui thãy, qui cô trong nhirng ngày 
hãu vice Chiía tai viên nãy. 

Các ban yèu-dau , , , 

Các hnn oi 1 ba nam qua tôi cfíng 
nhu-các ban dèu duoc diêm-phúc song 
tai viên, vui cilng hirÒ'ng. buòn cùng 
cilia, đircrc hoc môt tririVng, cùng môt sir 
giáo-hnăn ; an chung mòt nhà cùng vui 
song dirò-i mái Cô-nlii-vien. Chúng ta 

song ò day dòng môl đi'rc-tìn mót tir-
tirÒ-ng nliir nhau, song trong sir yêu-
thuang cã the cũa Chúa, nhò' sir giúp-đa 
cũa Hòi-lhánh, sir day-dò cũa ban Giám-
đòc và qui thãy cô nên hôm nay chúng 
ta niò-i điTOQ nhir the này, Các ban ai I 
Mai day lôi phai lia các ban và viên đê 
vè que-hirong cũa tôi. Trài qua may nam 

Em Trinh-Uìi-Nguyèt 

trò-i song bên các ban, iheo le tir-nhiên 
cũa cliúng ta U J Ì ai ai chàng xícli-mích 
bò-n giàn nhau. Gii>a lôi và car ban, tôi 
có nhùng gj các ban klióng bang long 
xin hay xòi:-bô đi, bàu khi ra khòi viên 
ròi không con sir gì lôi-thôì giùa tòi và 
các ban nũa. Các ban ò- lai đây, các ban 
bay cò-gãng àn-ò- đep long Cbúa vã 
nhirng ngirói da cò nhièu cóng-khó dòi 
vò i các ban. Nhirng ngày tói ò̂  day <ó 
lúc tôi da hi la, bi trãcb nhir các ban da 
biét , lôi mong rang các ban đù-ng noí 
theo cách ăy mà an-ò. nhirng bay lay đó 
làm girong mà tránh bò đí đê có the 
song đep long Chúa và nhù-ng ngiròi song 
tai vièn đày. Các ban òi t Xa các ban 
tôi thãy long buòn lâm, vì song a day 
ba nam, ngày nào tôi cùng điroc thãy 
nhirng net mat vui tiro'i, hièn-lành cua 
các ban, đircrc nghe nhĩrng giong bát 
trong-lrèo cũa càc ban, Tói tirò-ng các 
ban là anh chi em ruQt thit cna tôi, that 
đãy các ban £i I Chùng ta là ruôt thit cũa 
nhau vĩ chúng ta chĩ có mòt cha, cha cũa 



chúng la Ià Chúa Jêsus-Chrlsl. Ià anh chj 
em vúi nhau nên khi xa các ban tôi 
buôn lám, nhu'ng biét Iàm sao các ban. 
Các ban đùng khi nào quên tôi nhu-ng 
hăy nhô- cau-nguyên cho tôi, nguò-i bsin 
kliòng bao g iò quen các ban đê tôi có 
the song đcm nhièu anb-hu*ang tot cho 
nhfrng nguòi chung-quanh lôh 

Vê phăn lôi, tôi se không khí nào 
quên các ban, quên viên, quên nhírng 
ngiròi quanh tôi trong viên, tôi sê nhó* 
mSi trong môi khi tôi đén vò i Cha Tù-ái^ 

Cuó'í-cùng, con không biét nói gi hon 
con mong rang qui ông bà, lhay cô se 
nhá con mà eău-nguyên cho con sau năy 
eon có Ibê nôi got cha me con trên birác 
điròng hău viec Chúa, dat đira nhieu 
linh-hòn đông-bào cúa con trô hu cùng 
Ngài, đó là nguyên-vong duynbăt cúa 
con. 

Cău xin Chùa o cùng, ban phu-ác cbo 
viên, gìn-giír, tiép-lrg đê viên cò the 
tc^n-tgi mai niah 

Chúc các ban vui-vê, hoc-hành tãn-
tói, kính-mén Chùa song đep long Ngài 
và nhírng ngirôú đang song vì các ban, 
đê ho đuo'c vui long mà ban viec Chúa 
môt cách đác-luc, 

Mpt lăn nù-a con xin thành-lhât căm-
on qui ông hà và qui thăy cô. Cău xin 
Chúa ô- cùng S'à ban pbiróc trèn qui ông 
bà và qui Ihăy cô, luôn gìn-gifr víên, qui 
ông bà, qui Ihăy cô và lãl eă các ban 
cũa con cho đên ngày Chùa Jèsus-Christ 
tài-làm. 

Co - nhi thành - th(it het làng biêt 
on men. 

— Trinh-thìNgnyêL 

Cô-nhi-uiên ngàg 2/7/56\ 
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Trân-trong tg om càc nhà huo-tám. 

— Ban Giám-dÕc. 

