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, ^M-^f^h"-' N G A Y 

N A Y 
C H O NÊN, NHLT BCTC T H Á N H - U N H PHÁN R A N G : N G À Y NAY 

N f u C Á C N G L ; O [ N G H É T I É N G N G À I , THÌ C H Ô C C / N G L O N G . 

W L I f AC~dau moi năra c6 đen 365 ngày. song ngày quan-h$ ko-n 

c\ì khõng pliâi là ngày qua hoăc ngày mai, mà là ngày aay, 

Chúng ta khong làm chi dLrt^c ngày qua vi dã qua roi, chúng ta cnng 

khãng Jam chí đtri^'c ngày mai, T Ì chua đèn, nhirug chúng ta có the 

làm ni^tvì^c chi trong ngày nay, vi ngày nay tan dành cbo chúng 

ta. 

Quĩ Sa-tan lu3n nói rang : *Ngày raai», và tam long thiên-nhiSn 

cfing luôn đáp lai : 'Phâi, ngày mai.^j Chính coQ-cáìcua Chúa, T Ì long 
cirng-côi và vô-tĩn ciìng hirô-ng-irng : âPhâí^ ngày mai lè de ho'n 

ngày nay .M 

Chúng ta biet rang líX că lò-í hú-a cua Chúa đìii tâp-trung vào 

ngày nay, Chúng ta cá the nghe đirí^'C tieng cùa Chúa ngày nay, ăn-

nàa Lpi ugày nay. và nliân điryc oTi-phuó'C đírì díri ngay tù- ngày 

iiay. 

Chúng ta thirìmg bj lùa gat vi luô-ng ngày mai sè dè ho'n ngày 

nay. Nhirng Kinh-thánh chép: nllăy bi'et rang trong ngày sau-rSt gè 

có thìri-kỳ khó-khán. Vĩ ngirìri ta đeii tir-kỳ, tham tiên, khoê-khoang 

xàc-xinj-c, hay nói xáu. nghjch cha me, boi-bac, không tin-kính, vÔ-

tình, kbú hòa-tbuân hay phao^vu, khCng tiét-dp. dũ-tan, thù ngtrò'i 

lành, lirírng Ihìly phàn ban, hay Jióng gíán, lên mình kieu-ngao, 

ira thícb sir vui cho'i lio-n lù yêu-nien Dir« Chtìa Trò'í*> (U Tí 3 : 1-4) 
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Kinh-q«đ con đirírng theo Chúa, chúnrj ta thay minh ffà bô mat 

rãt nhiêu dip ti^n báu vice Ngài, tôn-vinh Ngài, hirô'ng phu'd'C cùa 

Ngài vi đà không tlnrc-hiên càc công-tác đó trong ngày nay. Biêt 

bao làn chúng ta đã nghe tiêng Chua phán, nhirng vi long cúng-côi 

và vô-tín, chúng ta đă khong vSng theo ngay mà mãi hen cr ngày 

mai. Song ngày mai đâu có thugc vè chúng ta. chúng ta nào biêt 

đieu gì SÊ xăy ra ngày mai, 

"Hien nay Ià thĩ thuân-tien, hìèn nay là ngày ciru-roi.j) 

Biró'c qua nam mó-i, chúng ta hay cãu-nguyon nhu' tác-giâ Thi-

thiên 90 : 12 : if Cau Chúa day chúng tôi biêt đêm các ngày cùa chúng 

tôi, hàu cho chúng toi đu-o-c long khÔn-ngoan.)i Cliúng ta không đem 

các nam, các tháng, nhu-ng đem các ngày, dem túng ngày mà Chúa 

cho minh song, Dêm nhu' vây đè chúng ba thăy rang các ngày cùa 
chúng ta song là it-oi, ngan-ngùí du-irng nào ! Mong rang chúng ta 
se tân-dung moi mpt ngày cùa nam mò'í này vào mpt muc-đícli phuc-

vu Chúa, tôn-vính Ngàí, đen n3i sè chang có mpt ngày nào trong các 

ngày cùa chúngta là vô-ích cho nircrc, cbo danh cùa Ngài. 

«( Ngày nay là ngày có Tin-lành» (II Vua 7 : 9). thì ngày nay 

chúng ta phaí ra đi pho-biên Tin-lành Ijang đù mpi cách ô" khâp mpi 

nci. Hpi-thánh chúng ta sê phát-đpng Phong-trào pho-biên Tin-lành 

sâu-rgny vào đãu nam nãy, Càu Chúa câm-đong moi mpt tõi-tú con-

cái Ngài san-sàng hu-ô-ng-ú-ng nhiet-li?t và tham-gia triêt-đê phong 

trào ay, Miĩc-tiêu mà chúngta mong đat đl-n là sè có 10 tri^u linh-

hbn đu'Q'c cúu, và riêng thành-pho Saigon, Ghp'-iú'n, Gía-đinh sè có 

200 nhà thiy. 

Tan-sĩ Merv Roseĩl đã nói : KNhu- Phao-lô, Đúc Chúa Trcri đã 

đjiih cho chúng ta đu-g-c biét ỳ Ngàí. du'p'c thăy mat Kgài, đu-pc nghe 
tiêng Ngài, và đu'Q'c thi-hành mang-linh Ngài » (Sú--đo 22: 14, 15). 

ií Có 5 chia-khóa cùa sir thành-công : —1) Dâng cho Chúa giir 
thú nhút cùa mòi ngày, —2) Dâng cho Chúa ngày thú nhút cùa moi 

tuàn, — 3) De Chúa vào hang thú nhút cùa chu'O'ng-trìuh kiiih-doauh 

—4) Dê Chúa xem xét tru'ó'c nhút m5i mpt quyèt-diuli, —5) Dâng 

cho Chúa cho thú nhút trong tăm long cùa 'chúng t^.^' 
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BUG TRANH 
cùa su- Yêu-thiro'ng 

Bài căa Mac-str LtfU-VAN-MAO 

T R O N G the-gian có nhieu nhà hpa-sí 

danh tíeng, ve nhiêu bú-c tranh tuyêt 
ă6i, dên nôi ai trông thay cũng yng ỳ, vira 

long, ca-tung tài-năngcùa các nhàhpa-sĩ ăy-
H&ĩ qui dpc-giâ : Các nhà boa-sì ãy dau 

CO tài cho den birc nào di nũ-a, thi cung 

chĩ vê canh, vè ngu'ò'i, ve song, vc núi, chó-

không the v l birc tranh cùa sir yêu-thu-cng. 

Duy Đtrc Chúa Jêsus mùi ve ducrc mà 

thôi- Các nhà hc?a-sĩ dung nhieti thú" but 

và lam thir muc mà vc ; còn chính Đú'c 

Chúa Jêsus thi lay thân-ĩhê và huyet báu 

cua Ngài mà ve nên môt birc tranh cúa str 

yêu-thu*crng ; vê bang huyet, to màu cũng 

blífig huyêt, vô cùng đep - đê, dò'ì dòi 

không phai. 

Tir do dên nay trai qua gaa hai m y c i 

thê-kỳ, Hôi-thánh trên mat đia-cau có vô-

36 ngiroi ngâm-xcm hire tranh nay, ho càníĩ 

ngam bao nhiêu, thì dòi hg càng trô- nên 

cao-trong bay nhiêu và đu-gc tir vinh-hicn 

qua vinh-hiên, Vây, chúng ta cây an Chúa 

tnà ngam bú'c tranh nay. 

Su-Thâl-híru Cùa Su Yêu^thiro-ng-

A) a Cir yêu cho dên cuoi-cùng » Nhieu 

khi con-cái Chúa, bat nhân, bat nghìa, bât 

tin, bat trung doi vãi Ngài, nhung Ngài 

van yêu-thiro'ng, vĩ sy yêu-thirang cùa Ngài 
làthât-huu; bat cú' cănb-ngô nào, truò'ng-

hffp nào, cũng không thi bicn-cài. Sú-̂ dÔ 

PhaO'lô minh chúng: a Nêu chúng ta 

không thành-tío, song Ngài van thành-lín, 

vi Ngàí không the ty chÔi mình ducrc 

Thuor xua dân Y-sa-ra-ên pham tôi, trái-

nghich y-chi Đú'c Chúa Trò i , Ngài dung 

nhiêu su hoan-n?n mi raa-day ho, nhung 

long Ngài van thucng ho, khóc-lóc vi hp, 



Ngài pháa vó'i Gie-rê-mi: ' Bào cho chting 
no líri năy ; Mat ta rcri luy dem ngày 
chăũg thôi," CGiê-rê-mi 1 4 : 17) VI Đirc 

Chúa Tròi là sir yeu-thirong 

6) Yêu bong sy yêu'tbifanq d&i éSr'u 

Ngirôi ta yêu nhau bang yêu-thircrng tinh-

cam, str yêu-ĩhuang do huyet-khí; sir yêu* 

thtrcng đó không the irirò-ng-lôn. Yeuvl tà i , 

yêu vĩ sac, yêu vi tiãn ; hêt tài, hêt sac, 

hêt tiên thi sir yéu-thirong cung het I Co 

lám đôi b?n dà yêu nhau, chĩ non, the 

biên đê lay nhau, khi đa lay nhau rSi, v i 

môt ly-do nào đó, laĩ chia Ha nhau, kê 

nam, ngirôi bac. Đ õ là sy ycu-thtrcng 

dũ tinh - cam và huyêt - khí vây. 

Nhtrng sy yêu-thirang cùa Đúc Chúa 

Trô i !à yêu-thiro'ng dôi đírí. Tiên-irí 

Giè-rê-mi minh chúng: « Đ ú c Gíê*hô-va 

tú thiiô' xira hiên ra cùng tôi và phán 

rang: Phai, ta đã lay sy yêu-thu-ang đôi 

dòi mà ycu nguo'i; nén đã lay sy uho'n-tú 

mà kéo ngirci den. Sú-đÔ Phao-lô cũng 

to cho Hôi-Thánh Ê-phé-sô biêt : « Đ ú c 

Chúa T r ò i là Đăng giàu long thuang-sót, 
ví cô long thtrong-yêu lón Ngài dem mà 
yen chúng ta, nén dang khi chúng ta chct 
vĩ tôi minh, thì Ngài làm cho chúng ta 

sang vói Đãũg Christ>6 Đúc Chúa Tró i 

là Đãng yêu-thtrong, nhirng sy yêu-thirong 

cũa Ngài có lón, nho, năng, nhe khác 
nhau: Ngài yêu-thiro'ng muôn vât khác, 
yêu-thirang thiên-sú khác, yeu-thtrcng 

ĩoàí ngirói khác; bói sy yêu-thtrang cùa 

Ngài nên mtiôn vât sang, đông và có cho 

dên ngày nay! Nhirng dôi vói loài ngirói 

lai còn dàc-biêt ho-n* nên Ngài phàí lay 

sy yêu-thtrong lón cùa Ngài đcm mà yêu 

hp. Tai sao vây ? T^i vl loài ngu'ói qua 

ph^m, sy yêu-thtrong nho khôog the đàm-

bâo đuyc- ^ T ? en Due Chúa Tró i , vi sy 

ban cho cùa Ngàí không xiêt kê 

Su" H a M i n h Cùa S y Y ê u - t h i r c n g , 

« Dáng iJ$y ' Đúc Chúa Jêsus biêt rang 

Cha da giao-phó moi sir trong tay minh, 

và minh dâ tú Đúc Chúa Trói đcn, cung 

sê vê vói Đúc Chúa Trò i , nên dung day 

khôi ban Sy yêu-thirong khfìng the ngôi 

yen đu-gc. Xu'a kia, Đúc Chúa Trói 

phán vói Môi-se rang : ' T a dã thãy rõ-

ràng sy eye khS cùa dân ta tai xú Ê - d í p -

tô, và có nghe thãu tieng kêu-rêu vl có 

ngirói đõc-công cùa no; phai, ta biêt đtrgc 

nôi dau-đón cùa no, Ta ngy xuSng dăng 
cúu dân năy khói tay ngu-ói Ê-dLp-tÔ,,.fl 
S y yêu-thiro-ng den nôi phăi tú trén trói 
t ngy xuong dang cúu,.. " Đúc Chúa 
Jêsus cũng tuyên-bÔ t?í nhà Xa-chê : 

Con ngu-ói đã den tìm và ci'ru ke bi mat. • 

Str yêu-thiríyng den nôi phài 1 tim và 

cúu .»» Ngiróí con hoang-đàng kia bíet 

tlnh^ngò mà tró ve vói Cha mlnh; "• khí 

còn ó dàng xa, cha no thãy thĩ dông long 

thirc^ng-xót, chay ra ôm lay cô mà hôn -» 

SIT- yêu-thirong cùa ngu'Ói cha doi vói con : 

mat thãy, đông long và chay, chó không 

the ngôi yen đtryc, nên Đúc Chúa Jêsus 

dung d?y khôi ban , » 

<Câi áo ran sy ycu-thirang dành bô 

sy vinh-hiên, Th^r, chính Ngài dã t y bô 

mlnh di, lay hình tôi-tó và tró nén giông 

nhtr loài ngirói...» Bói vây cho nên trtróc 

khi hoàn-thành chúc^vu, Ngài cău-nguyên 
rang : <tCon dă tôn-vinh Cha trén dat, làra 
xong công-viêc Cha gíao cho làm. Cha 
ôi ! Bay gió xin lay sy vinh-hiên Con vôn 
có noi Cha trtróc khi chtra có thê-gian mà 
làm vinh-hiêa Con nai chính mlnh Cha-n 

van ngang Iwng mình* S y 

yêu-thu-o-ng bang long làm tôi-tó, Ngu-ói 

tôi-tó phái that tù'ng mà hău viec chù. 
Đúc Gbúa Jesus phán : Aí trong các 
ngu-o-i có dăy-tó đi cày hoac di cMn, khi 
ó ngoài dông ve, biêu no rang : Hay đên 
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ngay rni ngôi an, hay sao ? T r í i f^i, bá 

không bieu no rang : Hay dgn cbo ta an, 

that lung hau ta, cho đen chirng nào ta an 

u5ng xong, roi sau ngiroi be an uung sao..*? 

VI mgt nguò'i ngÔi an vói mgt nguò'i hâu 

vi?c, ai l ì l&n hon ? Có phâi là ke ngbi 

2n không ? Nhung ta ó giúa các nguui 

nhu kè hâu viêc vây , i Th^t, fNgài dâ hiên 

ra nhu mgt nguói , tu h^ mlnh xuong, 

vâng-phyc cho deu chet.* 

V i ê c l à m C ù a Sir Yêu- thu-ang-

'^Ké do, Ngài do nwác vùo ch^u^ 

và rwa chan cho môn-do, I9Ì toy khăn 
mình dã v^n mà lau chan cho."" Phong-

tuc nguói Do-thái, he khich den nhà, thl 

chù nhà sai dSy-tó rùa chân cho khách. 

Thuó xua, trong mgt buôi trói nang, 

Ap-ra-ham ngôi nai cùa tr^i duó-i lùmcây 

dc-bgp, bong thay ba nguói đúng truóc 

m^t minh. «Vúa khi thãy, bèn bâl tú cùa 

trai chay đen trudc mSt ba nguoi đó, 

sãp minh xuõng dat, và thua rang : Lay 

Chtia, neu tôi đugc an truAc m$t Chúa, 

xin hăy ghe lai nhà kè tôi-tó Chúa, đúng 
bô đi luôn. Xin các đang bay cho phép 
nguói ta iSy chút nuóc rùa chon cho 
các đăng.ĩ) Áp-ra-ham không nói : tôí rùa 

chon cho các íĩăng, ma nói ; nguòi ta rùa 

chan cho các dăng, Vi^c rùa chon cho 
khách là viêc cùa đay-tó, chú không phai 
Ià viec cùa chù nhà, the mà Due Chúa 
Jêsus bang long làm ví^c í y . Xem đó 
thl biét viêc làra cùa su yêu-thuong cao-
Ihu^ng là duóng nào í Ngài phán : 
« Con nguài da đen, khôag phâi de 
nguói ta hâu viêc mĩnh, song đS mình 

hâu v i ic nguói ta, và phó s(f song mình 

làm giá chugc nhieu nguói. * 

L a i N ó i C ù a Six Y é u - T h i r c n g 

K Hi^n nay ngwai khõng biet sw ta 

làm; nbtrng ve SDU ft/íf.» V$y, 

Ngài dên cùng Si-mÔn Phi-e-ra, T?ii sao 

Chúa I9Ì den vó i Phi-c-ra truóc ? V ĩ 

ông là nguói lón tuòi hon trong so môn-

đô Ngài . Đ ú c Chúa Jêsus treo cho chúng 

ta mgt gucmg sáug- láug ve su ton lao 

kính truóng, Luĩit-pháp cùa Due Chúa 

T r ó i có câu : " Truóc mat nguòi tóc 

b a c oguoi hãy dung d$y, kính nguói 

già^ca... • Chính Due Chúa Jêsus đa 

phán : ' T a đen không phài đ l phá 

luât-pháp, nhung dê làm cho trgn. * K h i 

Chúa dên vói Phi-e-ro, thl ông rat so', 

vi không hieu ỳ Chúa nên ông thua 

r i n g : < Chúa ôi ! Chính Chúa I^i rùa 

chan cho tôi sao ! » Tô i không dám de 

Ngài làm đieu đó. Phi-e*ro" nhó lai trên 

hòn núi thánh kia, lúc Cbúa hóa hinh 

Đúc Chúa T r ó i có sai Môi-se và Ê-Ii 

hifn đên đ'é hâu vi íc Ngài, Môi-se là 

đai-diên cho luát-pháp, Ê-Ii là dai-dien 

cho các lói tiên-tri, cá hai bâc vì-nhãn 

do còn phâi hâu vice Chúa, nên Phi-e-

khòng dám đè cho Ngài rùa chon mình. 

