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HOP THIT 

Cu M.S QUACH P H Y C HOA, Tâivgia* 
ba.— Nhân dirge tãt cá các bài cùa Cu. Sê 

làn-lirgt dang hét. Cam crn Cu nhiêu lam. 

G.S. DAVID DOUGLAS, Nha-trang — 
Nhân đirgc bài «Làm sao diro'c nên thánh» 

cùa Sinh-viên Bùi trung Thành do ông gòi đén. 

Sê dang. Cam a n lam. 

M.S. PHAN DUY H I N H . - Cam a n Muc-
sir vè lo$t bài cùa Bi l ly Graham. Sê dang bài 

Ktêu-ngao. X in Myc-sir tiép-tuc g à i them. 

MS NGUYEN VAN NAM.— Cam a n M u c -
sir gô'i cho bài Tht/c-trang Thanh niên Tin*l.ành. 
Sê đăng. U"6c-ao Muc-s ir và các ban trè khai-
thác tích-ctrc vè đè-tài này. 

P H L T Ú Y , An^giang.— Nhân đtrgc bài 
A-lê'lu-gia, Đãng Christ song. Rat tiêc bài đén 

trê. X i n cho giír lai , dung vè sau. 

TRÀN VAN THUXTNG, Kíên.giang — 
Nhân đirgc bài Chay dè g$p Ngài. Đang xem. 

Cam o n Ông. 

PHAN THI MY, Biên^hòa — Đ ã nhân 

dirge S bài Cèm*nghĩ vè vai trò ngwài phy-nũ1 

Đãng Christ. Sê lân hrot đăng-tâi. Cam a n . 

THY*HUO"NG VÀ PHAN Đ Ă N G T H ^ Y . 
Xin gô'i tiép bài T ì m hièu tâm-lỳ. Các ban 

dpc dã bãt dau hòi « T a i sao ?» ròi đó. 

CÙNG C Á C B * N GOT BÀI C H O TKNS — 
Có mòt so khá nhièu bài cluing tòi không 

dang d i m e vì tác-giâ không cho biêt ten that. 

Yèu-càu tù- nay moi bài gô'i vè cho chúng tôi 

dù kỳ bang bút-hiêu thì cũng nên nhó- biên 

them ten that và đia-chi đè chúng tôi d u g c 

biét hâu dê-đàng trong s y lira chon. 
Tông Tho-Ky Tòa-sogn 

CO-QUAN BÒI-LINH 

H^I-THÁNH TIN-LÀNH ^ 

TÒA-SOAN VÀ QUÀN-LỲ 
14 Hòng-Bàng, Saigon 5 

Hpp tho 329, Saigon 

Chù-nhi^m kiêm chù-bút 
M g C - S Ú frOÀN-VÀN-MIÊNG 

Tong Thir-kỳ Tòa-sogn 

MUC-SÚ NGUYÊN-THANH-HÀNG 

Quàn-lỳ 
MUC-SU LUU-VĂN-MÃO 

LÊ MUA BÁO 
Môt so thvòng : 
Tron nam = 
(IÓ hoăc I I so 
kè câ so đãc biêt) 

40 dòng 
400 đông 

T . K . N . S . 

Giay phép xuat b a n do Nghj - đjnh Bò 

Thong-Tin Saigon so I 2 5 / V P T N ngày 3 2 1951 



1 3 T J * N G S O * ! 
«Đitng so-, ta là đău-tiên và sau chót, là Đăng sting, ta dă chêt, năy ta 

sting cho dên đbi-âĩri, cam chia khóa cua sir chêt và âm-phu ». (Khai x : 17,18) 

Trong thê-kỳ thtr nhút, Hpi-thánh đă 
bj đê-qu6c La-mã bat-bú dú-tgn t ú đài 
hoàng-đê Néron (54-68) den đúi hoàng-đê 
Domitien ( 81 -96 ) , nhút là dòi hoàng-đê 
Domitien. 