T R l f à N G K I N H - T H Á N H T A I NUÓ^C Y - S Q - R A - Ê N 
{Tiep theo 

minh là Jêsus là Gíáo-sir lán đi vòi — ál 
se vfrng hiròe tién — Anh em còn đang 
buôi rang-đòng đăy nhira song, sinb-lirc 
dôi-dào cung nhir trí • óc phái - Iriên, 
minb-mãn đày-đú, sao anh em không 
nghĩ đén eông-viec Chúa đang can ngiròí 
nhir anh em ? Chúa đang trông-ĩuong 
anh em vào viêc Ngài- Triròng Kinh-
thánh se đón - tiép anh em, anh em 
nghĩ sao ? 

Be két-luàn bài năy, lôi yêu-eàu 
Hôi-thánh Chúa hay nên nghT đén tirong-

írang 5) 
lai cúa Hôi - thánh niróc nhà ta. Bay 
chiên Cbúa can phăí cò ngiròi chăn luôn 
cho đén khi Bang Christ láí-làm, thi lê 
tãl-nhiên Tru-òng Kinh-tbánh can phăi 
mô- cúa luòn, mà vice nãy s-r d ĩ dno-c 
và sê đugc cách vè-vang là do các qui 
ông bà anh chj em hiêp nhau úng-hô 
bang sir căn-nguyen nhièu cho Triròng 
Kinh-thánh và b< n̂g tài-chánh cung nhir 
cô-đòng cho cô sính-viên. 

Cau-nguyên cho Trtròng Kinh-thánh 
— Ung hò Truòng Kinh-thánh A-men, 



GIANG TIN-LANH g 
Ca-Nghièp Đùi 

(I PHI 1 : 3-9) 

Cău goc : I Phi 1 : 4 

Ngiròi xira oó cau : « Nliâp thê-cuOc 

bãl khă vô sir nghiep, xuãl luau hoài 

líèn-lhí híru quãn-lhàn đùng làni vây. 

Ai vào trong thê-cuôc lai không cò sir-

nghiêp quàn-tliàn, Nhirng co-ngliiêp môi 

nguòi lai có phàn kliác nhau, nhir cò kè 

lay nhà cũ-a, ruòngnirang, trâu bò, viròn-

tu-crc, hay vàng bac làm co-nghiêp, có 
kè lay van-ch irong, hoc-thirc làm cnr-
nghiêp, đên nhir cò ngiròi phăi thòt rn 
càu ; a Chang ham ruòng că ao lien, chĩ 
ham cáí bútcáínghíên anh đ ô , » Xira nay 
cũng cò lâm ngiròi suòt đni hicn than 
cho chinh - nghĩa quoc - gia, miru - càu 
h^ính-phúc cho dân-tòc mà quên că đò i 
iir, đu-p-c bia ghi, sir chép. đò cung là 
mòt sir-nghiêp. Tóm lai, vi đeo-đuôi 
môt ca-nghiep ô- the-gian mà loài ngtròi 
suot đò i lao-l^', mai Sô̂  chièu Tàn, đem 
than chiu đirng bao nôi gian-truàn. đê 
mong cho đircrc co-nghiôp. Tòi ciíng 
híêu-đông các co-nghíêp kia là can phăi 
cò và răt qui vò cùng, Nhirng no can no 
qui tam-thòi khi còn song, hoac lúc âòi 
minh còn xuòi-thuAn binh-an cho đên 
khi nhâm mat buông tay, linh-hôn vê tay 
Bang Tao-hòa thi có còn gi là qui đàu 
Nhu- vua Sa-lò-môn chép trong Kinh-
thánh ; « Cò nu>t tai-nan dfr mà ta đa 
thãy duòi mat lròi : ãy là cua-căì mà 
ngu-òi chù dành chira no lai, t rò lai Iàm 
hai cho minh. hoac vì car tai-hoa g ì , că 
cùa-căi náy ))hăi mat hêt, nêu ngiròi chu 
sanh đ u g c môt con trai thi đc lai cho 
no haí tay không. Mình lot ra khôi long 
me tràn-truòng lliê nào, at se trô- vè the 
ay, và vè các huê-ltri cua sir lao-khS 
niình chang có gi đem theo điro'c. Vì đó 
là co-nghièp tíinulhòi mà thòi. Nhirng 

nay lòí xin nóì đên môt ea-nghíêp khõng 
hir đi, kliòng ò-uê, khòng suy-tàn đê 
dành trên các tirng t ròi cho chúng ta 
điro-c huông, ăy là co*-nghiêp còn Iai 

đ ò i đô-i. 