L f y Chúa, muõn ngàn lan toi không 

dám 1 Đ ú c Chúa Jêsus phán : • Hiên nay 

nguoĩ không bift su ta làm ; ahung ve 

sau sê biet. Phi-e-rcr ĩai nhú : Truúc 

đây, Giang Báp-tít gíói-thiêu Ngài cho 

mgi nguói : * Đãng đen sau ta có quyen-

phép han ta, ta không đáng xách giày 

Ngài . a Giâng Báp-tit là Đang t iên- t r i 

giao-thúa ó giúa Cuu-uóc và Tân-uóc, 

là nguòi dug'c lôn-trong hon het trong 

nhúng nguói bai đàn-bà sanh ra, mà 

còn ke mình không đáng xách giày cho 

Chúa và cung kéu Un rang : « Ngài 

phài day lên, ta phài hi? xu6ng. » V?y, 

lôi đâu dám đc Ngàì rùa chan, B ú c 

Chúa Jêsus phán : a Hiên nay nguoi 

không biêt su la làm ; nhung vc sau se 

biêt. ^ H ó i quĩ dôc-già than men : Có 

nhieu dieu Chúa làm cho chúng ta, 
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chúng ta khòng th£ biet* cũng cò nhieu 

dieu Chúa bieu chúng ta làm, chúng ta 

cung không hilu đucrc. Cũng ohir chíp-

sir Phi-lip duffng ò tai Hgi-thánh xú 

Sa-ma-ri vui-vè biêt bao, tlie mà thiên-

sú cùa Chúa phán cùng Phi-lip rang : 

•Hăy chò' d^y di qua phía nam, trcn con 

điràng tú thành Gĩê-ru-sa-Icra xuõng thành 

Ga-xa* Đtrcrng áy vang-vê. » Phi-lip chĩ 

vâng líri và đí, chú không biét di đc 

Iàm gi. Nhirng kêt-quá dât đcm hoan-

quan nirúc Ê-thi-ô-bÌ ttcf vc vái Chúa. 

Th?t qua nhir líri cùa Chúa : Hien nay 

ngirci không biêt sy %a làm ; nhtrng ve 

sau se biêt. » Nói đoan, Ngài nam lay 

chon cua Phi-e-ra đang rúa, nhung 

ngtrò-j l?i tú-cbòi núa mà thira rang : 

, t Chúa sc châng tira cha"n tôí bao giír ! >• 

Lay Chúa, qua that, tôi không dám đê 

Ngài rúa cho-n tôi dâu ! Tieng nói cùa 

sy ycu-thircng kcu ten ring : Neu la 

không rúa chan cho ngtrai, ngu-ci chang 

có phSn chi v é ì ta hci. - Phi-e.ro' kho 

tighĩ qua : Đê Chũa rúa chau thĩ không 

dám, mi khong đê Chúa rúa, thĩ không 

có phăn vèi Chúa, Đã theo Chúa 

không CO phìn vái Chúa that đáng buôn 

thay ! Bài đó trirác-giâ the? Hê-bff-ro' 

cănh-cáo tín-húu : Khâ coi chúng keo 
có kè trât phân ân^dícn cùa Đúc Cbúa 
Tríri, kéo rê dang châm ra. cò the ngan-

trcr và làm ô-ue phăn nhiêu troũg anh 

cm change- Không có phan vúi Chúa 

cũng buiSn, nhu'ng buôn ban núa là trât 

phăn ân-đien Chúa. Nguyen Chúa giúp 
chúng ta aì năy đèu có phăn vói Chúa, 

Sau khi Phi-e-íO^ tháu rõ ỳ Chúa 

thì ông thích qua nên thu-a cùng Ngài 

rang : " L^y Chúa, cliang nhirng rúa 

chcrn mà thòi, iai cũng rúa tay và đău 

nũa ! " Đó là tánh nóag-nìy cùa ông, 

Cùng nĩiir môi ãéiu kia^ mx-^u-đĩj chck-

thuyen khò-nhgc, vi sông giõ. « Song 

dán canh ttr dêm ay Đúc Chúa Jêsus 

đí bô trên m^t bièn mà đéa cùng môu-

dô... Phi^e-ro^bèn thira rang: L^y Chùa, 

nêu phâi Chúa, xin khien tôi đi trcn 

mat ntrúc mà dên cùng Chúa. Ngài phán 

rang : Hăy lai day ! Phi-e-ro- ô- trên 
thuyen buó-c xuong, dì bg trên mzít nifúc 

mà dên cùng Đúc Chúa Jêsus. * Lan 

khác, sau khi Ngàí chiu chet, môn-đâ 

rù nhau dĩ dánh cá, suot dem đó chang 

du'p'c chí hêt- Đên sang Đúc Chúa 

Jesus dung trên bò", nhu'ng môn-đo không 

biêt Ngài. Ngài phán rang : • Hăy tha 
lirúì bên húu thuyen, thl các ngirai sê 

đu'o'c.'' Vày. các ngirài ãy tha lucri xuông, 

diryc nhieu cá đên nôi không the kéo 

Icn núa. Môn-đi^ mà Đúc Chúa Jlsus 

yeu bèn nói vó'i Phi-c-rcr rang : * ãy là 

Chúa ! thi ông nhãy xuong niró'c mà 

đên cùng Ngài ! That tánĩi nóng-nây 

và long fcinh-mên Chúa cũa Piii-e-ro' tát-

đep Ià dirõng nào ! 

Vie sy Phi-e-ra xin Chúa rúa tay và 

đău, thi ' Đúc Chúa jêsus dip lang : Ai 
đa tâm rôi, chĩ can rúa cho-n, thl đirp'C 

sach cá. * V-cí^hĩa cùa sy rúa chan : 

Chúng ta ai nay deu có tpi, khi đã ăn« 
nan, tin nhân Đúc Chúa Jêsus làm Cúu-
Chùa mlnh, thl huyêt Ngài rúa s^ch 
mpL tôi chúng ta. Nhirng chúng ta còn 

trong xác-thit nây, hang ngày váp-pham 

trcn dircrng tm-kíah cùa mJoh, nèn phài 

nhir lò'i Chúa dang i rúa sach moí đicu 

tran-tuc- Đúc Chúa Jesus phán ; " Các 

nguro-í dà du'p'c ttong-sach, vi lòi fa dã 

bko cho L^í cùng có chép : ' Đang 

Chrisl dã yêu Hôi-Thánh, phó chính minh 

vl Hpi-thánh, đc khien H^i nên ttiánh sau 

khi lay nirúc rúa và dung Dao làm cho Hpi 

tÌGh'Sí,ch, dans to ra Hôĩ-ihánh <^Y vinh-

bĩeu khóng vêt, khõn? nhán kliv^ĩlg. chĩ 

TilANU-KlNH N.S. 



giong nhu* vây, nht/og thánh-sach không 

chô trách đirrrc cr trirác mat Ngài ." 

Long Quàng-&aii Cúa S y 

Yêu-thtrtyng. 

Rtra chan cho kè phan-nghich. Đúc 

Chũa Jêsus phán: n Vă, các ngircri dă 
dwfrc tinh-s^chf nhwng chwa dwfrc tinh' 
s^ch dêu ^ VI Ngài đã biet ai sê phan 

Ngài; tai the cho nên Ngài phán ring : 

'Các ngwcri chSnq phèi hêt thày dêu 

dtr(rc tinh-s^chi*. Ngu-cri Do-Thái không 

bao giír rù-a chan cho kc thii mlnh. Đó 

là viêc làm cao-thu-ang cua Đúc Chúa Jêsus. 

Chính Ngài đã dgy: ' H3y yêu kc thù-

nghich và cau-nguy?n cho kè bat-bá các 

Dgu-ai, hau cho các nguai dugc làm con 

ctja Cha các nguai ?y trên t rò i ; bai vl Ngài 

khien mat trò'i mgc lên soi kè du* cúng kc 

lành, làm mua cho ke công-blnh cùng kè 

dôc*-ác.). Cung hõ'i le do, mà silr-dô Phao-

lô day ràag: ' H a i kè rãt yêu-dau cùa tòi 

ci, chính mluh chér trâ thù ai> nhung 

hay nhuòng cho can thanh-nô cua Đúc 

Chúa T r à i ; vl có chép lài Chúa phán 

rang: St^ trâ thù thuôc ve ta, ta sè báo-

ihi?. Văy neu kè thù mình có đói, hay 

cho an J có khát, hăy cho uoag; vl làm 

nhtr vây, khác nào mlnh lay nhtrng than 

lùa do mà chãi irên đâu nguòi. Đùng 

de đieuác tháng mlnh, nhung hãy lay đieu 

thiên thang diêu ácv. 

SiJr Da^y-dó Cùa Su-Yêu-thiro-ng-

flCác ngwai cũng nên rwa chan lân 

cho nhau Sau khi rùa chon cho môn-đc, 

Ngàí mac áo lai ; doan ngôi vào ban mà 

phán rang: Các nguai có hilu dieu ta dã 

làm cho các nguai chang ĩ' Các nguai ggi 

Ik bâag Thiây bang Chú:ĩ ; cic ngirai nói 

phai, vi ta that v?y. Vây, neu fa là Chúa 

là Thây, mà đa rua chan cho các nguai, 

thi các ngirai cũng nên rua chan lân cho 

nhau .0 Nêu chúng ta biet rua chan lÌn 

cho nhau, thì Hôi-Thánh cùa Đúc Chùa 

Trà i phuác biet ĩà duòng nào ĩ Hai qui 

đgc-già than-men : Chiing ta ty hòi 

minh dă fua chan cho aí chua? Nêu dã thi 

có phuác lam, cú titp-tuc rùa nũa d i ; 

nêu chua, thi còn có ca-hpì t6t, hãy rùa 

chan cho nhau đi, đ5 Chúa duac vinh-hi?n! 

Ngài phán: " Vi ta đã làm guang cho các 

nguai, đe các nguai cũng làm nhu ta đã 

làm cho các nguai. Qua th^t, qua that, 

ta nói cùng các nguai, đay-tá chang lán 

han chũ mlnh, sú-giâ cũog chang lán han 

kc sai m i n h L ? i rang : T a có long 

nhu-ml, kliiêm-nhuàng; nên hãy gánh lay 

ách cùa ta, và hgc theo ta,„ Nguyen 

Chúa giúp chúng ta cŨng l im nhu Chũa 

đã làm vây. 

Đe ket-thúc sy day-dò quí-báu năy Đúc 
Chúa Jêsus phán: ' Ví bang các nguai 
biêt nhúng sy nay, thi có phuác, mien là 
các nguai làm theo». 

Hài qui đôc-giă thân-mcn : Xem do thi 
biêt sy yêu-thuang cùa Chúa that là 
tnràng-cùu, quan-trong và cao-sâu y nhu 
lài dã chép ; a Ngài dă yeu kê thuQC 
mình trong thé-gian, thì ctr yêu cho 

dên cuói'CÙng.^ aOtrC'tin^ si/ trong-cSy, 

tinh yêu-thwang; nhwng dieu trQng han 

trong ba dieu do lò tìnb yêu-thwang'.^ 

1̂  Nhwng trên bet m^i Sf/ do, phèi m^c 

lay long yêu-thwang^ vì là day lien l^c 

cùa sw tr^n tành Nguyen Chúa lay sy 

yêu-thuang cùa Ngài mà câm-đpng long 

chúng ta. 

Muc-sir L l f U - V Â N M Ã O 

r a w G GĨ1^N'G ^ 



Cbúng tê chì mpt Cha và C&u Chúa, 

Nén yèu nhau, qĩõp <ì& nhir anh em, 

Phán bi^t chi giàu khó, ssng bèn, 

Làm $9i l?c chù ycu-thirang nghĩa tr^ng, 

Khóng yêuAhurang nhw thông không trÔngrêng, 

CAfìng ích chi còn có h$i cho nb&u^ 

V) yéU'lbirorng Ngài chju éò míu éào, 

Không phièn-trách *xin Cha tha cho Zip*. 

frong Kinh-fhánh nhièu cău Chúa rfpy rõ : 

yiu-tbwang là gÔc cùa d^o NgàK 

Mat éi rôi thì còn tcb cho at i 

Muâi khòng m^n còn dung vào dau dirac ? 

Ngài cOng dă cho chúng to biêt trirác, 

Ai kbông thirang^ khõng biêt Owe Chúa ĩròi, 

Niráe Thiên'dàng ai muôn dwfrc dén nai, 

Phài m^c /5K tinh yêu thwcrng thành-th^t. 

NCUYEN-NCpC'DIÊP 

iAn-Ciang) 

A N - N G H Ì N O I NLTÕC CHÚA 
Cô Mi^C'íw Nguyèn-hCru'Khònb, nguyên chù-tQa HQi-thánh Cbinb-bwtig 

dà vê mrác Chúa, lúc 10 giá ngày 24''12'1967 sau mQt corn m^t> Lè an-

táng dã cwhònh trong-thê lúc 15 già ngày 27'12'1967. Trùn-trgng báo tin 

foànthè Hgi'tbânh dircrc rõ và cbên-tbành phSnwu cùng Quà-phfji Nguyen-

htyuKbanh và tang-quyên. 

— HQi-trwàng ĩòng-liên H^i^ M.S^ DOÀN-VĂN^MICNG 
— Chù-nhi^m Nam^h^t. M . i . PHAN^VĂNJRANH 
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CA 

QUAN 
TRONG 

« Băí cùa Muc-sir Audré BUSTANOBY 

* Ngirò'i djch : Myc-au' Đ O À N - V A N MIÊNG 

A I sao ĐÚ'C Chúa Trò i cho 

phcp có bênh - tât ? T^ í sao 

D i r c Chúa Trò ĩ ung chju cho 

tôi bi đau-khS ? Tai sao Đúc 

Chúa Tròi im-lăng đÔi vári 
tieng khì la cùa rhc-giúi bi dày-vù vì dau-

khÒ, khÔn-nan vÀ tpi^ác ? Đúc Chúa Trò i 

há không thiro-ng-yeu nhân-loai sao ? Ngài 

há không cóquyen-năũg dS giâi-thoát chúng 

Ea khoi si;- dau-khS sao ? Tôi thict tircrog 

Bì lai không hòí nhúng câu bôi íy ? Ai sè 

giai-dáp cho chúng ta ? 

That ra, van-d5 dan-khĩS nim trong air 

hieu biêt bít-toàn cúa chúng la vê Đúc 

Chúa Trò j và kê-ho^ch cua Ngài. Chúng ta 

phông-doán cách sai-lam rang muc-dích 

chính-yeu cúa ngircri Ii hanh-phúc cá-nh3n-

Các trung-tâm thircng-mai ph6 M A D I S O N 

A V E N U E chap-nhàu y-riràn^ uay v i mpi 

sàn-phìm hg du-a ra là nbàm iàm cho dòi 

SÕng hiêa-tai dircrc hanh-phúc ban. 

Chính ỳ-tu'òng ãy cũog dupe úng-dung 

lrong pham-vĩ HÔÌ*thánh- * Đ l cho dòi 

mình hgnh-phúc hen, day-dú ban, h iyd tn 

Hpi-thánh nào mà minh Itra-chpn 

Trái lai, Kinh-thánh tuyên-bíí rang myc_ 

đích chinh-yêu cùa con ngiròi không phâi 

tà hjuh-phúc cá-nhân, bèn Ià tôn-vinh Đúc 

Chúa Trò i . Phao-Iò nói vòi tin đÔ Ê-phè-sô 

rang Đúc Chúa Trò i cú-u hp khoi tpi-lôĩ 

khõng phài cbĩ đt ban cho bp mpt dòi 

song hanh-phúc hern trong đòi nay, nhung 

" hău cho trong các đòi tu-cng-Ui Ngài có 

the ĩò ra ân-dien circ-kỳ phong-phú cùa 

Ngài bSng sir nhan-tír dái vòi chúng ta 

trong ChrJsĩ-Jêsus ^ (Ê-phê-sô 2 ; 7), Phao-

lô titp-tuc nói rang Dũr Chúa Trò i dùog 



ông giàng Ding Christ cho đcn cùng " cat 

đl nhô Hôì'thánh mà khiên các bác cb2p-

cháoh, quyen-bính trên trò'i hi^n nay đirgc 

biet SLT khôn-ngoan vô-cùng cùa ĐiVc Chúa 

T r ó i B (Ê-phê-sô 3 : l o ) . Các chíp-chánh 

v4 quyen binh trÊn trò î là đSng-cĩp thiên-

thăn. Đúc Chúa T r ó i đã h? mìah khàí-thi 

sir hoàn-toàn cùa Ngàí cho mgi loãì thg-

t^o và chúng ta ch! là mgt phân cùa kê-

ho?ch 2y, Phu-óc-ãm yeu-chĩ cùa W E S T 

M I N S T E R đa nói răt híí-u-lỳ rang : M y c -

dich ch[nh-ycu cùa con ngirói là tôn-vinh 

Đúc Chúa T r ó i . . 

Bay g ió dieu nãy đSt vào mÔt ánh sang 

hoin-toàn khác 1̂  cùa si/ vi^c. Đ ú c Chúa 

Tró i không sJp-đSt thê-gian năy vì mvc* 

dích làm cho con ngU'ò'i điroc hanh-

phúc. Ngài sap đSt no đ í khài ihi nhieu đac-

tiuh khác nhau nhir sir khôn-ngoan, si^ 

cÔng-oghĩa v , v . „ Chĩ có mpr Đúc Cbúa 

Trói khôn ngoan vô*h?n mói có thí cho 

phép dieu ác đac-thing mpt thói^gían mà 

không hir-hòng công-cupc 190-hóa cùa 

N g i i . Chĩ có Đúc Chúa Trò i công-nghìa 

vò-biên mói có the xét đoán kl ác. Nhà 

thăn-đao t rú -d .nh C H A R L E S H O D G E 

trình - bay đicu đó ring : f S y vinh -

hicn cùa Đúc Chúa Tró i là myc-dich 

lón cùa mpi vi?c- Chúng ta không 

bi bât - bugc phài đoán - djnh rang 

the-gióí có khi-nĩng phát-xuăt h?nh-

phúc, hoac bào"dàm sir tíiánh-khiêt giúa 

các v | t thp-t^o hgp-lỳ. Phài răt khÔn-

ngoan đê dnng-n^p muc-dich d3 đirgc 

Q í n ô l n a m ^ H i n ^ ' p h u e 

C À Y ílãu nam là nnOf ngì^v vui dÔí vó'i mgi ngirò'!. Nhtrng, than 

Ôi, ínOl SÔ dông cM có nhún^ vu i -múng giàtgo^ Riêng nhúng C a d S c nhân 

ct i ín-chính mó-i có sg vui-múng th^h Đó là nhúng vui-múng vè tircrng-gieo 

nhúng vui-múng cùa g!a-dĩnh^ nhúng vui-múng trong sg hi^n-di^n cũa Cbúa^ 

trong sg lăng nghe tiêng phán cùa Ngài-

Nam mó'i sâp dén cĩây sê the níio ? ĐÕi vó'i thê-gí^i ? Dõi vóri chúng 

ta ? — Chĩ mOt mình Đ ó c Chúa T rà i biét ! Chúng ta so hogch'djnh nhúng 

chuo-ng-trính ? Đúc Chúa Trò'i khÔng ngSn-càn diêu ãy, nhung Kinh-Thánh 

da phán : « V i bang Chúa muÕn— * (Gía ^ : 15)-

Wm các bgn, chúng ta thãv ngày hôm ney the nào ? dàng chSng ? 