Đ ê tbÔng-nhút toàn dân gan nhiêu thú 
tiêng, phong- tyc , văn-hóa và tôn-giáo, 
hoàng-dê Domiticn dã thiêt-Up m§t cuQc 
thú-phirgng chung. Đó là thú - phirgng 
hoàng-đê. Ai n íy phâi thâp hirang trên 
ban thú hoàng-đc. Hoàng-đê Domiticn 
xirng là Chúa và Than, bu$c mpi nguúi 
phâi ton ông nhtr vây. 

Di-nhiên, tín-đÒ không the chãp-nhân 
2 đièu vúa kè, vì hQ chi thú-phirgng irpt 
minh Đúc Chúa Tròi và tôn-xirng mpt 
mlnh Jêsus là Chúa. Nên hp bi tich-biên 
tài-sân, hru-đày hoãc giêt cbêt. Chinh vì 
v | y mà sú-đÔ Giãng bi liru-đày qua cù-
lao Bát-mô, phâi pbyc-dich trong các hăm-
mô. Trirúc hoàn-cânh đó, Giăng lo sg cho 
sÔ-phân cùa H$i-thánh, không biêt có duy-
trìttà phát-trièn đê danh Chúa đirgc Vinh-
hiên, hay phâi mai-mpt theo thúi-gian mà 
danh Ngài bi lu-mú. T»i cù-lao Bát-mô, 
Giáng đã g£p Chúa và Ngài phán cùng 
ông rang: «Đúng s g » ! 

« Đùng s g , vì ta là đSu-ticn và sau-chót». 
Các hoàng - đê La - mã chi hiên - húu 

môt thòi-gian ngân rôi qua đi, đê-quÔc 
La-mã có ngày hirng- thanh roi cũng 

có ngày suy-vi, nên không có gì ding 

sg. «VI châng bao lâu, chúng no sê bj 
phát nhir cô, và phâi héo nhir cô xanh D . 
Nhirng Chúa Jêsus hôm qua, ngày nay, 
và cho đên đúi đúi van y-nguyên. Vi Ngài 
là Đáng Ttr-húu và Hâng-húu. Chính 
Ngài bâo4*Wvà phát trièn H$i thánh cùa 
NgàK # ã 

«Đùng sg, vì ta là Đãng s6ng, ta đ i 
chêt, này ta song cho đên đúi đcri 

Chúa Jêsus là Đãng hang sÔng, dău Ngài 
đã chêt vì chúng ta, thì Ngài cflng đãs6ng 
Ui. Ngài đã chiên-thâng ma-qui, thí-gian, 
syr chê t . . . 

Xira nay có ai là ngtrúi không s g c h f c ? 
Đó là con dirong mlnh chira túng đi, mpt 
con đirúng tÔi-tSm, cô-qu^nh. lanh-lùng, 
mà không biêt no dan mình đên điu và 
sê có đieu gl xây ra tai đó. Nêu có ai nói 
mình không sg chêt. châng qua nói lieu, 
vl biêt ring sÔ-phân đã đinh cho mình, dau 
có sg cflng khôug $20 tránh ktôi đupc, 
đành phái nhâm mít đira chon. 

Chúa Jêsus đã chêt và s6ng Ui, nên 
chúng ta không can sg str chit núa vì 
Ngài đã đi truóc chúng ta vào đó tòu 
Phao-lô đã thách-đÔ rang: «Húi suchêt , 
sy đac-thang cùa may & đâu? Hôi 
str chêt, cái hoc cùa may ò đâu ? Cái npc 
cùa s y chít là t$4-lôi, quyèn-lyc cùa t$i-
lSi là lu?t pháp j) (I Cô 15: 55/ 5$). 