I , _ C a - N G H I Ê P & â r | B Ù \ L À G Ì ? 

a) Chúa là cornghiêp âòi diri cua 
chúng ía.— Nhir Kinh-thánh đã chép kin 
xu'a Ba-vít là vua cùa niròc Do-thái, 
ngôi trên ngòi cai-tri, nói đên đia-vi có 
ai hon quycn-thê cò aí b:^ng, trân-chàu 
biru-vàt day kho, câ dàn că niròc là 
thuôc vè ông mòt ca-nghiêp nhir liiê có 
ai bi kí|>, the mà õng không nang long vào 
đò, đên noi òng bày-tô môt càu trong 
Thi-lhiên 16 rang ; « Đirc Giè-hò-va là 
phàn co-nghiêp và là cái chén cùa tõi,.>tôí 
mong đirtrc co--nghiep trong no"i tôt-
lành, phăi tõi đuo-c ccr-nghiêp đcp-đê. » 
Đa-vít đã đán do phân-bièt, tính thiêt, 
so han, Chúa và đòi tà hai đoí-lucrng 
truòc mat òng, rôi ông đirt-khoát bang 
mòt câu rang : « Chúa là ca-nghiêp cùa 
tôi, Ngài là Chúa tôi, tnr Ngài ra tôi 
không cò phuòc gi khác. » 

Chúa phán v ò i nguòi L e v i rang ho 
không có cu-nghiêp gì trong dân-su că^ 
nhir vày ho bi thua-thict khòng ? Khòng 
đàu, Chúa phán : « Ta là cor-nghiep cùa 
ho đòi đò-i, » Òng cha giàu-cò kia chia 
gĩa-lài cho ba con minh, chia làm ba 
jjhàn, luôi con chon mot làm ky-phàn, 
thco thú-tir các anh chon xong, nguòi 
con úl rirng rung úa lê òm lay cha và 
khóc mà nòi rSng ; « Cùa cha là cùa con, 
con xin nhan cha làm co--nghiêp cùa con 
t ruòc dã, mòi cha a cùng con luôn 
luôn tú đó ô" trong nhà cha, bao nhiêu 



cua qui cua clia là cùa con hêl Ihãy. 
Cung inoi the ay, đuang khi mni ngucri 
đuachen gianli-cly-t đcri năy giùa hu*-
hoal l i i , lhi ciiúng ta lai tIcTng-cIac đòng-
y vó'i Ha-vil mà nói rang : « Chùa Jcsns-
Clirisl là ctr-nghiép đói đcVi » cùa tói, 
Nhir Phao ló cnng nói: « Tói coi het thăy 
moi sir nlur là sir lô, vi sir nhàn-l)i(^t Hire 
Ciuia Jcsus-Christ là tjuí hon het, Ngàí 
là Chùa lni, và lói vi Ngàí mà licn-hó 
moi đíèu loi đó, tliàl tóí xem moi đièu đó 
nhir rcvm-rác han cho dno'C Đíĩng Christ 
vă du-gc* ò trong Ngài. » Hân moi sir 
trong dòi chúng la có the cjua dí hot 
thăy, song cò Clu'ia Jesus là ccv-nghiep 
đòi dò'i cùa ta van còn nguyen kliòng 
hao giò' thay-dôi, phircVc-hanh thay, qui-
háu thav I 

b) Sir ciru-roĩ là ca-nghièp àài đài,— 
b ò i chùng la chira tin Chùa hi nia-quĩ 

bat lííy tò i - lò i cai-tri, tàm-linh xa-cách 

sir song cùa f>irc Chúa Tròi , chét trong 
tôi- lcH đui-mù nghèo-ngat, chang khác 
nào nbir ngiròi lù Gíê-ru sa-lcm xuong 
t i i ê - r i - cò l)i In côn-đó đánh cho h i 
tiurong-licb v à lay hél că cùa-căi, nam 
nùa song núa chét, song cò ngircri Sa-
m a - r i nhon-lành đén ciru-chíra, san-sòc 
cho đén khi lành-manh khòi canh chét 
đau-đùn đén cânh song v u i - v è , Néu 
ngirói đó cir nam đó cho đén chél lhi 
dù aí có đem cho vàng bac danh-vong 
cíing cliang qui gì, can ciru cho khôi 
chét đirgc song triròc đa, đirgc ci'ru cho 
song l à qui Ià ca-nghiep dău-liên. Cùng 
môi l e ay, Ioài ngiròi còn đirong đirng 
trong đ i a - v i tôi-hn, ma - (|uĩ cai - trí, 
nhirng fìirc Chua Jésus-Christ d à đén 
trong thé-gian và chiu chét trên lh^i>-lir-
gíá, lay còng'lao huyél-bàu cna Ngài 
Iàm giá cao-quí ciru-chnôc chùng ta, v à 
lay sir sô'ng phuc-sanh cùa Ngài han cho 
long và tâm-thăn t a đircrc sanh laí, đirgc 
giao-thông vò'i Đùc Chúa Tròi , đirgc 
d ò ' i khôí nu"ô"c tôi-lam cùa m a - q u i m à 

vào nirác sáng-láng cùa Búc Chùa Tró i , 
khôi d i a - v i tòí-mgi eho ma-quĩ v à Igi-
lÔi mà làm con-cái Chùa bang sò'ng, ay 
l à nhò' I>ire Chùa Jèsus song lai lù Irong 
ke chél nià chùng t a cc'> sir tròng-cày 