Hgnh-phúc chăng ? Hay khó-khăn ? Thù-thách ? Binh-hogn Buô i - thăm ?... 
Tang-chê? Mien có sg hiên-diên cũa Đírc Chúa T rò i cùng chúng *8 là 

d ũ ! 

Nam nav sê là mgt nam hgnh-phúc, néu t ú ngày dâu nam, chúng ta 

bêt dâu \(y\ Chúa, t rong sg tuân^phyc y-chĩ cũa Ngài và dăt mình trpn-v^n 

trong ban lay cùa Ngài ! Rôi trong nhúng ngày ké-tiép, chúng ta sè cij 

birác theo sg htrĂnq-dãn cũa Ngài, và — nào ar bìêt dâu ? — sè vê ô- gSn 

bôn Ngài măi mai ! 

Theo C r o i r e ct servir 

ì 

I 
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ch!-íljnh ggi là bíèu-ln nhieti 

khác nhau vc sir hoàn -toàn 

Chúa Trài , ' 

hlnh-thúc 

cùa Đùc 

Còn môt lỳ-do quan-hé t^i sao chúng 

ta không the hiéu van dc đaiukhR l i vl 

chúng ta khòng saa-^sàniĩ thàa nhan Đàc 

Chúa Trò i là Đang tuyêt-cao vô-đoi cùa 

vũ-trn, không có thă làm dicu gl sai-lam-

Cliùng ta khôn^ san-sàng rhùa-nhăn dieu 

gl Ngài làm nhir là kc-hoach khôn ngoan 

tr<jn-ven cùa mgt Đúc Chúa T rò i cao-cà 

Phao-lô viít cho ngirài La-mă ve quyèn 

tfíi-thu-g^ng cùa Đũc Chúa Trò i , trich 

trong lài cùa Đi>c Chúa Trò i phán cùng 

Môi-se ; * Ta sè làm o'n cho kè ta làui 

m, ta se thirang-xót kè ta thircrng-xót. 

VJy dieu đó chang phài biVi ngtròi nào 

io«uàc hay ngiròi nào bòn-ba mà du-gc, 

bèn là bài Dú-c Chúa Trò i thiran^-xól ' 

(Rô-ma 9 ; 15, i5). 

Thoit khôi dau-dòn, Giúp dă hpc biêt 

ví quyen toi-thtrgng cùa Đirc Chúa Trò i -

Ong là mgt ngiròi công-bình bi Sa-tan 

thù, cho nên da nói dieu mà ngirài ta 

van còn nói : <i Tai sao tòi phài dau-

đòn ?^ ĐÚ'C Chúa Trà i đà trà lài cho 

Gìóp — " Hày thai hôi ta tai sao. T a 

dvog nên ngircri, thc-giao và mgi vjt 

trong do không có tham-khâo ỳ niíuaì. 

Ta không ngln rang ra can nói cho 

ogtro'í tai sao ta đè cho ngirò'i dau-đàn. 

BSy giò Gióp hieu quyen tÔi-thu-gng 

cùa Đùc Chtia Trà i : Tôi biet ring 

Chúa có the làm đirac moi sir... Vi 

Tiy, tôi l í y làm góm-ghê lôi và an-nán 

trong iro-bui " (Gióp 43 ; 2, ^ . ) . 

Câu era lòi cho van-đe dau-dòn nam 

trong thái-dô cùa chúng ta đtíi cùng 

Due Chúa Trài- Chùng ta có trng chi" 

diíng dòi song cùa chúng ta cho sir 

vinh-hiìn cùa Ngài không ? Chúng ta cò 

thúa nhân Ngài In Đatíg Cao-c5 cúa 

vD - t ry CO the trà lòi hay khÔng trà 

lòi cho bãt -cú ai chãog ? 

Lúcdu-gc 32 tuSi, W I L L I A M COWPER 

nhat-dinh dòi mlnli khăng đAng song n&a-

Bi ám-anh bàí y-tuáng luy^t-vgng và 

khõnn^n, õng toan tLr - tú . Nhirng khi 

ông lay quyèn Kinh-thánh cùa ông và 

đgc t h i r La-ma — tho ăy nói ve quyén 

caO'cà cùa Đúc Chúa T rò i — le that 

dă cim-đông ông, giâi-cúu òng khoi cam-

giác kinh-khicp cùa sir tuy^t-vgngt òng 

ngôi xuông viêt ban Thành-ca ví-dai vS 

quyén cao-cà cùa Đúc Chúa Trò i : 

fl Chúa hinh-dông trong m$t điròng-

I6í rat nhi^m-HiJU, 

. Các ky-công đéu do Ngài tao-làp-

Ngài dác daii chân Ngài trong bien 

rat sâu 

* Và Ngài c&i trên nhúng can 

gió-bio. 

I Trong môt kho-tàng sâu vô-tân, 

làn vô-bicn, 

« Cùa SIT lĩDh'xăo còn hoài raăi m3i» 

I Ngài tich'trú nai đó các dir-tính 

ihièn-thiryng 

V Và thu-c-hiên mgi ỳ-chi cùa Ngài," 

ffích-dfch /j.lo Alliance WHnt^sx 

D.V M. 

\ B| C À THÉ-GIAN GHEN-GHET I 

K H Ò N G HE Gì , M I E N © U O C ĩ 
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f'í/én mpi éaytá cùa Dú-c Chúa Trăĩ bj ném éi 

T R O N G chirorDg 53 cùa sách 
Tiên-tri Ê-sai, cău nào cũng chú-a-

đvng íú-điêp Tin-lành răt qul-báu. Đây là 
nhu-ng lài tiên-tri tru-danh dc-câp đên 
nSi thirong-khócùaConyêu-dííu Đúc Chúa 
TrM. 

No luân đín nh&ng nSi đau-đfrn thãm-

thfa troog thân-thê Ngài : 

« Ngwài és v) tgi lot chùng ta mà b\ 

yêt, vì 9^ gian Ac chúng ta mà bj thwang^ 

(citi 5 ) . 

Cũng lu5n đên sir áp-che năng-nc, trái 
phíp và bít-công mà Ngàì phâi cam chiu. 

• Ngwăi hi hiep'éáp, nhwng khi chju 
sw khân-khò, chăng twng mà mi0ng. Nhw 
cbìên con bj éát één bang làm tbjtt nbw 

chiên cam â trwác mat kè hát long* 

Ngwăi châng twng mà mì0ng^ (câu 7)-

Trong câu 3 du'cS'i đây, có g6c-rl cùa 
m$t tlnh-canh kbác và là tlnh-canh đSng 
cay hon het : 

'iNgwăi éã bj ngwòi ta khìnb^dè và 

chán bó, ti>ng'trèi s^r buôn-b^Ct biêt sv 

éau-Ján, bi khinh nhw kê mà ngwăi ta 
che m0t chăng them xem, cbúng ta cOng 
chăng coi ngwăi ra gí." 
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ô'áat 33 

NGUOI 

CHIV 

THUÒNG KHÓ 
« Bài cúa Giáo ' s f F. R E X I L I U S 

Líri tién-tri chcp trong nliúng câu n ly 

Ihây dcu du-ac úng-nglnim trong Tân-u-ú-c 

vi hàm-chira mgt dc-tài là ; Ngu'cri ta coÌ 

khinh tôi-tfr ciìa Đúc Ghúa l i b u 

A. B A N G C H R I S T B I K H I - D E 

V À C H Á N B Ò 

1- T ^ ĩ t a o Ng&i bj k h í n h - d è 

Khóng t in /à gôc-rè cùa st/ khinh-dè* 

Tha Rô-ma, chu-ang i i , cham dút bang 

lòi nay : 'Dirc Chúa Tr&i dă nhôt mp/ 
ngif&i trong sir h^n-nghjch {khõng tin) 

d^ng thircrng-xát het thày» (càu 32 ) . Troog 

lich Ê-sai 53 : 1 , Dang Ticn-tri k4u Icn : 

i A i tin lài chúũg ta báo-cáo ? ^ (nguycn-

T2n). 

Tain dán Y-sc-ra- tn dă [02,1 bu các díng 
licn-tri Gìc-rc-nú, Xa-cha-ri, Ê-sai và nhieu 

fj tiên-tri khác. H p dã có mpt búc hpa 

rfi-rànp vc đcri sang trángian en* Díng 

Christ. N h à lài tiên-tri, hp biet đay-dù, tù* 

lúc Ngài giáng-sinh cho đcn lúc Ngài IhSng-

thiên. Sáng-thê K y 3 : i^gpi Ngài l i Dòng-

doi ngtrài n ũ , ' Ma-la-chi 4 : 2 xu-ng Ngài 

là " Mat trài công-binh.» Hp có liíu-sú 

cùa Ngài , song châng tin Ngàí, D í n khi 

Giang Báp-tít xuít-hifn loan-truyen sú" 

dicp cùa Đúc Chúa T r à i và các sú'-dô 

cùa Ngài rao - giâng khlp ncri, nhtrng 

dân - chúng cung van không chiu tin. 

Trong dám quln - chúog, châng ra^t 

con mi t nào quay vc phía Đãng chju 

ihu'O'ng-khó. Sách Ca-thu^ang j : la chép; 

, Hà i mpi ngirài đi qua, há chàng Uy 

làm quan-hc sao ? Xé t xem có S!,r bufen-

b i /c nào dp đuprc si; ' buon-byc dà l i m 

cho ta. I. Câ thc-gian màì-miít theo 

đuũi công-vifc kinh-doanh, khoáí- l íc v j -

kỳ, Igi-lpc, phù^phiêm v i mai ngbi đcn 

cành đau-búõu cùa nùnhi Mpt đicu đó 



¥i CĂC vãn-de thâi-ciigc v-ín-vircrng trí-

óc nbân-loíi. cho nên khóng at lo dên, 

nghì din CHRIST, li Đ íng còn đang 

* /'/ ngirái ta kbinh-dè và chán />d.u 

Hfí thãt'Vpng vì trtrăng-hfrp sanh 
TB và tlòngilõi cúê Ngài. Hg mu6n N g i i 

flgy đcn nhir Đãog Thíra-ke dòng vua 

Dt-ví t , H g muíĩn Ngài dugc công-khai 

quen - biêt và giáo - dye t?i Bet - lê - hem. 

Nbu-ng Ngàí da lún lên và aõng trong 

cành Um-t6i, thap-thôi, Ngài xuít - hi^n 

nhir mgt ngtrói nghèo, kbông có nhà đc 

ò và chĩ có mgt nhóm ngir-phù nghèo-khó 

ty-tip chung * quanh Ngài. Ngài ngir dên 

" nhw cáì rè ra tt> JSt khõ 

Ngày nay chúng ta muÓn có danh-

vgng, muôn dup'c coi là b$c quan-trpng. 

Chúng ta muSn các b i c cam quyèn biet 

minh có lo?i úy-nhi?m-lhu nào, Chúng 

ra muôn thê-gian ghi nhln mgi viêc 

mloh đang làm. Chúng ta mu6n có t i i -

sàn và mpi vat mi thc-gian cung-hien. 

Chúng ta đc nhicu thi - già chãm-nom 

san 3ÓC than raình, Chúng ta mudn có 

nhi cùa, đãt rugng và n h ù n g v | t -dyng 

dung thói-trang toi-tâu. 

fl. Ho that vQog dot vái sir sanh 

ra va each wng cùa Ngài.— Không 

có cânh huy-hoàng sang-trgng đucrc aì 

nãy nhln - nhân, Ngài ngy đen giira dám 

nguói và cành-vàt thap^hèn^ Dáu loi 

Ngài phán dSy - day khôn-ngoan, ân-dicn, 

v i that có vc dep trong tâm-tánh Ngài , 

Bong nguói Do-Thái thay Ngài < chăng 

có hình-dung, chJíng có s\r í/ppc/è-I Hp 

l íy làm xãu-hô. chang chju nhin-nhan Ngài . 

RÔI tfi. ngay cà môn-dB N^ài cung < bô 

Ngài tiÚn di » ( M a - t h i ^ 26 : 56)-

Ngài là đôi-tup'ng cho bgn Phari-s i 

kiêu-hinh khinh-bĩ. Ngài bj b^n Sa-đu-sí, 

hofc phái hoài-nghi che-giêu, ĐÔi vúi 

nguói La-ma hách-dich, đí-quÔc thl Ngàí 

duòng nhu thíp-thôi qui . Ngài sfing mgt 

dói đau-khô lu5n luôn bj chúng nóì 

hành, nóì dot v i vu-cáo. Cuôi-cùng, Ngàì 

bj chôi bó, bi dóng đinh vào Thap- ty 

giá ahu mgt kè phĩnh-gat Iira-dôÌ* 

2* N g à ì nay t NgÀĩ v a n b j 

c h õ ì b ò th£ n à o ? 

a, Cbúng ta chSi-bò Dãng Christ khi 

s(r kbông dwfrc hoan^ngbinhp-^ 

Không dug'c hoan - nghính chSng phài 

là tai - hpa tf - fa^i ban hêt và dup'c 

hoan - nghính cũng không pbài l i myc-

đfch chinh ó dói . The mà thói quen v i 

hinh-vĩ cùa nguói ta lai thuòng 1^-thu^ 

nui su khen chê cùa kc khác, Chánh-khácb 

8c không chù-truong nagt chánb-gách nào 

làm cho mình không dug'c nhin^dân ùng-

hÔ. Hpa-si chĩ vc nhùng búc tranh híp-dàn 

quan - chúng^ chù không mu^n phá-hoai 

danh tieng cùa minh. 

Có nhùng ông Tiuycn-dío cat ngln sú. 

diêp cùa mlnh đ? hg'p vói thj-hiêu cùa 

nguò-i ngbe. Hp không he khuãy-rÔi cành 

yêo-tinh. Nêu nguói oghe là giàu thi hg 

sê kbông he Iu$n den híím-liga do cùa-cài. 

Nêu nguói nghe túng-thiêu thl hg sc 

không he luân den nhtrng gl cám-dS kè 

nghèo, Nhicu vj Myc-su bin quyen con 

truóng, là chán-iy, đe lay tÔ canh dju, là 

ag sùng-bái và hoan-nghinh cùa thc-gian. 

b. Chúng ta cbôi-bó Dăng Christ khi 
khõng chju dau-dán*— Chúng ta an mjt 

vói "Ngwòi thwanq - khó^t khi xao-Ung 

pb$n-su hiSu biet và chia-xè gánh nlng 

cùa loài nguói; khi muôn thê-giói nay 

thành mpt thi4n-dàng yên-nghĩ, kbi hoícb-
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đinh cho tliê-gtói nay dirírng nhir nù l i 

mĩt no'i phiròc-hjnh, thoài-mái. 

Khôiig có yen-nffh! íy cõi dòi năy dãu, 

vi kh6n thay cho ngirài nào mong mu6a 

bien dài năy thinh mgt nai ycn-nghÌ ! 

Chúng ta không the loai trir mai mài cái 

ỳ-liràng cliiu dau-khò- Đang Christ luôn 

luôn có nhírng ngirài quc-quăt, dau-ycu a 
chung-quanh N g i i , Hay nhìn xrm ! Dang 

khi ngirài dài vui chcri, Ngai luôn luóncó 

Ihl-già de chi>a-Iành và aăn-sóc nh&ng kc 
binh-hoan ihicu-thÔn- Ta càng nhãn-thùc 

Đãng Christ là Ngirài Than-Thuí^og ihì 

càng hieu biet và càng thiy rà rang da 

đjnh cho dà i minh phài gioug nhir dài 

Ngài, Chúng la phái là hinh in lai c& nhô 

cùa Đang mà mình ggi bang ThSy. 

Biet bao lan, chúng ta lay làm thoa-nian 

và lùi Ui, khòng chiu ur đát du-ài quyen 

cao-cà cùa Ngài. Chúng ta nhãn mjnh vào 

phuo-ng-diên thiro'ng-míi cùa an chugc tgi, 

Chúng ta cho rang còng an cùa Đãng 

Christ da hoàn-tliành nhò tê-lê Ngài dâog 

tten Thíp-tir-gìá, Chúng ta du'g'C ciru-rôi 

nhò djch-vv dícn ra trcn Thâp-tir-giá- Đó 

là an ciru-chuóc chúng ta. Bang cá^h do, 

Dãng Chnst dã trà na the cho chúng ta. 

Vây thi chúng ta có the lám gì tùy theo 

y thich : 

Không phái nhtr the dâu! Nêu anh em 

tri nqr chn m?t ngiròí nghêo» thì t6t lâm, 

song cluing giúp ích nguài ãy bao nhieu \ 

Trái b i , nêu trâ no- cho ngiròi và hiVa 

cung-cãp mgi nhu-cau cho nguòi trong 

tu-ang-U; ihl sir ciru-giúp do mòi là Ihict-

thirc và quí-báu- Tai Thãp-tir-giá, chúng 

la đtrac giài-thoát khòi món n*? tôi-lôi. 

Song Đãng Christ còn biên-cai chúng ta v i 

khien cjúnfe ra trà nên nhàng nguài đugc 

ciru-rói trcng Ngài. 

Vây, cluing ta khÔng thS nào vu-a trôi 

thL'O dòng biên-cdt vira ci> làm Ca-đõc 

nhân, nhirng phâi ciraag-quyct chuyên-

cĩSn y nhir Ngài dà làm, vi chính Ng^i 

đòi quyen trcn chúng ta-

Ngài dâ d& mÔ-hôi nhir gìgt máu vi 

quan-tâm den nhàng kè bi hir-mãt- Đ ó là 

^Nqtràichju thiranq-kho"", và Ngài mutía 

đòi chúng ta râp khuon theo d à i Ngài. 

B- B A N G C H R I S T , N G L W I C H j U 

THLfCTNG K H Ó 

1. Chtnh á à \ Ngàí day dau-khò 
+ 

N g i i XA nhà, xa hi?n-di?n cùa ĐiVc Chúa 

Cha. Ngài là kháclr 1? trong môt XIR | j , và 

ngu-ài ta làm cho Ngài cam ibay nhu- vâv. 

Ngài khòng thì bày-tô hêt tu-tiràng, vi 

hg không hièu. Ngài là mgt ngu-ài dan-

đgc. Nhúng kè yêu-mên Ngài CÙOÍ? chang 

híSu biêl Ngài. Hg luôn luôn doin sai y-

djnh cùa Ngài và dê-nghi m^l điràng-lói 

hoat-đông chiing phâi cùa Ngài. Rot I4Ì, hg 

11a bô Ngài mà chay tròn. 

2. Ngàĩ dau-khò v l ch am 

l o c h o kê khác 

NÓI đan-giàn, có thiín-câm Ià c4 cùng 

môt câm-giác vái nhirng ai trong đau.khft. 

Đó là trirc-giác cùa ĩãm long nhan-ái. Đ ò 

là vâng theo phân-sM" cùa Ca-đđc nhan. 

Tăm long Đàng Càu-chugc chúng ta day-
day nói niem thaang-xót. N g li cam thay 
tât-nguycn cùa kl khác ! Tò i có earn thãy 

nhu- the chàng ? Quí-vi có cam thIy nhir 

the chàng ? 

Ngài trai qua thê-í; ian nây diràiig nhu' 

no là môt btnh-vi^n. Chung quanh Ngài, 

khap mgí nai deu có nhijng kè dau-yeu, hap 

hôi v i đicn-cuÔng. Chung quanh Qui-vi và 

tôi, b niràc Vi§t-nam nây, dang có biêt bao 

nhiêu ngirài b^nh ho^ii, b?i-xugi, ngheo 

khó, thiêu-thÔB 1 



*NgàÌ (tpng long tlntcng-xót^ (Ma-thic 

g : 3 6 ) . 

Vl yêu-thiraog thí-gian niy Mià Đíng 
Ghrìit bubn-rìu đang khi làm cÔng vî c ô-
thíf-gian, Ngày nay, chúng ta cung đang b 
trong mOt thé-giái đau-khò, nhu'ng chúng 
ta thitu long yêu-thu'crng* Cfaúng ta chĩ 
buÔn-ríu vl DÃÌ đau-đúrn cùa minh, và 
khdng cìn cam thãy nõi đau-đón cùa kè 
kbác, hoĩ̂ c có long n^g-nc vl cá hQ đau-

^Hèé&n NgàiJsu-khd thì Ngài cũng 

Cfalng nhírng Ngài buon vl cà hp dau-
đón, mà Ngài còn cam thĩy nSi dau-đón 
cùa ho y nhu nôi dau-đôn cũa Ngài. Đó 
U jf-nghĩa cùa thi?n-càm- Ngàí đau-khô vl 
5in-sóc ay đau-khÔ troog thin-thè ngtròi 
ta. Nôi đau-bu&n trong trí-óc lim ch*̂  
Ngàí khô-só, Thí'dti, khi Ngài gíp môtdám 
ung. Ngài thíy bà góa thi Ngàí cim-thu'a'ng 
bà. Tru'óc m^phSn La-xa-ra, Ngii đ3 khóc* 
Nfàí lúc nio cũng to ra diu-híín, quan-
tim đtn m<}i kc khic. 

3. Ngà í là ngirài chiu thirang-khó 

TÌ tiep-xúc vó'i t^i-LÓĨ 

0» Tnrâc hêt, các tpidôi hèng ngày cùa 

tfăi SÔng hình^lhíT&ng. Nhírng t^i-lôi thông 
thtfóng do bÔn-tánh st-ng3 lâm cho Ngii 
đau-dón. Long Ngài bi thu-ang-tÔn vi 
nght nhíìng lòi thô-16, xíu-xa, phàm-tuc, 
Tir sing đen tÔi, tir tííiđen sáoĝ  khãp mpi 
nojf bãt cú noi nào, suôc ci thói-gian ó 

trSn mat đít̂  bòn-tánh thinh-khiíft cùa 
Đúc Chúa Jesus chju đau-thtrcrng vô-cùng 

vi mpi đieu Ngài nght và thãy. Linĥ hÔn 
Tà sir SÔng chúng ta dâng phâi cĥ ng I9Í 

t$i-lãi và hir'hoaĩ dang tràn-lan trong đóì 
ngày hôm nay, Ta chang nêa ham muÔn 
nhií'ng diêu do chút nào. 

L Ngòi cOng éau-éàn vì câ tQi-IÒi 
giê'htnh cùa / ip.*- Cbúa Jésus thay đ^o 

đâ bi in mat trái tim. Ngài thãy nhírng 
kí ttr nhân là thro 6^0 và ngay ci nhíVng 
kê day dao cò hlnh-thúc be ngoài và long 
tin dao gíá-dÔi. Ngài thãy bgn thây thông-
giáo và phe Pha-ri-si hoàn-toàn giâ-hlnh. 

Đ ó là môi quan-tâm lón-lao nhút cùa 
Ngii; no làra cho long Ngài đau-đón hon 
het. 

Nô i nào Ngài cOng thãy tlnh-trang ay. 
Ngii thãy tlnh-tr?ng 3y m5i khi di vào đcn 
thó. Ngài thãy ngu'ói Pha-ri-si cau-nguy?n 
song chĩ Ià khoe-khoang, vJ sau đó, hin 
di cuóp phan cùa bà góa. Ngài thay thay 
thflng-giăo djy Luât-pháp Ciru-lTóc, song 
I9Ì Chang biít chính Đãng là Chân-lỳ. 

c. Cúng có tni-foi J^c-bi^t lâ S{r phan, 
hôi* 

• Vâ, Giu'da Ìch'ca-ti-6t, lã kê phan-

ApK'SuÔt ba nSm Đúc Chúa Jêsus iSy 
làm nhin-nhvc đôí-xú vói Giu-đi. Ngài 
thãn-tfaî n, tin-cây và thitn-càm vói hin. 
Gĩu-đa đúng chung vói cie môn-đ? thân-
m|t hon hct, nghe mpi bài giàcg day cùa 
Chúa và thãy mgi phép I3 Ngài làm, Nhung 
<Dirc Chúa Jêsus hiét t& lúc d3u ai là 

kè sè phán /Vgáí-* 

Qui ví hay suy-nghĩ, con thú-thich vi 
nôi đaU'đón đè n|ng trcn Cúu-Chúa là 
duòng nào. Ngài có rapt kê phàn-bOi ngay 
trong tr̂ í qu3n, m$t kè thù làm cho Ngii 
dau long ! 

Nhirng^ tuy^t-dièm còa thirang-khó 

là chinh Ngài pbăi trá nên tgidoi vì cá 

kê khác. 

Đãng Thánh đau-dón vl phâi lhiy tiji-

lôi. Đang khi nhcn danh Đúc Chúa Tròi 
mà díiy-dS, nliung iai thãy 1QÌ-I î tàn-dt^t 

dòi ngiròi ta, đieu ãjr đù làm cho long 

Ngài buôn thĩm. Dù v|y, Ngàìcú đen gSn 
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tji-tói hern níra- N g i i tgánh v6c tQÌlòi loai 

nqwòri'' Chúng la hay cùng N g i i dí đĩ-n virò-n 

Ghet-sê-ma-nê v i núi Gô-gõ-tha. Tai đó, 

Ngài thú-nhân ring : ^Linh-hôn ta huôn-

h{rc cho den c / ier (Ma-thi-a a6 : 38). T ú 

môi-miêng Ngài phit ra tiêng klu : ^ Di'rc 

a iúa Tfăi tôi ai í Dirc Chúa ĩrăi tôi 
ói ! Sào Ngài lia bó tôi ? • 

Ngài đang gánh tgi-lôi đó, — gánh tpi-
lôi thay cho chúng ta,— v i ncra chiu ay 
chet, châng phăi vi có- N g i i , song vl cir 

rapi ngu'ái, Ngài Iàm Ngu-ài chju thirang-
klió ngò hau cúu-ròi chúng ta ! 

4. C á c h N g à i ch ju th i rcmg-khó 

Ngài phán rít it ve nhúng nòi thu'áng" 

khó ciìa Ngà i . 

/ } . Ngài không nóng*nây, mufín dút 

khòi noi thircng-khó. 

c. Nôi thirang - khó cing tang, Ngài 

Cdu-nguycn cing nhiíu. drong can rat 

dantbtrangt Ngài cau nguyln càng thiét^ 

(Lu-ca 22 : 44). 

t/. Nôi thtrang-khó chìng ngăn - can 
Ngài làm còng-viéc. Ngài châng bao giò-

xao-ĩăng phán-sir, 

Ngày nay, chúng ta bi c im - do bò 

chúc-vy đi iàm công-viêc khác cho dugrc 

nhieu tien ban và song dè-ding hon. 

Cliting ta không chiu làm vice neu tien 

thuòng hoăc tien công không cao, hoac 
neu ta không nhò rao-giing Tin4ành tni 

điTQ'c lai riêng-

Ttrcxng-giAo v&i noi thircng-khó 

cúa N g à i 

Đăng Christ đã chúng-nghiêm và thiet-

lâp môt Itiíit-pháp lòn-ĩao. Phâi chĩra lành 

taì-u'ang thc-gian bang str thirang ^ khó, 

Neu du-òng đi dă-dàng thl Hôi- thânh 
châng bao g iò lòn Icn. Cu$c phuc-hu'ng 

thiròng thirc-hién khi có mpt ngiròi nào 

hóa ra tuyet-vpng. Công-trlnh gây-dyng 

Hpi-thdnh dòí-hôi mô-hôi, niró'c mat v i 

huyêt cúa nhúng ngtròi tuan-đao. 

Công-viêc tôi làm trong Hôi-thánh 

hôm nay khó-khán hay dê-dàng chúng 

nào ? Tô i chju đau-đòn vì công-viêc cúa 

Đăng Christ dên chúng nào ? Tô í có 
the nói nhu* Phao-lô nhúng lòi diròi 

day chìng ? 

— (' Vl cá Dãng Christ tôi Jă coi 

S{r lái cùa tôi nhir là sir 16 v^y * 

(Phi-Hp 3 ; 7) 

— • Cho dèn nòi tôi dirprc biêt Ngài, 

và quyên.phép s^ sÕng hi cùa Ngài, 

làm cho tôi nên giÔng nha Ngài trong 

51/chêt Ngài' 

(Phi-lip 3 

— " Nay tôi lay làm vui vê Í ( r tôi 

és chiu khò sá vi anh eni , » 

(Cô-Iô-se 1 : 34) 

— la 'v) cá nhírng ngirài Jtrcrc 

chpn nil) chju hét moi s{r, hau cho 

ho cũnq c/wi/c str cú'u trong Dirc Chúa 

Jêsus-Christ^.." 

( I I Ti-mÔ-thê 2 ; 10} 

THÒ-I-DAI NÂY MUÓN VÒI-VÀNG LÀM VIÊC CHO BÍTC CHÚA 
TRÒri BEN NÒI KHÒNG CÒN THÌ GIÒ BE NGHE LÒI NGÀI 
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Muc-sir H O À N G - T R p N G - T H i r A 

Ngày Xuãn êm-ê lúc tr&l chiêu 

Chan d^p vành xe b^n nÔi theo 

Mò rpng non-sông bang phSng JSt 

Đ^p ngang gò-Sông khúc-khăn éèo 

Nbìn qua Đá Nháy may xanh-ngăt 

Ngoinh l^i CiÒng Cianh niróc tring-pheo 

Cành é^p, ngw&i yêu éà éón tSn 

Giăng lành vì Cbúa quyêt Jem gieo. 

NSm 1931 4M<TĨÌQ lúc htu viíc Chin m\ C6-dô Hue, nhín djp 

Tét Nguyên-Đáo cy cfl Myc-sir Hoèng Trgng Thira hu-óng d§n fníJtsS 

con-cái Chúa dfp xo ái gieo gíõng Tin-Lành triĩ quo song Cienh, Đá 

Nhay< Cg cãm-tác bli ìhcr trên dly, khiín BÍ JQC cũng dêu hãrìg-

hii hiu ví^c Cbúa-

Cìf Thftn sinh NflUY^n*thlèn-Đao 

Căm-t^i ca-kben Đ&c Chúa Trăi, 

Song phi, ngót chin chuc xuSn rÔi* 

Cí trong Dăng Christ, ngwăi nên mài, 

Sinh bòi ThanJinb, cènb sÔng vui. 

Cõi Thánh trông lên^ long cbSng ngót, 

Điràng trài birác tiên, chí không lui. 

Khuyên con cháu chat, vãng lài Cbúa, 

Cat Jung, làm theo, phúc trpn dài! 
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TRI - THÚ'C VÂ HÀNH - D Ô N G 

Bài cũa T ù n g S a n 

H I míri lòn Itn j , 4 tuti, àá^ 

ire có ticn m i không biet chi-

tiéut có thirc an mà không bict nhân 

iSy, có quan áo mi khong biet mac v i o , 

có đô chai mà không bict xtr-dung, có 

giãy but mà không bict vict. 

Khi \&n lên, tri óc nay nà theo thin 

lie, song nhieu vói thcVi-gian, ticp-xúc 

nhiíu vói 5i;r v j t , tri-thirc phát-trien dc 

ticp-thông đftng diêu vói hành-dpng nên 

bict ticu ticn, qui cũa, biet đòi thay 

quan áo, chgn lira thú-c an v i bict 

viet mirc đcn trcn giay tràng- O" day l i 

môt ticn-bô tít-yêu cùa con ngirói tir 

bân-iiăng sang y-thú'c và tù* y-thú'c den 
hành - đQng. 

Kc tnrcrng-ihành thirò'ng có môi hành-

diéa vc chò mlnh không còn ngày ngò 

flhir đira trê nfra. Hp đà hicu nhiêu 

T Ì Í C . nhàn dinh nhieu vãn-đe, ho có lc 

sSng nói-tâm, tri phán-doán. y-chí tir 

quyct̂  có thai-dp triróc mgi hôàn^cânh 

và hjnh-dnng triróc nhùog sy* v i ic . 

Quan-trgng han niía là hg da khàm-phà 

ta du^ac chin ngă cùa mlnh. 

DíSi chiêu v6i thòi-gian, không-gian v i 

hoàn-cành ihl chúng ta nhán ihãy ring : 

minh là kc da trtròng - thành, mi trong 

đó T R I - T H T J C và H À N H - Đ Ó N G du-pr 

xem là chirng-fninh cg-th^ nhít. 

Neu chân ngã dã hoàn-toàn i!nh-thi'rc, 

quandièm ctigc s6ng ho'n môt iSn đir^c 

xàc-dinh, irách-nhicm biên - híru dtrgrC 

sang to, mí i liên-hê giõa npirài và 

ngirài dirg^c kicm-chirng, thì van de tn-

thirc và hành-đông can đu-gc đat ra. 

N o phai đirgrc xem là doi-ttrryng cupc 

sang, chuàn-đích đe làm nen và tien 

tài, phii tin-tiràng hoin-toàn, không còn 

bin tin ban nghi nhtr nhù-ng nguài đaog 

đàng triròc nhírng bùa phép kỳ di nhÔ-

nhíng cùa thây phù-thùy, 

Giá-tri con ngiròi chĩ có the tìm 

thĩy khi mà tri-thàc và hành-dông đirffc 

bieu hiên rõ-rèt trong mót lỳ t i ròng nào. 

Neu không dirac nhir vãy, thi ai đó 

sc bi lôi-cuón không ngùng. xoay chieu 

và quay tit theo trào-liru cùa môt ton 

giáo mang day ĩrict thuyet htr vô hay 

ro-i vào mpt x3-hpi bang-hoai kinh khiep ! 
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Cho đín ngiy nay, vin còn mijt s5 

ngtròi mang danh tánh lá nhírng ca-díĩc 

nhân cua Christr nhtrng qua that hg 

chtra lim ra đu-pc chính tulnh vc 3 sir-

kí?n quan-trpng ; 

— Lc song cùa mlnh phái dirpc tiep thông 

tùng giây phiil vái Cihj-Chúa và gan chat 

vòi Ngài . 

— Tri - thirc và Hành - dông phái 

biíu hi?n rõ-rft trong lănh-v^ -̂c Ccr-doc-
giáo túxM mgt lỳ-tirò-ng cao quỳ tuyêt vòi 

cùa cupc sông. 

Tãt ci thyc-trang khó-khán trong HOi-

thánh chu'a thirc sir nay sanh trong hp 

mpt suy-lu" can - thiet, mpt thái-d0 dirt 

khoát v i hành-dpng h&u-hieu. Nói cách 

khác, l irsy 'Tri» đên air ^̂ Hanh" chu'a kêt-

tinh ríp-ring trong ncp sông thiròng nhât 

cua hp. Tri và H i n h li lè tuxrng-quan 

mât-thíct trong than phân cùa con nguòi 

nhu- tri óc liêu-quan vó'i thân-th5. 