^ông đe làni ccr - nghiêp đ<VÌ đùí cùa 
mình. Vi « Ngàì đa đén đè cho chiên 

đugc sg sííng và sg song dir-dât » ; chi 
cc') trong Ngàì chúng la mcVi đirgc Iàm 
kê đù phăn ké-nghicp nhir đà đinh trtrác 
cbo chúng ta đirgc đêu do. Néu chira 
đirgc Bang Christ cùu-chnòc và híin cho 
sir song dcVÍ đcVi làm ccr-nghiêp, thì dù 
có sir-nghiêp că thé-gian cùng chira dù 
đàn : « Vì ngiròi nào néu đircrc că thíen-
ha mà mat línliđiôn thi cn ítdi gi » nià co-
nghiêp ãy chí dè cho chúng la là ngirò-í 
tin-nhan Chúa Jèsus-Christ nhcV quyèn-
phcp cúa Búc Thánh'Linlì mà tàí-sanh 
trcV nên con cúa Birr Chúa Tròi mói 
đirgc tliùa-thcí vày, đórig- thinh căm-la 
Chúa vì chúng ta đã đucrc sir song đóí 
đò'i lain co-nghiep, 

IL - C H Â N - G I Á - T R j CUA C a - N G H I Ê P 
BÙl BÙÌ 

a) Giá-tri vì khòng hir di. — Sa-Iô-
môn là vi vua quyèn-lhê và giàu-sang 
nhùt đén nôi nfr-viro-ng Sê-ba ngbe tiéng 
lày-lùng tliiên-h^ đén thám mà phăi nôi 
rang ngircVi la chira có the nói đén môt 
núa sir giàu-sang cùa Sa-Iò-inôn, The 
mà ông nói mc)l câu trong Truyèn-đao 
rang : « llir-khòng cùa sir bir-kliông, bir-
khòng cùa sg hu-kbông Ihăy đèn hir-
khóng, ta thãy moí sg làm ra dircVi mat 

IrcVi, kia thăy đèu hir-không theo luong 
giò thôi » dău clio giàu-có nhir Virong-
Khai, Tbach-sùng, co -đò sg-ngliícp cbĩ 
còn đôi càu trên mièng Ihe-gian, chór 
đàu nào còn Ihãy. Vă laí IrircVc đày 
chàng bao làu, la Ihãy nhùng cânh láu-
bông, gác tia, ctèn-đài rirc-rõ- nguy-nga, 
mà bay gíà chĩ thãy nbirng ctong tro làn 
g^ch vun, nhùng canh diùu - làn cúa 
giang-son vang chù, ăy chùng-tn mót 
co-nghiep eó ngày xày-dirng cù ng có 
ngãy hu" dí, vi cài giá-tri cũa nó chĩ 
lam-thói nhir may nSi khoăng không, 
béo tròi iiíat nuóc. Song cbùng la có 
môt co-nghicp dcVi đcri khòng Ibay-đSi 
không lur đi, ay là Bi're Chùa Jêsus 
Chrisl và sg cùu-rôi cy trong Ngãi, vi 
Ngài « hôm qua, ngày nay, và cbo đén 
đùi đò'i khóng he thay^đôi. » Nhir ông 
Gìó|ĩ đircrng kbi mat hét co-nghiêp tam-
Ihói và đau-khô thì óng nôi noi ngiròi 
ta n i rongnbò sè hi truãt, dièu ngucri ta 
tin-c|iy giong nhir cáí vàng nhôn mông-
manh lain vgy< Còn phăn òng thì ông 



T H Â N H - K I N H BAO 35 

(luâ-f)iivét rang : « Còn tôi, tôi l)iet rang 
Bang Ciru-chnôr lòí van song flen lúc 
cufíj cnng Ngài se diVng trén đííl. » Vâ 
Ihé-ginn vòi sir lliani-tiiic no dèn qua di, 
song la cò niòt c(r-ngliiè[) k h ô J i g Iiir di 
nià còn lai đòi đòi ãv là Búc Cliúa Jêsus-
Christ và sir cúu chuôc ô trong Ngài. 