Trau dôi tri thú-c càng cao, rút tĩa 

kính-nghlêm cing day, nhirng không đem 

áp-dyng ihich frng vó̂ i nhu-cau, vòi dgi-

cuJjc cùa Hpi-thánh và cúu-nguy dân-tpc 

túc là d l phĩim l6t Tri mà không Hành. 

Nhirng níu chi biít cú lám nhu- cái may, 

làm theo tir-dyc xui khien, băt chap 
licn-h^ trên diróí và h|ti-qua trirac sau 
túc l iHành mà không Trí , ci haí thiy 
đêu đáng tiec cà I 

H í | n dang có môt z6 n^òi vl qua 

Tri nên da nóí : Hgi-thánh đang đĩ vào 

đăy-dây nhúng saí-lám vc phan tÔ-chúc 
npi-bp hay công-viêc đôi-ngo^i, tôi không 
the cpng - tác trong mpi ho?t-đpng nũra 

cho den khí đu-p̂ c cai-ihiên hoin-toàn.I 

Tri v i Hinh nhir vay túc là chira nhân 

dính day dù trách-nhiêm cùa minh trong 

Giáo-hpi, nlu không nói là đă ch^y irÔn 

trách-nhí^m cua chính minh. 

Xăy-dijng nep song nhô be cùa gia* 
đittii, b io - vê tiên-đô và danh-di^ cua 
Hpi-thánh, tích-circ mô' rpng bar cõi Tin-

linh, tãt câ dtrprc xem là trách-nhiêm 

cùa kè tru'òng-tbànb ve phan thupclinh 

vi the xác- Đó cũng chính la Tri-lhúc 

vi Hành-dpng cùa kè thupc vc Đãag 

Christ vây, Khí cái nhi tôi bí giông t6 

làm siêu v^o, sMp đh vài ncí, tôi khõng 

th ĩ nói r ing; tôi phâi tùr-bò no môt thòi-

gian, khi nào no tro- nên tot đ^p nhir 

nbà khác tôí sê vio cv-trú l?í. Trt và 

H i n h nhir vay là mpt saí-lam qui lòn* 

Cho nên bít cú mOt aí, neu con mang 

d3y tir-kỳ, tu'-tim, tir-kicn, neu còn 

vpng-tu'òngi vpng-hành thl lim sao giâí-

1̂  dirpc mlnh là kè dang mang gánh 

njing Chung vút Hpi-thánh, đang lo* 

tifô'Dg den công vi?c cùa Đ ú c Chúa 

Tròi trong hi?n - tai. 

Su- kiên rõ rêt trong sinh-hoat Giáo-

hôi hiên nay l i m$t so ngtròi đang 

cô-ging khaí-thác nhírng ph trang-tíên 

riêng cùa mĩnh đ£ xây^difng Hdí-thánh.Đa 

có tihũng nori, nhúng t5-chúc vi qua say 

me phiro-ng-tiên mi khiên cho hàuh-đpng 

đi qua xa muc-dích ngin dãm, mat bin 

tánh-chát thuăn túy cùa can-ban sir viêc. 

Xtra có hai anh em nhi kìa dang làm 

rupng bên kia sông- Có ngwòi báo tin cha 

hp vir* chet, Ngu-òi anh vói-vã nhayxudng 

Ipi qua sông nhu^ng bí mr&c cuÔn mãt-tích. 

Ngiròí em thi tim đù mpi phtro-ng-cách qua 

sông, tìm mái móĩ dtrprc may tam ván» liSn 

ket be qua sông, khi làm xong thl múng 

qua nên say-mê trãi trea gíòng sông mi 

tre mír thì giò- vc ihăm mSt cha mlnh khi 
chêt. Cáì be vúa ket t̂ i không phài là cái 

mat cùa Cha mlnh Íân cuÕí cùng, nhu-ng vl 

qua say-raê mpt phuo-ng - tíên thành-công 

mi anh ta đà tre míi ca-fapí muõn thuò, 

(Co/ tiêp trang 26) 
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^ NGUYÊN-SINH 

Anhta đcn đcn thir that só-m và loi mit 
T" • 

roói trcr ve. Círa Đep đa tró thành ncri tV cũa 

anh trong thíri-gian may chuc nam đang-

áang, Ngircri ta moi khi vào đen thà là phài 

qua tta mat cùa anh. Anh sùa-soan nhicu 

ĩiét mat đc chào đón mpi ngirói và thái-đp 

liic nào Cling khàn-căp. Anh biet ten nhieu 
nguói, anh biet cà chi-tiet vc gia-dinh, 
cũa-cài, chirc-vi cùa hp, vi anh dà nhin 

thay hp tù khi cha mc am đen cùa Dep đc 

vĩnh-vien nu-ang-nhó vào cùa bÔ-thí mà 

s6iifi|, Anh không có ten, bói vì ttr-nhicn 

anh dâ mang sin mpt ten nghèo-nàn khán-

khci, cái tin không can thay mat cũng biet 

r5 ngirói : N g u ó i Que ó Cùa Dep. 

ClfA MV 
Anli la đen den thó tù khi còn nhô và 

ngôi ó do môi ngày. Anh ta biêt lat cà 

moi dieu ó dêu thó- Tír tieng dàn tieng 

hát cho dên lè-nghi giáng-d^y. Anh cOng 

đã nhin thay mgt ngirói ten là Jesus nhiíu 

lan biróc v i o đó^ ngirói nay anh cho là 

còn nghèo hoTi cá anh nu-a, nhirng dã làm 

náo-d^ng cá ntróc, có Ic cùng chĩ vl 

Ngài tài-ba lòi^lac nhirng khÔng gap thói 

nén da bi h^i. Sir vi^c oày cũng châng 

quan-h$ gl đên anh, Jêsus cũng chĩ là m^t 

ten tó-tpi, nhtr Baraba hay mpt vài ten 

ctróp khác. Anh v In ngÔi ó cóa đcn thó 

khi nghe Jêsus bj giêt, rÕi sÔng lai, anh 

chĩ nghe v?y vl không the cat thin di 
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xem dirgc» anh cũog quen vái hoàn-cànb 
quc-qu|t cùa mlnh nên kbông can tò-mò 
cho lâm, Tuy-nhicn chang có gl quan-trpng 
dôi v&ì anh, tãt ci đicu anh iróc-ma U 
nhírng dÔng tien mi vìo tay, và dí vào 
túí tiên anh mang phia sau lung* Túi dà 
nang* nhung anh không bao gió ngùog 
gio ban lay ra vói nhírng tieng khàn-khàn 

kéu-xin> Nguói ta khõng nhln anhp nguói 
ta có the thirong anh hay ghê-tóm anh, 
anh chàng can, Anh chĩ mong môi ngày 
có m$t it tien them vào túi và đuĝ c no
ne. Anh sqr nhãt là khi nào cùa Đ^p b) đóog 
l^u nhung đói nào chuyen ãy xày ra, Cùa 
Đfp là ban anh, là tlnh-nhân, là vi than 
ban phúc cho anh. Khõng có cùa Đcp thl 
anb không có sy sfing, chĩ the thôi, ThSy 
te-lè có dên hay không, các ban nh$c bay 
hay không, ai giâng d̂ iy trong đen-thó hôm 
nay, bôm qua> ngày Sa-bát sip tói, anh 
chang can biet. Nguói Que agoi ó cùa 
Đep cùa den thó nhung ben ngoài den thó, 
Anh đi đen nhà thó khõng phài đè thòr* 
pbup̂ ngr anh cúng kbông can vào bén 
trong. Anh Ià nguò'i cùa Cùa Đ?p nhung 
kbông phài cùa din thò*. Anh châng làm 
gl cà cho den thó vì làm the nào đuoc ! 
Anh đcQ đên thir đâu phài đe phyc-

dich; anh quen biet rat cà mpi nguói nhung 
kbOug có ai là b^n; anh cô-đon ù giùa đám 

dông; anh thãy rat nhieu chuyen xày 

ra ù đcn thó nhung không biet rÕ và 
không Can qtian - tám. Anh sÔng ù đcn 
thò' ttr thcr4u nhung không có gi ù do 
làm anh thay dM. Chán van que, miêng 
vin khàn*khàn uàì xin và dõi ban tay 
cúr gìc ra nhàn tiên. Cu$c dô i a đcn 
th£r đÔi vói anh là nhu v$y. 

Aoh tĩêp-tyc cu<íc sfiag tàn-tãt het 

íxím oãy qua nam khác ó c ù a đen 

thÔ̂ « Anh chua bao gió vao bên troog 

đen và thãy rang cũng không căn-thjct. 
Chân đã que chi ngÔi ó cùa Đ^p xin 
Sn là đù. Anb nĥ n tícn b̂ c cùa tãt 
ci mpi nguóî  chju on hp, Nhung lî  
cbo mlnh có quyen 3n jùn, vl quan-
nî m ring mlnh sinh ra đè dup'c txi?-

cap, đup̂ c cho, đuprc tbucmg-yêu, Mpi 
nguói có bfin-phân phài nuôi anh sfing 
phài but com xe áo cbo anh và đicu 
do rlt ty-nhicn, Đôi bin tay anh gia 
ra m n̂h - mc, lành nghe, không măc-
càm. 

Cho đên mpt bu t̂ chieu, lúc ba gió, 
đtcu 1) xày ra cho cu$c đói nguò^ que. 
Anb ta van kbin-khàn chia tay ra nhtr 

thuóng-l|, bai ngtrói mà aoh đã quen 
làm đi vào den tbó* Anh chi doán, m$t 
là hp sê dung l̂ i bò tien vào tay anh, 
hai là v$i-vi bô đi không them nhln 
anh. Hai ngujrí ãy dirng Uì, mat anh 
nhln châm vào hp, chó đp'i. Tien b ĉ 
hay là gi ? T»i sao ho dung yen, t»i 
sao chua đyng tay vào bpc lay tiín 
ra bfi-thi, thucng-xól ? Hp bào anh ta 
nhìn hp, Anh nhin, chó đai, Hai nguói 
nói rang hp không có tícn. Thí mà cũng 
rac-rÔi I Đúng truóc mat ke an xin mà 
kbông cú tien thi ch! buóc đĩ Ià hêt, sao còn 
lôi-thôi • Nbtrng anh chua kjp nghe 
rò hai nguói húa cho mlnh cái g] 
tbl than da bi nhac lên và lán dau-

tiên anh thãy mlnh đùng. Giac ma tuóng 
không bao gió đên đă thành sir that. 
Anb di giùa hai oguói kia, Láa dau 
tiên anh đuyc đũng truùc mat mpi 
nguói trong đên thòr, Lan dău tiên anh 
nói mpt lói ton cao Dire Chúa Trói. 

Vice xày ra nhanh qui. Ten anh, chò 

anh ngbí bay láu> uóc-vgng cùa anh, 

quan-nìlm an xin, tãt ca mpt giSy 

phut mà tan bien Úu Cu^c đói mái 
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cùa anh bat đău hang nhirng tieng ca-
ngpi Dire Chũa Triyu Đôi bin tay khòng 

còn ngùa ra an xin nua, nhu'ng nam 

lly tay hai ngirôi cúu nan. Tai lang 

úghc bii giàng cùa ông Phi-e-rtr. 

Nhung giúa khi dám dân dÔng dang 

cangpíi v i tin Đúc Chúa Jêsus thi hai 

Dí̂ ucri cúu n^n bj bi t , Anh que dau-khĩ 

kbSag biet có ve nhi hay theo hai vi 

vào nhà g^am, nhirng den hôm sau dá 

có mat bèn c?nh hai vi v i sy hi?n-

di^n ãy dâ làm nhúng kè muôn bách-

hfi phài chùn tay. 

Sy bien dôi trong cupc dôi ngu'òi 

que không phái chĩ là ve than - thi 

nhunR l i c i tim-linh và quan-ni?m, Thái-

đp dón-nhân, câu xm khÔng còn núa, 

Anh ta bát dáu phgc - vu và giúp - đ ô 

nííuíri khic. Anh đúng lên nianh-bao 

chúng rang Chúa Jêsus đă khien chân 
minh lành-lăa sau han 4,0 nam tàn-tât. 
Anh không ogúa tay xin núa nhung bát 
đau íàm vice đc nuôi than và giúp cho các 

tín-đft khác-

Han b6n muai tuĩìi trcng tình-ti^ng 

que - quat còn đ\xoc thay dôi đc phgc-vu, 

ăì tôn-thô Đăng Christ môt each chân-thât. 
Sir vi?c ăy dang xay ra trong the - giái 
hi?a nay dí biín dôi nhieu tam long que " 
quat, chĩ ira nhân phirôc h^nh nhir ni$t 

:ùa bô thi, chi dên nhà thú trong thái-đô 

jch'kí' mong ngtrôi khác hây chinh Chúa 

oan cho nhúng ân-hu? .̂ LTúcvpng chĩ ià 

duac thuf/ngyeu sánsòc. Thái-đô chi lá 

nghèo-khò can bo-thi. M$r ngày kia^ i buôi 

chiêu lúc ba gicr ngirôi Que ò ciVa Đcp da 

dung day mà di nhô danh Jêsus, thi tai sao 

nhúng tăm tòng tàn-tât cùa thôi-đgii nay 

không chòi day đtrac, tai sao nhúng ten cù 

kỳ khô - S Ô kaông dôi di du'p'c? N g u ò i que 

da thãy gĩ ò gtrang mat Phi-e ro" triròc 

khi dup'c chúa lành ? Khóng ai biêt! Nhung 

có lè l i gircrnir mat chói lòa ánh vinh - bien 

và quyen - cúu- rò i cùa Jesus - Christ, Chĩ 

SIT vinh-hièn ay mòi khien đôi mat nguòi 

que ngtròc ler. và lãm than choi day dè vinh 

vĩén không còi ngÔi an xin ô cúa Đep, dè 

tr i I9Ì cúa Đep cái ten quỳ - lioá cùa no mi 

bay llu nay atih làm nha - ohuoc. 

Đên bao gi ' j cupc dòi cùa lat ca m5i chúng 

ta đirac thay đôi ahir ngiròi que thi sir phuc 

hirng sè dên vòi dat mròc chúng ta. Den 

bao già k'/iúng ta có quyên-nang cùa Chúa 

dung lèn nôi díi hâu viêc Ngài, d ĩ that sy 

biròc vìio Hôi 'Thánh cùa Ngài thi Đăng 
Christ sc ngy^ tri ò mpi tãm long và dong-bào 

V i ê t - :am róca ngàn nguòi tin Chúemôi 

ngáy, Hây chin xem sy vinh - quang cùa 

Chúa. bay nghe lòi Ngàí, hay buòc di, 

hãy tiiu nhau buòc vúng vàng trong đèn 

than A cùa Chúa ô* mpi nai dS danh Chúa 

vang truyen dên moi nguòi. N g u ò i dòi 

danfj: tĩm bang chúng đè tin Chúa, chính 

chúng ta phâi là bang chúng d j . Chính 

cln ng ta phái đúng lén vòi các tôi - to 

CKúa -dii bênh v y c danh Ngài , 

i 
H s 
I 
• 
! 
I 

s 

THAY DOI E » A CHI : 
p 

T ú nay qui tôi-tò con-cái Chúa can 'iên-lac thu-tú sách báo gôi cho : 

— ĩfuyèn d^n Hoàng ngoc Quang, xin de T . D , Hoàng ngoc Quang, Hôi -

thánh Tin-lành Khánh*blnh, Quan Đúc-(íuc« Tĩnh Quâng-nam-

— Jruyèn-d^o Phan minh Tãn, xĩ:a đe T , Đ . Phan minh Tán. Hpí-thính 

Tin-lành Hôi-an, hgp tha so 9, H^í-an, Quáng-nam (Các Thu-tú gòi cho 

Hôi-thánh Hoi-an cung xin theo đía-ch ĩ vúa nêu. 
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TRI ĨHÍrC và HÀNH 6 Ô N C 

Tiêp theo trang 22 

Phucmg-tjín ngiy nay không phai là môt 

công^vĩ^c thay the H$i-thành^ nhat U m$t 

H$i-thánh đang bi nguy-ngâip ve phSn 

thu6c*linh và danh-dir cao quy ĩ Phircng-

ti$n U can-yen, nhirng cái quan-trpng hon 

là cii tâm ciia ngirài đang xur-clyngphirang-

tijn ăy. Trong cái nguy-ca hi?n t^i cua 
Hpi-thánh, tôi m^o mupi nh^n djnh hai sir-
ki?n rõ rft sau đây : 

Tr i thfrc thi cao siu mà khÔng 

hinh-dpng thi/c-te, Thay vl đirng chung 

vào cái thăt-b9i d% ciing t«o lay tfaánh-công, 
thi Ifí tich rtri đ?i cupc, lên In cá nhân hay 
tfp thi ho|c bô m^Ci bufing xuôi ! 

3.— Say me phu-crng-ti^n và dft no làm 
ci>u-cinh ciia sir phMC-hung tciàn-diín. 

nhimg in$t thirc-tc phũ-phàng là dã đáah 

mat trpng'tâm ngay trong phifo-ng-tiên. Say 

me quáng-bá vc hlnh-thú'c mà lang quên 

nhau míinh ve nôì-dung. M$t anh chànS 

ban dèn kéo quan gia cao cho mpi ogiròrì 

thăy vè d^p, nhirng l^i quên phàt cái v i ^ 
d6t ngpn đèn cay bin troag cho nhu'ng mô 
Unh xoay chuyen tnràc đã-

Thài-gían mài, hoàn canh thích hiíp^ 

phirang-ti?n day đii chira han là yeu-tíí 

quan-trong cho chúng ta thanh toán nhirag 

vãn-đe khâc nghì^t trong Hpi-thánh, cQng 

chu-a ban là bl quy^t cùa thành-cÔng 

nhir mí i long deu khao-kbát. Tôi nh$nthăy 
ring trj-thú-c và hành đ$ng cùa mSi chúng 
ta phài đirp^ dâng trpn cho Chúa kiĩm-

soát và xu-dyng mài mong du'írc góp phSn 

5áng*t90, làm nên ti^a tài cho HOì-thánh 

ngày nay v^y. 