h) Khòng ô-ne Ivhòng snij-tàn. — 

đòi trir kc Iàni l)ày làm can, thi cíing 
có lâm nguòi biét chon hanh-phúc trên 
công-viêc dang lâji co'-đfí str-nghiêp đê 
vc san mong cho còn vTnh-vien, nhung 
rôi ra ciìng phâi hir đi vi híĩ'u-hinh thi 
tat phâi húu-hoai. Song vè cc-nghicp 
thuôc-linh ciìa chúng ta tliì Lói Chúa có 
phàn rang : « Vì biét rang chang |)hai 
b(Vi vàt hay hir-nat nhir bac hogc víing 
iiià anh em điroc chuôc khôi sir ăn-ô 
không ra chí cúa iS-tiên truyen lai cho 
mình bèn là boi hnyét Chúa Jêsus-
Christ duòng nhu' huyét cua Chiên Con 
không loi khòng vit, anh em đuoc sanh 
laí chãng phâi bôi giong hay hir-nàt, 
nhung b(Vi giòng chàng hay hir-nát là 
bôi Lò'i hang song và vu-ng-bèn cúa Đúc 
Chúa Trò'i... Moì sir vinh-hiên vi nhir 
hoa CO, cô khò hoa rung, nhirng Lò i 
Chúa còn lai dói đòí.)) Chúa Jêsus cung 
câu íí xin Cha lay lê that khién ho nên 
thánh, lói Cha tú-c là le that » Đirc Chúa 
Jêsus là Bang không he jiham tòí, trong 
J i i i ê n g Ngài không có chút chi dôi-trá, 
là Đăng thánh-khiét Iron-ven đén thé-
gian đc dgy-dò và lay thàn-thê Ngài 
chét trên Ihàp-lir-giá lay huyét Ngài và 
còng-lao cao-qui tao-lác và ban cho 
cluing ta siir cúu-ròi và sir song đòi dòi 
làni co'-nghiêp vTnh - vicn không ò-ué 

không hir di khòng suy-tàn. PhLròc-

hfinh thay, qui-báu thay, chúng ta đa 

đuoc mót co'-nghiep vô-cùng cao-qui 

nhir vày. 

III. - NGirôri NHÂN B i r a c 

C a - N G K I Ê P eúri B Ò I 

íĩ) Líi nt/wíTÍ bai đàc-tin. — Phi-e-ra 
nói í( là ké bòi đirc - tin nhò- quyèn-
phé[) Búc Chúa Tró i giú cho, đê diroc 
cúu-roi gàn hiên ra trong kỳ sau rôi » 
nhân điroc co-nghiêp ây khòng phâi bôi 
tài-nàng hoc-thúc hay công-đúc riêng 

cúa minh, bên Ià bôi sir ban cho cùa 
Đúc Chúa TnVi trong B:1ng Chrisl và bôi 
đúc-tin nhân lay mà thòi, a ãy là nhò' 
àn-điêu ha\ đúc-tin mà anh em đuoc 
cúu, dièu đô không phâi đcn liV anh ein 
bên là su ban cho cua Đúc Chua Tròi J). 
su ban cho là (luycn-náng sô-húu cua 
Ngài. Còn chúng ta muòn nhEin duoc 
sir cúu-roi l à m cu-nghièjì, thi phâi ha 
minh dua tay dúc-tin nhàn lay, « đúc* 
lin Ià sir hicl c h â c vúng-vàiig cùa nhúng 
dièu mình duong lròng-m(ijig » vj « néu 
nhû  nhà lam duòi dãt có đâ nát ihì 
chúng la lai còn nhà đòi dói trèn tròi. » 
Vày thi ta phâi bôi đúc-lin nam lay dièu 
Chúa dà lura cho thì chác-chan nhàn 
đu-oc. Thi-dy ; Ngirói giàu-có kia mòi 
nguòi ban nghco-khó tòí nhà húa ban 
cho mòt co-nghiêp nào hi lâu-dài, ph5-
xá ,ruóng-nirong tram ngàn niâu vòi 
moi sy càn-dùng cùa mot nhâ tricu-phú 
ô noi xa-xàm nià ông đà mua-sám tù-
làu, óng viét chúng-tho kỳ-chĩ, đem đén 
nhà húu-quyen câu-chiVng đóng dau kỳ 
ten, doan giao cho nguòi ban đi qua xú-
xa k i a . Cam giãy di vói sir tin-qiivél và 
vui-múng, khi đén trinh giãy cho ngiròi 
quân-tri co-nghiêp, xem xong nguói 
đúng day kinh-cãn niòi ông vào giao-hét 
sir-nghíêp cho ngu-òi điro-c quyèn thúa-
Iho. Ay bôi Đúc Chúa Tró i mà ngirò'i 
ta nhân diro-c co-nghiêp chò khòng ton 
chút công-phu chi câ Cùng mót lí̂  ãy 
chúng ta von nghèo-khó mà Ngài làni 
cho la trô nên giàu - có tiong àn-
điên cùa Bang Christ vè co-nghiêp 
thiêng-liêng, that bô'i đúc-lin và ãn-
chirng cùa Thánh-Linh nià chúng la 
nhán lay cách châc-chan. Nhu lòi Kinh-
thánh rang: « Ay là trong Ngài m ã anh 
em đà tin và đirgc ăn-chúng bang Thánh-
Linh là Đãng đa lura, Đãng ay làm cho 
cùa cam vè co'-nghiêp chúng ta cho đén 
kỳ Ngài hiên ra chuôc lay nhùng kc Ngài 
đa đugc đê nggi-khen sir vinh-hiên 
Ngài.)) Vây chúng ta cay đirc-tin nam 

lay lói bira đê đirgc thòa-tho inOt c o -
nghiêp dòi đó'í. 