T ù N G - s a n 

T H Õ N G - C Ă O 1 -

LffP KÀK-THU tm THÁNH-KINH THÃN-HOG-VIÊN 
« 4 * 

May tháng nay có m$t so Cen Cái Chtia kbao-khát Làĩ Chúa nen đã gài 

tho- gm LSo theo hgc Lap Kinh-Thánh Hàm-Thy do Thánh-Kinh TUSn-Hpc-Vi^n 

tS-chii-c. Chiíug tôi thành-thàt hoannghênh các hgc-víòn xa gan. 

Dirài day xin nhâc qnỳ Con Cál Chúa ai muòn ghi Lén hoc ihi nhà gài thtr và 

buTi-phíôu đfl-têtt : Muc-str Phĩm-auân-Tín, Giám-hpc Thàn-hpc-vi^n, h^p-tJio* 73 

líha-Trang, 

Các môn hgc nhir sau : 

— Triràug Chúa*nhât. 

— Truyén.đ?o Tliíiiu-nhi. 

— Truyên-đao sAu-í'png-

— Ngũ-kinh. 

— Tô-chirc Thanh-níên-

— Th^n-đao càn-bân. 

— Lãnh-đao-— ChÚTig đjo-pháp. 

— Giáo-Nghl. 
u 

L^-phi mii mõn b^c là 200đ 00 (Hai tram đănrr).— Trân-trgng tbãug-cáo, 

Mu«-su- P H A M - X U À N - T Í N 

Giám-hoc 

THANH-t lNH THĂN-HpC VIEN NHA-TRANG 
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* M u C ' S i r D i r a N G - K Ỳ 

C H O N G ra dang btrác víio ngtr&ag 
círa cùa aam máì. Chúnsr ta đón 

nhân nam mò'í nhir vikhách qui đang mans 
lai h^inh-phú", Hanb-phi'ic day không chĩ 
tucng-quan tó-i thuôc-the ni^ --a thuoc-linh. 
Làm ibe n.'io đe n^^ân-làiih hanh phiic ? Là 
tin-lô cùa Đãng Chrisr, cfiúng t;i hgc tap 
vi ĩông trong kinh-nghiêm sông cùa cAc 
thánh-nliân, tíen-bÕi. đà dugrj ghi lai trong 
Kinh-Tháoh- Kinh nghiêm song ay là : 
Cái nhìn rjìái, Cái nhln mái không phai là 
cii nhin rhco dvc-vpng cùa mgt Lot ve 
đông bang Sõ-đom vá Gô-mô-ro-. (sang 13I 
Hay cái nhìn thành-kieu bi-qiian cùa mgt 
Na-tha-na-ên duái cây và khi nói ve Chúa 
Jêsus ô Na-xa-rct, <há có vât gl ttít ra ttr 
Na-xa-rét dirpc sao ?M Nbu-ng là cái nhìn 
cùa Ap-ra-ham, môt cái nhin tiep-nfii giíra 
líri húa cùa Due Chúa Trà i và Đúc tin cua 
nguòi khí Ngài phán : <hay nhiróng mat lêo 
nhln tú chô ngirai á...Cà xú nio ngu-ò'i thãy 
ta se ban cho ngircri và cĩio dòng^dõi nguo-j 
đòi đòi.. , .(Sáag-15 : 14 ; 15) . Đac-bi?t ban 
núa l i cái nhìn mòi-mè cùa Nô-c sau can 
nu'ác lyt, Ngu'òi ò trong tàu nbìn ra cành-
vãt vào ngày dau nam, Cái nhin cùa ngu'òi 
phài ching có nhieu ỳ-nghĩa Ngiròi liên-
tiròng nhúng sir-kiên xày ra dà lui vc di
ving, long nguòi bãn-khoân. hôi-hop ; nhu'ng 
roi ngu-òi trò ve thirc-te vá i hiên-tai—Kìa, 
mat đãt dã sc lai—(Sing 8 : 13) Hi^n-tai đă 
lim ngiròi tin-tiròng và đăt hy-vpng vào 
tirang-Iai. Hi^n-t^i cùa ngu'òi l i ra khôi tàu, 
song vòi gía-đình, vòi muôn vâtvà vòi Đúc 
Chúa Tròi cách mòi-mè- Tuang-lai cùa 
uguòi li hru dòng-dõi mái và dong-dõi 
cùa cgiròi còn cho đên ngày nay. Cái nhln 
cùa nguòi qua là khòi-dilm cùa s i / song 
ngu'òi, uói riêng v i cùa cà nhân-loai, nói 
rhung. 

Nam mái, chiing ta có cái nhln mòi ? 
Theo các nhi tám-lỳ hpc thvc-nghiêm, 
ugu'òì ta thãy đ'upc, nhin dupe sy vât, màu 
sáclà nhò có ánh sang. Ncu không có ánh-
sáng tãt không thây gl câ. Ánh-sáng thiên-
nhíen van còn ccv ta đã thĩy gi, nhingl? 
Ánh sang ĩicu-nhiên cùa Chúa Jêsus cúngdă 
soi rpi cho chúng ta vĩ N g i i phán : Ta là sir 
sáuR cùa the-gian.. . 1 Chúng ta da nhìn gi ? 
Cái nhìn cùachúní la trong nam mòi có 
t^o nen hanh-phúc cho minh, cho gĩa-đinh 
và cho x3-hpi ? tĩliúng ta có hi-vpngvi tin 
tu-òng khi chúng ta có cái nhln mòi ? 
N o rít tucrng-quati đên sysông cùa chúngta 
nhãt l i troog dja-híit thuôc-linh, no đa 
chiem phao quan-Us^ng : là sir dãn-nhâp 
nhúng an phiròc iiV ihiên-thirpng Ii môi-
triròng dê Đúc Chúa Trò i phât-lnèn 
nhúng khà-náag thupc-linh, là chân tròi 
bao-la làm nèn tô-dicin sir d^p-de cùa Mat-
tròi công-blnh dan;* mpc lên aoí rpi ánh-

sáng cho câ trantbí- Quyêt-Jinh mái. 
Quyêt-dinh mòi cúa chúng ta có thì lă 
quyêt-dinh cùa mpt í ía-ni-cn *không chiu 
ô-ue> (Đa. 1: 8 ) vì ditih vính-híSn cùa Đúc 
Chúa Trò i trong rapi đia-hat 

Quyeĩ-đinh mòi cùa chúng ta có thĩ 
khuôn r9p vòi quyêt djnh cùa thánh Phao-
lô là ' C Ú làm m^t dieu •: quên lúng air a 
ding sau, bircn theo sir -5 dàng triròc, nham 
mpc-đích mà chay đS gíu't giài ve str kêu-
gpi trên tròi cũa Đúc Chúa Trò i trong 
Đúc Chúa Jêsus Christ... aSir ò ding sam 
dù vinh hay nhyc, vui hay buôn, sung-airòng 
hay khb-sò, đu-p^c hoan-nghinh hay bi b^c-

dăi, chúog ta đeu quye'--đinh quên lúng, 
L ô trinh chúng ta dang Tirp't qua dù cho 

bi ngãn sông cách núi thì chúng ta quyet-

djnh san-bãng- Chúng u 7ãn còn n h á câu 
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danh-ngõn : ^điríyng đi khôds khó vi ngãn 
sõag cich núi song khó vl l^ng ngirói ngaì 
núi e sõngi-

S y quyet đính mói cua chúng ta trong 
nSm móinSycòn quyct-đnh cùa Phao-lô, 
rao-truyen Tìn-Iinh cúa Đírc Chúa T r ó i , 
*tôi chang biet sy gl khác ngoài Đú-cCbúa 
Jcaus và Đúc Chúa Jesus bj đóng đinh trcn 
cãy thip - ty . ( "ô l 2 : 3 ) 

S y quyct-đính mói c ía chúng taphài 
U sy quyêt-đjah cùa E-xa-rinhân ngày đau 
nSm (E-xo . 7: g), lla bô Ba-by-lon nô-li đc 
kbói-hành vc Giê-ru-sa-h m» que hu-crag 
thánh, Đãt thánh. Bóri quyet 'djnh mói ãy mà 
E-xcr-ra đi thành công *nh(r tay nhân-lành 
cùa Đúc Chúa T r ó i phù tra, ngirói den 
Gìê'rU'3a4cm ngày mÔng tnpt thing n^m.^ 
Ba-by-lônlà gl đđi vói chfing ta ngày nay ? 
N o có thí là b in tính cQ-'tỳ dang uy-hicp 
chúng ta*Nó cũog có thì là nhírng thói-
quen xãu, nhO-ng gl còn chiu anh-huaog xãu 
han tbc-gian và tãt ca nhírng gl mà chúng 
ta đang làm no-t^ cho chúng. chúng ta phai 
quyet-đinh gi i- tù đc lên điróag vc Giê-ru-
la-lem, nai tin kính cùa chúng ta. Giê ru-
sa*lcmcõn có tb% làđat .̂91 cho đúng chÓ và 
dung múc sy thó-phtrp ng, tãm long bíct an 
và tuSn phi^c Chúa mà tò-tiên và nhOng 
ngtrói truó'c chúng tn đà day công xây-
dung. Chúng la quyêf -dinh xây-dung cho 
bing đuyc môt ca ngliíSp thánh, vinh-hiín, 
làm g3Ch nôi giùa cãc tien-bÔi và nhirng the 
be đên lau. 

Ho9í-DpnQ mtìi. Có nhírng quyet-
đinh mói tat-nhíên o;i nhùng hoat-đpng mói 
Quyet-dính kbông l i quyct-đinh suòng ; raà 
quyet-đinh đua đcn c i tráng hành-đpng. 

Vây, boat - đgnf, mói cùa chúng ta 
trong nam mói khõng là si,r ho^t-dpng 
cùa nhu'ng nguói đa xăy tháp Ba-bên đe 
làm rang-fó danh mlnh [Sang- i r : 1 - 9 Ì . 
L^i cflng không phăi là su hoat-d$ng 
cúa din Y-sa-ra-êa trong đÔng vang, cùng 
nhau đúc bò om vàng làm than huóng-
dân (Xuãt 3 2 : 1 - 1 6 ) . Mà su ho^l-dpng 
mói cùa chúng ta có thĩ là su hogt-đông 
cùa ngirò'i nír gf-àu có ó đãt Su-nem, 
.đăi-ngp^ ticn-tri Ê- l i -sc(II Vita 4 : 8 - 1 1 ) ; 
bay nhu nàng Ly-d i , kinb-sp' Cbúa đS 
tiêp-dón nông-hait Phao-lô và c i doàn 

truyen-giáo (Sú. 1 6 ; l ĩ - 15) . Ngoài ra, sy 
hoat-^Jông mói cùa chúng ta còn có th? 
là sy hoat-dpng cùa mpi Phao-lô s6t-sing 
sau khi bj Chúa bat-phuc trên duóog 
Đa-mách, đă châng kS si^ song mlnh làm 
qui mien hoàn-tat cu$c chay dua và 
cbúc-vy đà lanh noi Đúc Chúa Jêsus.^ 
S y hoat-dpng mói cùa cbúng ta cũng 
còn có thĩ là sy hoft-đông cúa ropt 
Phicra trong ngày lè NgD-tuan, da bang 
say truycn-giing sú mang cùa Đúc Cbúa 
Tròrì cho nhin-Iogi, Chinb nhó su hoat-
dpng hSng-hái, m^nh-mc ãy, tbành-kicn 
<chía rc» gíùa nguói Giu-da và Gò'-réc 
đã bi phá vô , búc tufrng ngSín-tách dS 
đuyc cat đi vl *t4i day không còn chia 
ra nguói Giu da ho$c nguói Gó-rcc, 
nguói tôí mpi ho5c tij-chù, nhung trong 
Đíng Christ thiy làm mpt,i> 

Truóc het và trcn bet mpi sy đó, 
cbúng ta phai xét I^í vín-đc nen tang: 
dca tbó "long* cùa chúng ia đ l đuyc 
dpn sach ? Cùa lê trên ban thó có mùi 
tham và đă đuoc Chúa chap nhăn ? Kia, 
nhùng nguói Lê-vi đá chhi day, dpn 
mlnh cho s^ch. "Hp đi vào làm s^ch đSn 
cùa Đúc Giê bÔ-va... *Ngày mSng môt 
tháng gìêng, cbúng khói vice dpn dên 
cho s^ch..," ( I I Sù, 2 9 : 1 3 - 1 7 ) . "Anh em 
há chang biet minh là đcn ihó cùa Đùc 
Chúa T r M v i Thánb-Lính Đúc Chúa 
Tró i a trong anh cm aao ? » Dpn sach 
đên thó là hoat-đpng đau ticn, mó'i 
mc cùa chúng ta trong nam mói . 

Tóm lai, chúng ta can có cái 
nhìn mái, quyet-dinh mói và ho^i-
dpng mói trong nam mói. Neu chúng ta 
SÔng cái kinh-nghiêm sÔng cùa các bye tiên 
bÔi day long tin-kính v i luán phyc Chúa 
nhu đã nói dên thì phuóc-h^nh và su 
thuang-xút cùa Chúa sê đcn vói chúng ta 
y nhu lói xung-tyng cùa Đa-vít : 

*<Qua that, tron đói tôi 

Phuóc-h^nh và sy thuang xót sc 

theo tôi ; 

T ô i sê a trong nhà Đúc Giê-hô-va 

cho đcn lâu dài," 

Muc-su DirOTNG-KỲ 
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SONG 

« VÍK- àiìh em lìoăcăn Aorìc í/õng hay lam chi 

kháct hãy yì st/ vinh-hien cùa Dire Chúa Trăi mă /5m^ 

[ICõ 10:51) 

GUÒ'l ta sinh ra áifi ai cũng phai 

làm viêc al miru ríinh, giúp-đ& gia-ílinh và 

híhi-;ch cho xã-hôi. Có kè chĩu nhieu gian-

kli5 quyíi l im tròn môt si>-m?nh cao-d?p. 

Có kè biêt riêng đòi song mlnh đ ĩ thcr. 

phiriyng và tân-tyy h'âu vice môt Đăng 
thiEng-liêcg mà hp tón-sùag kính-mên. O" 
day, chúng ta khâug .iám ban den viêc iàm 
•ciru nhân do the » cùa các vĩ-nhàn hoăc 
các tu-sĩ, Chúng ta chĩ muon tim hien thái-

đô song và phMc-vu cua các ttn-do Đăng 
Christ trong xa-hoi hién-i$L 

Giíra CU9C dm day t$i-lói nhilu-nhu-o-ng 

và loan-ly uSy, luln-thirírng dao-Iỳ du-crng 

nhtr đă syp-đo tan gôc ré ; xa-hôi bi phân-

hóa đen circ-đo, tiêng nói liriTng-tâm trô-

ún Vũ-hiêu khien con ngiròi khuat^phuc 

tnr&c ănh-hu-ũ-ng cùa kim-tien. Long iham-

dyc dã ngir-tri con ngu'ò'i nhir d im may 

đen kit bao-trùm cành-vât dang khi giôog-

bĩo. Trong hoàũ-canh dca-t6i ay, có mpt 

s6 ngu-òi niaog danh lù fín-đÔ Đang Christ, 

nhirng hp hòa-dÔng cùng thê-gian vó'i mgi 

TÌÍC làm xău'Xa v i bĩ-SÌ, ho tham-gia tri |t-

iì vào các cu$c vuí-chai tryy-lac* xa-hoa 

phung-phí, đè thòa-man moi nhu-cau và 

dyc-vpngcùa ho. H o chĩ nghĩ đcn hôm nay, 

song vOÍ-vã chang khác nào nhírng con 

Ihiêu than ttr lao mlnh vào đèn ltra» Hp 

kbông can ngbi đcn tu-o-ag-lai, linh-hôn hg 

sê đcn Thiên^^đing hay đía-nguc* Long hp 

bì ma-quỳ tS-trí, no ctróp giirt tat cà lòa« 

tin yêu và kính-sp* Chúa. Đ ò i sÕng hp 

bí the-gian đông-hóa boàn-toán, chông 

nghich v6i str thaoh-khiét cùa Chúa, Đ ò i 

sang nhir the càng làm Chúa ghê-tò-m, neu 

khong sóm ăn-nãn trô' lai đSu-phuc Ngài-

Có mpt so tín-dô chân ghét và khÔng mn&n 

dinh du gl den cuôc song day tôi-lôi nay. 

Hp muán thoát tyc nhu" Lao , Trang. nhu'ng 

không th? nào dircrc. Dù hp có long tin 

nai Chtiat nhirng hp kliôug can-đăm dim 
quyet'đinh dang trpn dòi song mlnh đí hau 

viêc Chiia- Cupc dòi cùa hp vãt-vuorng, 

chin^ có môt du'òng-hu'ó'ng nào dè làm 

viêc dem lai lai-ich cho dòi hoac cho Chúa. 

Đòi hp là con s6 không to-tu-òng. Dù Sao 

hp cQng kéo lê cuôc soag mièn-cu'õ'ng và 

vô-ví. Vi sinh-ke, ho phii làm lyng taí các 

xi-nghiêp hay cáí công tu-stf. Ho làm vice 

vô trách-nhiem, bê-trê cham-chap, tim nhe 

THANC; GiKNt; - lOGí 2 9 



tránh n^ng^ hay so-đop tinh-toán phán-nán 

oSy np. than than trách phân, làm vi^c lác-

trách Iai them thieu thât-thà và nhá-nhàn 
• ^ 

vòí ban đông nghíèp nên không dirp'c 

thi^n^cám cùa nguòi chung quanh- M i l 

lan nhác den ten hp là aì nay đeu to 

ra khính-bu M^t lln-dÔ sÔnp nhu the 

làm sao Danh Chúa đu-p̂ c vinh^hiín neu 

không nói là làm trò cuòi cho ngu-òi 

đòi . 