b) Nijir&i có long vui-mirng vc tlica 
đó. — Khi môt nguò-i cam chúng-tho 
trich-húa có đù bâng-cò đén noi \a kia 
nhan-lánh co-nghiêp to-lòn, thi nguòí 
ãy có phăí vúa đi vira buôn-bà khòc-
than khòng ? Châc khóng. Han ngiròj 



ĩĩy vui-mírng phan-khò-i. khòng nghĩ lai 
dSng sau, (juèn ca kliò-kliàn mct-nhoc 
mà ci'r Ihfìfig bu'ò-c xòng-pha v\u> mau 
tòi (licli, vui-mírng hăng-hái fc chào-
niírng nhu-ng rlièu do U> diìng xa. xtrng 
minh là khách bòdiànli Ircn dai... Ham-
lĩìcn mòt íjuè-hu-nrng tot lurn là (|uê-
hircrng Ircn t r í r i .» Dàu mat lliuòc-tliê 
này cinra thãy, mà lìiál tbuòcl inh van 
m<V I n nliin thang thííu ben kia inrác 
vinh - hien eua Chúa. và thííy rn mpt 
ctr-ngliiep chinh Ngài dànb san cho 
la dir<rc lur^Vng. nhu- IMii-e-r<r nòi : « Ngàí 
là Đang anh em kliòng tliĩíy đirorc mà 
thiro'ng-yèu, <fíu hày giír anh em khòng 
tliay Ngài, rdiirng lin Ngài, lay sir vui-vê 
khòng Ihê nòi dircrc và day vinh-biên 
iiià mírng-rò- cà the, nhan dirirc hiêu-quà 
cùa dire-tin anh em là si,r círu-rói linh-
hòn minh. » Ngirài la chĩ dirt/c mòt sir-
nghiêp nliò à díri này nià còn cbiu-dirng 
diroc mni sir khó-nhoc, viri long tin-
quyct và vui-mírng, Iiunng chi chúng la 
dircrc ca-nghiôp vinh-liien khnng iiir dí 
khòng ò-ué khòng suy-tàn mà còn đòí 
díri tlii chúng ta cò sir vui-mírng biêt Ià 
Ià bao nhiêu. 

Đinrng khi suy-nghT vè mòl cor-

T I Ì N G G Q I C Ú A R L T N G X A N H 
( T i Ê p tlit-o t r a n g 17) 

Cy qui Òng bà lay long thirorng yêu doí 
viri còng - viêc Chúa và nhfrng ngiròi 
thirorng-du dang hir-mãl mà cãu-nguyen 
nâng-đo' và íing-hò ctiúng tôi môt tòi-tò 
hèn-inon cua Chúa, 

Chúng tôi cày o*n Chúa và tin chăc 
rang trong mót ngày gãn day qui Cu qui 
ông bà sè tbăy sir dir-|)hãn cùa qui Cu 
qui Ong l>à se đem lai nhièu kê lquâ 
tot dep v è cho danh Chúa chúng ta. 

Ròi môl ngày kía trí-n nirírc Chúa 
nhirng linli-hòn cùa ngiríví tluiong-du sê 
nhir nhirng viên ngoc ebói lói cúng qui 
Cii qui Òng bà và cluing tòi dòng ngcri-
khen <rn Círu-chuòc cùa Chúa, vi đò là 
nhtrng kêt-qua cùa lính-còng ; và cùng 
chĩ có linb-còng ròn lai đên đói díri mà 
thói. f< Vàv. hò'i anh em vêu-dău cùa lòi, 
liày vfrng-vàng chò^ rùng-đòug. hay Iàm 
công-viêc Cbúa đir-dãt luón, vì hiêt rang 
C n n g khó cua anh em lr<mg ('hùa chàng 
phi'd là v n it đâu. » I Cn-iinh-tò !"> : r)8-

Mòt vài lò'i chan-lhành và tha-thiêt 
cliúng tôi \ in thànli.kinh g(''>'i dên (|ui Cu 
qui Ong bà anh clu em yêu dãu dê 

nghiêp đùi đfri cùa chúng la mà Chúa 
đà dànli sàn cho ta dircrc luríVng, mà 
chinh Ngài là cir-nghiêp c ù a minh và 
Ngài dà l*an sir ciru-ròi làm cn -nghiep 
dói dívi. mà cãi cho-n giá-tri ãv tà khòng 
liir đi, libóng ò-uê khòng suy-làn, và bni 
long t ìn -c |Uyêt vui-mírng và nliàn lay, 
Sau hêl, suy-ngliĩ lai Khai-liny cn doan 
21 inò-lã c'uih trò'i mò'i, đãl nuri, Ihành 
Giê-ru-sa-leiu inai, thành Ihì xày bang 
bích-ngpc và vàng ròng ttr nbir lliuy-
tìnli; nèn thi trang-sirc bang d ù (*ác thír 
ngoc <[ui-già, điròng trong thành bang 
vàng ròng, thành khóng can mat trò'i 
iu;it tràiig snisáng, vi sir vinb-hicn cua 
Đírc Chúa Trò í và Chiên i!on soi sang 
cho thà lib iy đò khòng cò khóc -1 ban 
buòiuhà hay dau-do-n, cliúng ta so đirirc 
ò' vòi Chúa đíVi díri cho đên dòi dò-i, 
Cbính oãng đãu-tiên và cuò ícùng cò 
phán ; « Kc nào tliiing se đirrrc nhùng sir ãy 
làm co-nghiêp, ta sî  làíu Đirc ('húa Trò i 
ngirò-i và ngirò-ĩ sê làm con ta » (Kbãí 
21 : 7) . Phtrò-c - h a n h l h a y chúng ta 
điTo^c mòt c<r-nghiêp mà cã thê-gian này 
cùng kbóng mót may-may nào so-sánh 
kip vi là CO-nghiêp còn lai díri đòi 
A-men. — Mnc-sir Ngngcn-xuân-Vqng. 

thông-cãm vè công-viêc (^bùa giiTa chi-
phái lìivglai iiiíri dirgrc inò'-mang, dê càu-
nguyên và nàng đo' đày-tòr Cbúa blìng 
moi cách thí'n ern cùa Chúa cho. Cbúng 
tòì xin thành'thàt thâm-ta. 

• r 

— Pham - xnàn - Hien Trnijcn - giào. 
Chez Óng Thài-Hóa ; Ba-Ngòi Khành-
Hòa [Sha-Trang) 

P H M NŨr D I Ê N 9 À N 

(Tiep iheo irang W) 

doc, ;ìl pliãi biiông lay làm tí>i-ár. Chòng 
kbóng Ihãt-tiêl phi ibac, nàng cùng hãt-
hui. Bà gia iTr-lê nhir bát nirírc đày, 
nàng cùng khinli-thiròng, liãy con ngày-
thn- vn-jòí. nàng cùng đ à y d o a , vì lòi-àc 
dà khiên cho lirang-lam chi.i-Iì , không 
còn jíhànliiêt Ic-tli^t nua, 

(;bi em minh đaiig *>-tiong trang-
huong nàn ? Nhò àn-diên cua Bang 
Chrisl, chúngta chír THAM TIEN, lánh 
TiNH-DyC, xa TQI-ÁC trong nam ( m ó i ) 
lìiiih-lliàn nãy, Đò là ba nguyên.Ueu 
inà em tràn-trong Irình-liày dê góp phãn 
^ày-dvrng cho luàn-đe N À N G DÂU LỲ-
lÚÒNG.—Chào lhân'áĩ,Tho-Urn Phtrcrng 
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G O I L O N G B A N T R E 
* « 

( TÌL^P theo trang 2 2 } 

còn nhĩìc laí và iihãn-nianU hai cliTp ay iV 
I I Co iì : U 1« níra. 

IlÔ'i rác han, l)àn-(ánh thánli khict 
cna Dire Chúa T i ò i ró song Irong các 
ban khòíig? Là birr lUty cua Cliúa rliiíc 
Ngài dà bicl ru ban lánh Ihánh-khict 
cũa Ngài (\o gòi dcri <'ho ngiròi dòi xeni 
CIHV ? Tlie nià ho cò xein tliay liàng chíí' 
.-í iihàn-rc tòi-lòi y> ò trong sir sanhhoat 
hííng ngãy cũa các ban khòng? Ihiy 
là lhay vi chfr « Ihánh-khit'l » inà Oòc 
Chúa Tròi đa viet l)ang Imyct í^on Ngài 
thi ngtròi la đnc lhãy nhiìng ciiir wgian-
dàin, ò-iiê, Inùng tuòng, say-sira, Jne an 
uông.-,» Ulà niaqulí đa viet bang lo hay 
dău liâc trong cuòc dòi buòngđung cũa 
các ban? Ncu tlie thi vò-tinh càc ban dà 
luĩa-inai, dà xuycn-tac vè Bòc Chúa 
I roi roi vay, 

Mòt thanh-nicn kia rat sòl-sang làui 
clnVng danh Cliúa, Hòni no, rn sun 
khi nòi rò vE (juyiln - phcp thâ|)-tir-
giá da ciru mình clio mòt thanli-nién 
khác ngtie thì chàng Iai bieu mòt quyen 
Tàn-uòc và khuyèn thanh-nièn ãy hay 
đoc kj> Sau hai tuàn Ic laí gap chàng 

thanh-nièn n g o à i p h ò , c h à n g iic[> liòi 

rang : « Anh đ a xtMu h ê l ( | i i ycn Tàn-uòc 
cliua ? » Thanh-nièn kia trà lòi : « lii 
clìira x e m gi că « Cluing luii t h i i n : « Tíii 
sao ? rhac anh ban viec him liă ? » Anh 
kia đ ã p : « Klunig. tni k l i ò n g ban vit't' 
gi, Tùi chii-a xcin quyen ãy là vi de 
xem sir an ũ- ci'ia anii cò nhtr lòi anh 
đà nù) khòng. ^ 