M$t s6 tln-đtt khác đicm nhiín chap 

nhân cu^c song, hp híng-hái làm viêc 

dt nuôi song ban than gia^-đinh và có 

ich cho xã-hOi- Hg y thúc dirgrc tioh-

tfaăn trích-nhiím, làm vi?c can-man v i 
chu-loin nhiím-vu. Do đó hp đirac mpi 
ngwòi klnh-phuc và yâu-chujag. Danh 

Chúa dugx vinh-hiìn. Nhung tiêc thay 

lân lìin ve sau hp mat đi long kinh men 

Cbúa lùc ban đSu. Hp bi danh, lgi* quyen 

cám-dò ; hp Ip^i'dung chúc vj kha-quan cùa 

mlnh t9i công tu so, lai di^ng long tin can 

cùa nguòi chung quanh đt thu đoft cùa 

công nbu : ngân quỳ, van phòng phâm, 

dting-cv cln thiêt và vât lì^u xây cat v.v. . . 

d i đem dùog cho vi^c riéng tu a nhà* Nhat 

l i nhũng ngtròi l im viêc tai clc công tu-

sò ngofi-qufíc ai n íy deu điia nhati an cap 

hSt cú v^t gl duòi nhieu hlnh-thúc gian-Iân 

rãt xăo-quyèt v i khoa-hoc. Mpt so tin-do 
cOng bj ánh-huòng sa v i o c ^ bay. An 

cap dem dung cho công vi^c Chúa* Hành-

đông tOi-l^i ãy, không bao giò Chúa chap* 

nhân, dù ich-lp*! cho nhi Chúa den dâu đi 

nũa. 

Có nguòi vl sot sSng vòi công-viíc Chúa, 

cí!-gÌDg lira công-vi^c Chúa đên múc lííi 

da đ{ Chúa đ?p lòag, Um lúc chiem c i thi 

g iò ò công tu so núa. Hp l?m-dung công 

vi^c dòi đ£ làm công vi^c Chúa. lam dung 

phucrag-tiia cùa công d l dùog v io vífc 

Chúa, L i m nhu the chSog nhúng b?n dĩSng 

nghièp nghi-ngò vi?c làm cùa mlnh mi còn 

làm Chúa buÔn long* 

Thi thì làm the nào đ ì xúng-đáng là tln-

dÔ cùa Dãng Christ làm sang danh Chúa ? 

^ Cbúng ta loai bô lÔi song hìén sinh 
chÔĩ bô Chúi cùng quan-ni^m chán đòi d ì 
làm vi?c each miên-cuô^ũg thieu trách-

nhiem. Chúng ta phài cbãp nhãn cujcsông 
tbièn hlnh vfn tr^ng nSy* Chúng ta phái 

sinh'hoai vòi ihê-nhâa nhung không bao 

giò bj thê-nhan-hóa^ Chũng tn phai nhò 

cãy Chúachu-toàn nhi?m-vv dirac giao-phó, 
l im viêc can-man đúng-Jan không U t n -

duog thi giò, thim 14m công qup hoăc b ĩ t 

cú v^t gl khác. Khí chúng ta l im tròn bôn 

ph^n cùa mlnh ô trong dòi l i chúng ta dì 

gián - tiêp phyc - vy Chúa. (Không có 

công vi^c nào là cing vi?c Chúa hay 

công vi^c dòi ) Nguòi tín-dÔ phái luôn 

luôn l im tròo ph|n sy cùa mlnh đì danh 

Chúa đuprc vinh-hièn. Ngoài g iò lim vi$c 

t^i các công tu so hay itl-nghi?p chúng ta 

cò the cô gang tãn dung thi giò đS làm 

nhúng vi^c luong-lhiên góp ph3nhSu vi?c 

Chúa và làm sang danh Chũa. Kinh- th^b 

chép : Sir sang cùa các nguai hay soi 
truòc mít nguòi ta nhu vay, đăng hp thãy 

nhúng vi^c linh cùa các nguai mi nggi 

kben Cha các ngucri ò trên tròi (Math 

5 : 16) Chúa dã cúu-chuGc chúng tanhuog 

Ngi i khòng muÔa tách bi^t chúng Ca khòi 

the giao. Trái I9Ì Ngài muon dá[ chúng ta 

song giúa thê-gian đt l im chúng nhán cho 

Chúa v i vinh-hiìn Danh N g ì i . Váy* anh 

em hũic an hoác uÔng hay l im su chi khác* 
hay vl su vinh-biìn cùa Đúc Chúa Trò i 

mà làm ( I Cò 10 : g r ) . Đó l i câu Kinh-

thánh làm miu mirc cho tin-dÔ cùa Đãng 

Christ trong khi song ò đòi-

so TIIANII-KIN'H N.S, 



Tiêng got 
Tinh 

Thwcrng 

Bong xe cành dâu ngăm gii;l minh 

Ngày xanh (àn-tg kiép phù sinh 

Hai vai năng no- 6dr\ Oíin-t fái , 

Sí/ the nhĩn xem luóng bSt-bình. 

Thuang h$i ngucri âcf\ dun-dùi huác, 

Vè dâu dám hòi bgn dòi a i ? 

Cùng nhau dam btrtVc^ cùng nhau tiên 

Hõ thâm v i / c sâu \ân dír i chà^ ! 

Cánh cùa thòi-gian toan khcp l^i 

Man dò i rù xuÓng cuQC dò'i thf i i ; 

Âp yêu chi níra tĩnh chi nùa/ 

M^t giãc nghìn thu oán h^n dòĩ..-

Tiéng gpi t inh ihuang vang khâp chõn 

Hãì nguò"] m0t-môi dên cùng ta-

Hãy trao gánh nSng rôi yen nghr. 

Lò'i Chúa Jêsus ggi thiSt-tha-

L h ' tin dup'c cúu b^n dò i a : ! 

Lâm kc bĩnh an huàng phuòc rôi-

Jlêp-nh^n Tin-lành vui song mãi 

Con ngLTÒr dâc-cúu thôa long ihôi-

N q u v c n - Đ í r c - T u í i n 

lOMG^MỲ 



THAèVH-KíNH 

ffl)An=ClU'<0)'Kí(B 

Mi^c-sw Quoc Foc Wo biên dich 

X L V I . — B A I - C U - a N G S Á C H I C Ò- R I N H- TÒ 
Cãu chia khóa : 1 : 2 

Chit cbìa khóa : *Chúa cùa chúng tai-
Yêu'chì : Đăng Christ Ir'i Chúa 

H^i-thánh Cô-rinh-lfi 

Hpi-thánh CÔ-rJnh-tô do thánh Phao-16 
thict-lãp, íy lă kel-quà sau khi công-tác 
t?i đó mirò'i tám tháng. ( I Cô. 4 ; 1 5 ; Công 

1 8 : ) 

Nguyén-nh&n viet ftách nay 

I . Khi Phao-lô ly-biêt, HÔi-tháuh nay 

tirng có SIT lôn-xgn nghiêm-trpng xày ra. 

Trong lúc ngtràì cir-trú lai Ê-phê-sfi ba 

nam {Công 1 9 ; v i 20 ; 3 i ) , ban i i có den 

qua CÔ-rính-tô may lăn, v i môi lăn deu 
cú i^i may ngày, đe dep nhúng t$-doan 
trong hpi đó. Lan thú nhút có chép trong 
Công 18 : ; còn khi ngiròi viet hai thir 

CÔ-rJnh-tô tien v i han l i viet trong lúc 

gân hSt ba nam công-tác taí Ê^phê-sô (xin 

i c m l C ô 1 6 ; 8^, nhirng trong I I Co- 1 2 ; 14 

v i I I Cô 1 3 ; I ngirai nói đeu thăm bg lan 
thú ba* 

3. Khi trfr ve ng i rò ĩ dă v ic t thu thú 
but che ho xonp íhiT ly đà bĩ làm -.a: 

(xcm I CÔ.5 : g - i i ) . nhu- vâythu-1 CÔ-rinh^ 

to nhu chúng ta thiròng goi là thip thú hai, 

còn thu Cô-riuh-tô hâu Ià thu- thú ba, 

3- Theo lòi báo-cáo cúa may nhi dauh-

Pii ( ICÔ. i ; z i ) , vòi lòi báo-cáo cua may 

du-khăch (I Cô. 5 : 1 . I I : 18) đeu to ra 

rang tuy Phao-lô đã túng het sue din-icépp 

nhung sir phân -tranh ò đó van còn tiep-

dién; bong dirng nguòi nh^n du-crc phúc-

thu- cho thu thú nhút cúa ngiròi, trong do 

Iai có nêu Iên may vãn-đê mòi ( I Cô, 7 : i ) ; 

vl cò đó vòi nhúcg nôi lo-áu a trong long, 

nguòi đa viet thu cay đe trà lòì cho hp 

may vin-đê ãy. 

Càu chìa-khóa vó'i yêu-nghĩa 

sách nay-

K Yeu-nghia thu'-tín năy !à luân ve tình 

hình tâm-linh, dao-dúc và nep song thugc-



3. Mac dù tín-dô Hói-thánh Cô-nnh-tô 
ph'án nhiêu Ià dca tir tăng-lóp du-ói ( I Co. 

1 í36)r song hp van không thoát khôi duvc 
syr kiêu-ogao vc trí-thii"c cùa ngu'ò'i HÌ-lap. 

Dr. Pierson nói rang ; Hôi-thánh Cô-rinh-

to Va kiũh^dich cùa A-thên- Ngu'òi Hi-lap 

tir-hio vê lòi nói, van-hpc, trí-thijc và 

lĩiáũ-lỳ hpc (logique) cùa hg. Khi Phao-lô 

viêt thu'-tífl năy, đa chĩ đúng ngay vào 

tâm-Ií ãy cùa ngu'òi Hi-lap. M ó i bât dau* 

Dgu-òi dă nói ngay rang chang nói ve hpc 
van vol SLT khôn-ngoan (I Co. i 1 1 7 , 2 : i 
v.v...). Ca mpt thu'-tín nay là lòi khíSn-

trách đ6i vòi vua cùa thê-giòi nay. Sir 

khÔũ-ngoan thuoc-the mà'hp đu'O'ng tir-thi 

đũ, theo con mat cùa Đú-c Chúa T r ò i , đcu 

lá ngu-d^i cà, ngu'òi đòi cây str khôn-ogoan 

đó không the nhân - biet Đúc Chúa Trò i 

(I Cũ-1: 2 1 } . Mpt thuòng-nhân không 

muon và cũng không the lãnh-hpi nhtrng 

íieu thuôc-linh; vl le that toi-cao dã bi 

chc-khuăt triròc mat hg ( I Cô, 3 : 14) 

3, Hg cũag say-dam trong sy dâm-loan 

( lCô -5 t r - i i ; 6 : 1 5 - 1 8 ) và sir say ru-ĝ u 

(I Cô. I I t 2 1 ) , ăy ià nhũ-ng tpi-Iòi đì%a-

hlnh trong thành cùa hg, 

G Ì 9 n g nó i cùa sách n â y 

Sách năy rõ-ràng là môt thu'-tín khien-

trách, dău trong đó nói đen giáo-ly thi 
cũũg là dung phxro-ng - thú'c khiín-trách 

Tiphê-blnh mà not cà (scm 15 : 1 2 ) , N ô í -

duGg hoàn-toàn ià thtrc-dung (mac dău là 
luãn ve lê song lai thì cũng là vì khích-lê 

ngiròi ta hau vice Chúa), phău nhiêu là 
khiĩn-trách và sù-a lai nhiing tâp-quán xau 

cùa xâ-hpi và Hôi-thánh; sách nay von là 

viet cbo t ín-đÔ Hoi- thánh Cô-rinh-tô, 

£1111122 đao-lỳ vòi nguyêa-tâc trong ãy đêu 

thích'hpp đê ú-ng-dung cho con-cáÌ Đú-c 

Chúa Tròi trong bat ctV thòi-đai nèo. 

Sìf chia phan sách này 

Sách nay chù-ycu là chía làm hai phan 

( j ^ Báo-cão cùng Phao-lô^ (2) xin hôi cùng 

Phao-lô, 

Lò-ì-dan, i ; i-g-

Phăn A . Báo-cáo cùng Phao-lÔ i : io-5 :8 

/, Sff phàn-tranh trong Hpi-thánh, 1 : 1 0 -

4 : 2 1 . 

1 . Trách su- kéo be phân-tranh i : 1 0 - 1 8 . 

2 . Trách hgc-vãn thuôc-thí i : 1 9 - 2 : 1 6 , 

3. S y phvng-sy chân-chính : 

1) Đicu ngăn-trô' cho sy phyng-str chân-

chính 3 : 1 - 4 

2) Nguôn cùa sy thành-công 3 : 5 - 1 0 . 

3) Hai thu- nên-tàngg : i i -ag-

4) Chúa cùa chúng ta 4 1 ĩ - 2 1 . 

//, Jgi-h^nh trong xã-hgi 5 : 1 — 6 : 8 

I . Quo trách sy dâm-loan 5 * 

2- Nghiêm-trách hp thíÊu tinh thiro-ng 

huynh-đe 6 ; 1-8 

Phân B . Xin hòi cùng Phao4ô, 6 : 9 — 1 6 : 

///, Tpi hdnh trong xS-hoi, 6 : 9 — 10 : 

I , Luân vehôn-nhân^ đôc-thân và ly-dií 

5 : 9 ~ 7 

2- Luân vc thjt cúng hlnh-ttrp-ng 8 : 

3- Quycn-oai, gircng sang cùa sũ'-dÔ 

Phao-lô. g ^ 

4. Hãy hpc nai lich-su cúa tuyìn-dân, 

1 0 : 1 — 15-

5. Luât thiro-ng-yêu vói viêc an uong, 

10 r 16 — 33 . 



IV* Phiin - tranh tronq H0i - thánh i i ; 

— 16 ; . 

I , Đoao-irang cùa Phy-nũ' trong Hyi-

tliánln I I ; 1 — 16-

3- Trách sir tùy-tiên vc Ic tí^c thánh 

n : 1 7 - 3 4 

3. Nói vc các thú ân-tiV thuóc-Iinh la : 

4. Lu ín vc tinh thiro'Dg-yêu 13 : 

5. Ân-tir rãt tr$i lá nói tiên-tri 1 4 : 

6. M g t chirong vĩ-dai vc sy sfing Ifi 15 : 

7. Luân vc vi^c quyén-try l õ : 1-4 . 

LÒTì ké t thúc 16 : 5 — 24* 

D ĩ è p t in t rong sách nãy 

ĐQC ky sách Tân-uóc, có to bay mpt 

thtrc-su", í y là cà mgt câu xung-hô ve 

Chúa — Chúa Jêsus - Christ _ that it 

dung, trù khi trú-giá muôn chú-trpng 

vê virong-quyen cùa Đãng Christ. V?y ta 

thíy rang trong Jo câu bat dau cùa sách 

năy đã dùog phãm-hàm ãy đcn sáu 

lan (câu 2, 3 , 7, 8, y, 10), the thl 

đicu ãy trpng-ycu là duóng nào. Còn 

vc chù Chúa, trong ca sách ciing to rõ 

iSra (xcm ĩ : 3t; 2 : 8, 16; 3 : ao; 4 : 4 ; 5 : 4, 

5; 6 : 13 v ,v , . . ) cho nIn cái then chSt no Ià 

the nây : Tãt cà mpi su phân-iranh tpi-

lôí deu đcn tù sy không ton Jêsus-Christ 

làm Chúa, đó that nên dánh thúc chúng 

ta lím ! Hay ton Chúa Jêsus làm vua 

trong sy sfing cùa b^n. 

BONG CON LU*A 
^^JHÀ hùng-bi?n Démostbcnc trS tài 

ngôn^ngũ ho^t-bat vó'n có cùa mlnh de b i ^ 

hp cho mpt bi-cáo. ô n g nóí-n2ng ra: hung-

hăn và dua ra nhicu Iy-lu$n rãt đanh-thép, 

nhung nhùng nguói nghe van không may-

may quan-tâm chú-y, Thãy the, ông bèu 

thuât câu chuyen duói day : 

< Có mpt du-khách kia thuê môt con lùa 

đèđ ì ngo^n cành. Lfii giùa trua, mat trói 

đúng ngay dĩnh đau, ông ta không tim dâu 

tfuoc môt bong mat đc tránh nang^ 

BSng dung, ông ta này ra môt ỳ-nghĩ ; 

Òng ahày xufing khôi lung lùa và ngôi 

duói bi^ng cùa con viit. Nhung nguói chù 

lùa di thco đè huÓTig-dán ông trong cuôc 

du-ngoan, to y khÔng bang long, vi?n có 

hònz mat cùa con lùa không có tính troag 

giá tien cho thuê. Hai bên cài-vã, ban 

dâu nhô, sau to dân và rôt cuôc ho dánh 

đãm vói nhau, den nòi câ hai phài đua 

ra truóc quan an đc nhò xét sù.^ 

Démosthène ngungcâu chuj^n taí đóvà 

tiep-tyc bào-chùa cho ihân-chù cùa ông, 

Nhùng thính-già to ỳ phàn-đfii. Hp nhút-

đinh đòi ông cho biet quan-tòa tuyên an the 

nào trong vy bong cùa con lùa. Ông chup 

ngay ccr-hpi ãy, quù-trách hp each n^ng-ne 

rang hp gifing nhu con tre, chĩ thich đe ỳ 

đcn mpt câu chuyen phù-phiem ve cái bong 

cùa mpt con lùa mà không chju đèỳ lang 

tai nghe lói binh-vuc cùa òng đoi vói mang 

s6ng cùa m$t con nguói. 

tù đó, mòi khi có tnôt ai to ra ua-

thích nhùng van-đe vo-vj , tâm-^rhuóng, nhò-

nhat hoa là nhùng viec quan-trpng, nguói 

ta thuòng nói ; n Hp tranh-luân vê bong 

cùa môt con lùa I ' 

Chúng ta se nói the nào ve nhùng kè đe 

thi-gió cùa mình hon thua vc nhùng vice 

32 qua đi, chĩ tôn-tai môt thói-gian ngan. 

mà bô quên vãn-đc quan-trpng hon tat ca 

là sy DCTI ĐÒT, 
Tr ích btìo CROIRE ET SERVIR 
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LÒI 
LÀM 

KE 
CUA 

KHAC 
i T l H U N G ta phai hgc-tâp cir-xù- thánh-thìên âô'\ vó i lÔi-lâm cũa anh chj em 

^•-^ chúng ta. Vó-i tir-cách là Co'-dâc-nhân, là thây té lê nhà vue^ chúng ta 

phăi mang loi-lam cúa anh em chúng ta den nai thánh^ dem den cùng Đ ú c 
Chúa Trò'i, chá không phâĩ dem ra ngoài trgi quân^ gíúa vòng dân-si/, là 

ntyi mâi tpi^lõi Ihtrò-ng dtro'c gia-tãng bô-í nhieu tOi-IÕí khác, dên n6i mOt 

s6 dông ngtrài sè bj nhiem sir Ô^uS (He. 12 : 14 - 15). 