Hum nay i giròí đòĩ chac cung đang 
nhin xem. đang tim d o c irên nhfrng hot-
tho- nguòi eũa cliũng la eoÌ cò n h n r i g 

chír gi Iruòc khi ho xem Kinh-lliánh \ à 
Iin-cày Chúa, Dăn-rhúng ò An-li-òi klii 
xua h o đoc nhfrng iii'rc t lur cũa Diing 
Christ, thay cãc hang chũ- tièn rò rang 
qua nôn ho « bat đàu xung luôn đu là 
Co-rè-tièn. » Danh xung do rãl đúng 
\ ( Y Ì sir that vàv. 

i ' ' V 

Vày hôi các ban, c á c ban hay triing-
ihành vòi nhitMu-vy hire « tam-thir » cna 
Dãng Clirisl mà to ra that rò ;i hang chu 
íiuanlrong và qui - ban trèn hang sir 
Sĩinh-đỳng hang ngày cũa các l>an d e 

Cha điroc că sáng< 
— 3/nc-5ir Nyiuj^n-lhái'Dirang 

JIup Igi Mãi-né 



NHĂ IN TIN-LÀI^H, SAIGON GÒI 

• \ 
L É K Ỳ - N I Ê M C Ù U - C H Ú A G I Ă N G - S Ã N H S A P D Ê N 

Han các quỳ ban đang to tinb mua sám hiêu nhau nhu-njĩ lang-pliàm-
gi vù-a thanh-nhã, laí vira cò ỳ-nghĩa Ihu^c-linh, 

" k, 

N H C T N G T A M À N H v l C H Ú A C Ó L O N G K H U N G S A N 

Cbúng lòi hièn còn mòt so it nhùng tarn ărih vè Chúa có làng khunjj 
san, gòm nhieu cõ", giá mói chiéc lù õđ,, lOđ, đén 90đ. tùy cS-^^ 

S U * G I A N G S A N H C H Ú A J E S U S 

Mót quyên sách 16 trang gòni-có nhung hue tranh vè str giáng-'ianh 
eúa Chúa Jèsus dê cãc em t4(j to màu. Uiã njoi quyên là 3d, 

f 

S A P » Ú M À U 

Mói hop 8 cày sáp 8 luău giáug nbir níiùiig cay but chì đe eác ein 
t̂ p lò iiiàu. Giá moi liòp fid. 

9ÙÌ S Ó N G » Ă N G C H R I S T B A N G T R A N H 

Sách day 4S trang toàn là nhùng bùc tranli màu vê tuăn lê chót cúa 
Bóri Sípg Bang Chrisl tai-thé, có kèm tbeo nhùíig càu Kinh-lhánh Ihícli-
nghTíTTùng bùc tranh nn l̂ 

r — 

- ^ 

frirâTNG SANG HANG NGÀY 

Giá mòi quyèn là 15đ. 

"^4 

MÓI quyèn sách gòm loan nhùng cáu Kinh-lhánh trích ra theo tùng 
đè-niMc dê đoc lrong gia-dình l?-bái hoac trong sir thù-phirgng líêng 
hang ngày. That là niòl món qua lang tharnb-nlia và etì gĩá tri lù nam 
năy qua nam no, Có thù hia giăy, hoac néu đal triròe cnng có Ibê có 
hia vai boăc l)ĩa da, Môi quyên Ida giăy giá ITiđ. • 

K I N H TIÊT S Á C H D A N 

©ày là mòt lang-pham tuyet-m^ đe các ban hiéu quí-vi Chú-lqa 
hoac Giáo-sir Trtrò-H^ Chúa-nhirt cúa ban, răl can ich cho ho lrong sif 
kê-cfru bài hoc. 

r 

Neu cac q u i b^n muÕn mua nhũ-ng MÓN NÓ'I irên Um t^n^ pliâm Le Slnh-nh^t, 

xÍD gô'i IITOR bu-u-plfit^u ngay lir bay giiy dè c h U n g lõi lo gô'i các quy b^n Itjp díing 

vào dip t b á n h - l c . Ríéng ve ihú- n á o c ù n q u a it . chúng tài » é c h ĩ cú the lim tbõa-máD 
nbũ-ng yêu-câu c ú a c á c q u y ban l ù y iheo lõ ibu'-tu' nhũ-ng íhv c ũ a các ban dã gò-i 

den nu-ó'C cho chilng (òi. 

h -

r ^ Ù À HI-/IANB 

Hò/) tha ^'>y 

S A I G O N 