Trong dân D o i h á i , môt thây te-lê nào dem i^'Aài cùa anh em mình 

ra ngoài trgi quân chá không dem vào dên-tgm sê bi ném dá. 

Nêu anh em cũa bgn phgm lõi cùng bgn, bgn khSng nên giCr sy i m -

N dõi v6 i nguò'i ãv mà Igl dl nói v6 i kè khác. Trái Igi, bgn nên nói 

rõ điêu do vá i chính ngu-ái dã phgm tg i . Nêu ngu'ái ây nghe bgn, bgn sê 
fìín^lăng ve tpi-lôi do tru-ác thiên - hg ( Lê. 19 : 16 - 17 )- Gap t r i ráng-
hflp ban nh^n thãy trong anh em cùa bgn có nhúng tôi-lói mà ngu'ái khác 
cũng biêtj thĩ bgn nên dat viêc áy thành mOt vãn-de câu-nguyên. bgn sê 
không mang diêu do dên naí nào khác han là ngoi ch í thánh và bgn sè 
tha-thiêt kêu xin Đúc Chúa Trá i sol sang và giăi-cúu ngirá i anh em ây. 

Đó là Y-nghĩa t iên-khái cùa câu Kinh thánh : « Neu haí nguá i trong các 

ngirai thuân nhau câu xin diêu gí thĩ diêu ãy sê dugrc ban cho.* 

Bgn có hành-dpng xúng-dáng vá i tu'-cách thây t ê - l l nhà vua cùa mĩnh 
ch3ng ? 

S. ST£1NBERGER 
(Petitfts lumlères , t r a n g 4 6 ) 

THÁNG GIÊNG ~ 190S 3ô 
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UC mm TBDAKÍIffl 
1 h 

Phú-QuÓc.— Yêu'cau má H^í^tbánh,— 
Qua tin-tirc cùa Ban Phit-thanh Tin-lành, 
chúog tôi đu-gc bice t9i dào Phú-qu5c, có 
mgt SÔ nguôi tin Chúa và to long ao-u-ôc 
Tfcng^líên hôi và Nam-hat mà Hgi-thánh 
o^đó. Kinh xin các tôi-tó con-cái Chúa cău-
ORUy^n nhicu cho vín-đe này. CDng cau-
nguy?u cho Hg-s! Nguyln-văn-Quang, anh 

Đoàn-câm-Thg và Chi-Nguy^t là nhúng 
bông-trái dău tiên tgii hái-dăo ãy, 

Muc-Sw H^i-tnràng T. í.- H. 

Qhqr - Ló'n. — Doàn OQC Kinh-

Thanh.— Uy-ban Đoàn Đga Kinh-Tháuh 

vùng Nam Thai Blnh-Duong vă Đ3ng 
Nam A đa cù" cô Pham'thi-Son, ăi-nír 
Ô n g bà Muc-su Ph?m*xuân-Tín làm dác-

trách viên cho Đoàn Đoc Kinh-Thánh tai 
Vict-nam. C o da bât dau chuc-vy. Mong 

rSng vôi SIX bS-nham mói nay^ sy hoat-
dông cùa Đoàn s ê càng ngày càng them 
manh-mè de khuycn-khích con-cái Chúa 

trung-tín dgc và suy-gâm L ô i Chúa theo 
phtrcrag'pháp đgc Kình-thánb hang ngày. 

Tap Chú-giài Kinh-thánh T 9 6 8 , tam-cá 

nguyet thú nhút da in xong, Giá bin môi 

tip ĩgđ- Mua trpn nam, 4 tap, 120 đông. 

Kinh giúi-thiêu các Cín-húu gôi mua ngây. 

Jhănh'kinh nguy^t-san 

Sài-gùn*— lê kỳ-ni$m Dê tam chu-

niên Hpi Hoàn ' cau khâi - tw(yng và 

Onàn Truyê i-giáo Tin-lành ho^t'dong 

tai ĩòng Y-viên Cíing-Z/õa>— Toi Chúa-

nhtrt 1 2 - 1 1 - 6 7 , t^i Hôi-truôíig TÔng 

viên Công-Hòa, H ^ í Hoin cãu khai-tugnft, 

và Đoàn Tfuyen-gìáo Tin-lành da long-

trgng cú-hành l l ky^niêm Dê Tam Chu-

Niên ngày tVchúc năy dirp'c thành-lâp tai 
Vi?t-nam, Hí|n-díêu troníĩ buôi lê, chúng ' 

tôi nhân thãy có Thieu-Tá dai-diên 

Tnmg-Tá Quán-lỳ và các Bác-sĩ Quân-y. 

Bên Giáo-hgi có sy hi|n-dièn cùa Qui vj 

Tãn-sì Bob Pierce, Hôi-tr.rcnig Hôi Hoàn-

cau khài-ttrg-og, Myc-str D-F. Irwio, HôÌ-

trirôcg Hoi Truyen-giáo Licn-hiêp, qui 

vi Giăo-sì, Muc-str, Truyen-dao, môt sí! 

con-cái Chúa và hai ban hap-ca thanh-

niên Bàn-cô và Gia-djnh. So ngirôi đen 

tham-diT buôi lê kĩ cá aah em thirong 

bènh binh khoang 1 ,200 ngirôi. Theo lôi 

tirông-trĩnh cùa cu Muc-sir Lê-văn-Tr ìm, 

Trirôcg-ba Tuyín^új tai Y-vi^n thì muc-

đích cùa tS-chúc nây Ià giôi-ihiêu v? 

tinh yêu-thtrcng cùa Đúc Chi'ia Trôi và 

dem Tin-lành cúu-rõi den cho túng bênh-

nhân dang đuoc đieu-tri t^i vi?n. Ngoài 

rđ, còn giúp-đú mgi nhu-cáu ve phăn v t̂-̂  
chat khi dau Ôm bênh-tat- Tai day môi' 



l&i Chúa-nhât đeu có giàng Tín-Iành và 

chieu phim giài-trí lành-manh. Môi ngày 

hai bu5i deu có nhân-viên cùa Phòng 

Tuyên-úy tai Y - v i | n di ihăm viêng tù'ng 

b?nh-nhân. Trong miy nam qua, Chúa đâ 

cêu goi 2. 582 thtrang b?nh-binh tin-nhân 

Cùu-Chúa. Hôi da bieu-tang đvtqfc: 

— 400 xe I5n tay, môi cái tri giá 30xoođ 

— 300 cap nang nhôm, môi cap tri giá 

^.ooođf — 2.500 cap nang go, môi cap trj 

giá 4ood, — 1.000 gây chông, môi cái giá 
laođ, — 23 kính deo mat, tri giá môi cái 

8ood, — 2.590 Kinh-Thánh Cuu và Tân-
iróc, — 50.000 sách Tin-lành Giang và 
nhicu sách báo khác, Đây là mot công-
tác rao giàng Tin-lành rat quan-trong dirge 
thtrc-hiên cho các thuong-bính binh t^i 
đây. Xin qui tôí-tó và con-cái Chúa cSu-

nguyên cho chircrng-trinh năy cú- đug^ 
duy-trl và tiên tói hau dat đcm nhieu 
thanh-nìên trong quân-ngũ tró I9Ĩ cíing 

Cú-u-Chúa. 

Thông-tín viên 

Bú trc awran 

Ktnh thirs Qui vj Tôì-ĩâ Con-cái Chúa, 

C ÔNG'Vipc Cbúa l^i ífêy tuy mái-mè^ nhwng iiên-trièn Iciìè quan* SÕ tín-ttd Kinb lăn ThwQ'ng 
gSm iãi 70 ngtrò'i^ tbu$c 11 gia-đình Vi^Unam va 5 gia-cĩìnb ngwõ'ì Thwtp'ng. HSu iiêt 

con-cái Cbúa đSu tù' xa éên ttêy ti-n^n tìm ici sanlrnbai' Hi^n nay H^i-tbánh nbóm hi fìSng tuSn 

to-15 fĩên 20 ngtrò'i trong m$t can nhà cb$t-b^. Trtr&c day Cbúa cà J$Ì dijng tbSy cô Truyên' 

t/ío sinb Võ Xuãn trên 2 nam bSu vi^ Ngèi^ J^t diro'c nhieu ibènh-quà dáng kè^ qui winh danh 

Ngii^ Thãy dã cãy O'n Chúa HênJ^c \&i các Quên Nbân Tuyen'Úy Đ^i'Hin giúp cho mQt sÔ 

v^t'li^u nhir go, xi-mãng, ion* 

Vq-ch&ng tôi víra m&i tbuyên-chuyèn dên day, nÓì tiep thSy cô Vô Xuãn dè hi^p w&i 

HQiHhanb lo công-vi^c Chúa. TuSn le 10-12-67 vù'a qua, có qui v/ Nhăn vien trong Ban Trj-si/ 

Dja-b^t Nam Trung'phán dên viêng vè gQ'ì ỳ /-/pZ-f/ján/í Cbúa t^i day nên xúc-tiên găp-rút vi^ 

xSycêt den-th&t má' ngay cu&c l^c-quyên t^Ì H^itbánb nhà và cè-d^ng các tôhi& va con-cáÌ Chúa 

ihêp no'i ùng-ho them vào, vì nêu chSn-cbd' xi-măng dè lãu sè hw-bòng, go ihăm nw&c mwa sê 

m(íc di. 

The theo ỳ Syr lánh xin Qui Cv, Ông, Be căm-thông so con-cái Chúa t^ì Hpi-thánh cbúng 

iòi qua ít'ăì, phSn tbì anb em tãn-ctr fir xa dãn, vui long ũng-h$ chúng tõi có dù íien thuê mw&n 

nhán-cong' Hoi-tbrinh cbúng tõi bêt s&c í/jâm-í?. The ttr vì tiSn-b^c, kính xin g&i vê d{3-ciìl ; 

T B S , Đ Ă N G - N G O C - T H Â N G 
* * 

H^Hhánh Tin-lành CAM-RANH (Ba Ngòi) 
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T i N - n u o i v 

Sa-đéc -— Cô Nguyen-thi Anh-ĐiO. 

con cùa ông bà Muc-sir Nguyên-van-Tam, 

chù-t(?a Hgi-thánh Sa-déc, sánh duyên 

cCmg thSy Nguyen-Aa-Cir, coti cùa Ông 

b i Nguyín-ván-Khâm, thu§c-vicn Hôi-

thánh Vinh-Long- HÔn-ĩ2 cù'-hành t»i nhà 

ihcr Tin-Lành Sa-đcc, ngày 36 -12-1967 . 

C à n - T h a — Thay Nguyln-tích-Thiên. 

con cùa Ông bà Myc-sw Nguyên-vãn-Tù'u, 

chù-ĩga Hôi-thánh Ton đán, Khánh-hôi, 

thành-hôn cùng cÔ Pham-minh-Nguyêt con 

cùa b i Phím-thi-Bay, Chíp^sir H$i-fhánh 

Can-thc, Hôn-le cù'-hành tai nhi they 

Tin-Lành Cín-tha ngày 3 1 - 1 2 - 6 7 . 

N g u v è n - l r i - P h i r a n g . — Thay L c -

nghĩa-Linh, con cùa ông bà L e van 

Lành Thugc-viên Hôi-Thánh Căn- iha 

(Phoũg-Dinh) thinh-hÔn cùng cô Phan-iitu-

Oanh, con cùa ông b i Phan-nhât-Lê, 

thu$c-vicn Hôi-Thánh Nguyên-lri-Phirang-

Hôn-lê cù-hành t i i c h i thfr Nguyén-

tri-Phu'cng ngày 10 -12 -67 . 

CAm - t? .— Chúng tôi xin thành th^t 

cam-f9 ông b i Mi^c-su Hôi-Truô-ng, Qui 

vi Giáo-si, Myc-str, Truyen-đao cùng tat 

cá các con-cái Chúa dã gòi rhu-, đién-

lin và lăag-vat cho các con chúng tôi 

lá Võ-văn-Híen và Lê-thi-Vân irong dip 
It thinh-hôn ngày 5 -TT-67 . 

Võ'Cõng^Thònh Can-tbo' 

Lê-dìnb'iân^ Phiinrang 

Cau xin Chúa han day-day an phxrác 

Uên các gia'dinh mái T^K^N.S. 

C h á n h - H i r n g . — Chuan-úy Nguyên-

hijru-Khu^crng, con cùa ông bà Myc-su' 

Ngujén-hù-u-Khanh, chù-tpa H§i-tháoh 

Chánh-hu'ng dâ dên np̂  nxràc và an-

nghĩ ncri nu-ó'c Chúa ngày 12-12-67. 

Thay cho loin-thê H^i-thánh, xin thành-

kính phân-u"u cùng tang-quyên. 

Ban Tri-sir Chi-hgi 

C á m - t ^ . — Chúng tôi xin chân-thành 

càm-ta các qui ví Giáo-sì, Mvc -s ir , 

Truyên-d^o, các Ban Tri-su- Chi-hôi, qui 

Giáo'híru xa găn, Ban Tri-sir và Giáo-
hĩru Chi-hói Chánh-htfng đă đcn phân-
uii và du'a linh-cũ"U con trai chúng tôi l i 

Chuàn-úy Nguyên-hú'u-Khu'ang đen Nghia-

trang Tin-lành ngày 13-12-67. Trong 

lúc tang - EJa bái-roi, có diêu chi aa 

su£t, kinh mong qui vi vui long thú" 

cho, 

K'ìuC'Sa Nguyèn-hcruKhanh 

M a l â m . — Bà Nguyên - ihi - Yen , 4 3 

tiiSi, hien - nôi cùa ông Lê-v2n-Khánh, 

tu'-hía Hgi-thánh, ve yen nghĩ n\T&c 

Chúa ngày 4-12-67 sau m$t can đau 

ngán-ngùi, đe I4Ì cho ông 3 con còn 

nhô dau Xin thành-thât chia buÔn cùng 

tang quyên, 

T.D,S' Nguyêndăni'Hirang 

B l n h - D i r a n g . — B i L é - van - Kinh 
nhù danh Nguyên-thi-Tám, irái đau mùa 

cùa Hgi-thánh Bình-Du-ang dâ ngù yen 

trong Guó-c Chúa ngày 13 -10 -67 , hircrng 

tho 67 ttbi. Thay cho toàn-thc Hôi-

thánh> xin thành-kính phân-iru cùng ung 

quySn-

Muc-Sif Huỳnh-víínThì^n 

^ ^ ^ ^ 

Càu xin Chúa an-ùi căc tanq quyín 
LK.NS. 

T H Á N H - K I N H N S . 



§i&i-i(fiêu àáelj mái 

Nhũng thi du và an du cúa Chúa chúng ta 
cùa Tăn-'Si C. Campbell Morgan 

, f I p H I - d y là cánh cira m á vào huyên-nhi^m. O Í r ung -Dông , ng i rá i ta th t ráng 

**• dung nhũ'ng thí-dy và ngu-ngôn dê dgy-dó. Trong cuOc dá i ch i /C'Vy cùa 

^Chúa Jêsus, Ngài cũng dăc-bĩêt dung lôi thí-du dê hói vá i dám dông. Nh&ng 

C'-dg cùa Chúa Jêsus nêu ra t rong các sách Tin-lành gôm ho'n m0t phan ba 

dgy-dô cùa Ngài- Tat câ nhũng sách trong ihê-giá i xt/a nay không có 

nuyên nào có nhùng thí-du hay bang. 

Myc-dích cùa các íhí-dy cùa Chúa Jêsus là khiên chúng ta suy-nghĩ vê 

f\eu mâu-nhiêm cùa nu-ác Đúc Chúa T r á i . * Ngài không c h ũ t â m dung thí-dg 

|§ cam ngirá i ta nhìn thãy nhu-ng là de giúp hp xem thăy. Ngài không 

uõn cam hp nghe, nhirng là dánh thúc khâ-nãng nghe cũa hp. Ngài châng 

fehân-cách hp khòi sy tha- thú và thiro-ng-xót cùa Đúc Chúa Tráí^ nhirng là 

jitéo hp dên gãn ho'n 

TãnsT C Camphell Morgan da gíãng dgy nhiêu bàì cho Tr i ráng Kính-

hánh Westminter vê nhù-ng thí-dg cùa Chúa Jêsus. Phu'^ng-pháp cũa Ông là 

luân-tv di t ú mõi sách Tin- lành, khâo-sát nhũng ihí-dg và hính-anh thí-dg 

Irong do. 

Nhũ-ng bài ihuvêt ' l r ình quí báu ãy du-p^c su 'U-t$p, in thành sách và cor 

f juan xu i t ' bàn Tin-lành dâ djch ra Viêt-ngũ' và có dê ban tgi Nhà sách Tin-

ành, 14 , d i ráng Hông-Bàng. Saigon, Q u ^ n 5- Đ ó là quyên < NHLTNG T H Í -

DU V À À N - D U C Ù A C H Ú A C H Ú N G TA .> 

Kính m á i Quí -v j mua xem dê hiêu biet them cách s lu-nh iêm và day 

lù vê sg' dgy-dõ cùa Chúa Jêsus-

Sách khô 15 x 18 , 522 t rang. 

In d^p- Giá ban ; 200 dông-



< ! Các thieu - nír ngbìén - cull 
Kinh-Thánh rail dirp'c phu-^-c. 

Lè Giáng-s inb taĩ H$i-thánh 

Vung-Tàu (Phu-ó-c-Tuy) 