* 



Nhirng t$i-l§i đã đugc đên-bù, luât-
pháp đã đtrgc thyc-thi, do str chet cúa 
Chúa Jêsus trên thâp-ty giá và str sÔng 
lai cúa Ngài khôi phan m§. Nhtr v$y tãt 
câ khí-giòi cúa str chét đã bi tich-thu. No 
nhtr con ong bi gây mít cái kim và trò 
thành vô-dyng sau khi đã chích mpt lan. Sir 
chet đã chích noc đpc cúa no vào Chúa 

Jêsus, nhirng Ngài đã đac-thang bùi str 
sÔng lai cúa Ngài. 

Bay giò, đ6i vòi chúng ta, sy chét không 

còn nQC đpc núa, nên không có gì làm 

cho chúng ta sg. Đó là lỳ-do đã có 

hang triêu con-cái Chúa trài qua các đòi 

vui-vè btròc vào str chét, xem no nhir con 

điròng bình-an đira mình vê nhà Cha trên 

tròi , nai mà mình hang mong-môi. 

Chúa chét vì t$i chúng ta mpt lãn đù 

cá và Ngài không can chét níra mà sÔng 

cho đén đòi dòi. Tãn bi-kjeh cùa vtròn 

Ghét-sê-ma-nê, tòacông-luan cùa Do-thái, 

tòa-án cùa Phi-lát, đôi Gô-gô-tha, th$p-

t y giá sê không bao-giò tái-dien, chi còn 

chò ti$c ciròi chiên con mà quan-khách là 

hang tri?u triêu ngiròi gÔm đù mpi niròc, 

mpi dân, mpi chi-phái, mpi thú tiéng. 

« Đírng sa, vì ta cam chia khóa cùa sy 
chét và âm-phù ». 

Các hoàng-đé La-mâ nhir lúc nào cũng 
nghi r ing trong tay cùa mình có chia 
khóa cùa sy chét. Hp nói nhir Vua Nê-bu-
tát-nét-sa cùa Ba-by-lon r ang : «RÔi than 
nào có the giâi-cúu các ngirai khôi tay 
ta». Hp có biet đâu chĩ Chúa Jêsus có 
chia khóa do. 

, Sy chet t i rang-quan đén đòi nay, 
âm-phù tuang-quan đén đòi sau. Đó là 
hai nai ai nãy bu$c phâi vào mà không có 
the ra, vì không ai có chia khóa cùa no. 
ĐÔi vòi Chúa Jêsus, Ngài vào ra tu-do, 
no không có quyên gì trên Ngài hét. 

Chúng ta muôn vào ra nai nào mà 
không có chia khóa tbì rat bãt-tien, chúng 
ta t r a thành con ngiròi bãt năog. Trên 
con điròng tién cùa chúng ta có biét bao 
là chirong ngaiv?t nhir sy chét vàâmphù 
mà chúng ta không làm sao vupt qua đ u a c . 
Nhung néu hang ngày chúng ta đông đi 
cùng Chúa Jêsus tùng buúc rrpt là Đíng 
có day đù mpi khâ - nãng và quyên-luc 
nhu có các thtr chia khóa, cho đén cbìa-
khóa cùa su chét và am phù, thì không 
có gì đáng phái so*. 

Chúa Jêsus là « Đáng có cbìa-khóa cùa 
Đa-vít, ma thì không ai đóng đupc , đóng 
thì không ai m a đuQ"C »(Khai 3 : 7 ) . 

Đa-vít là vua, nên chia khóa cúa Đa
vít có nghĩa làông nam quyên cao-câ trong 
tay, mò đóng tùy ỳ. 

Chúa Jêsus là Vua cùa thiên-đàng cCng 
nhu Vua cùa nuòc tròi tai trãn-gian. 
Ngài có chia khóa cúa Thiên-Đàcg, các 
kho-tàng quí-báu và lòn lao nhút đeu ò 
trong tay Ngài. Ngài cũng có chia khóa 
cùa nuòc tròi t?i trSn-gian. Ngài phán : 
1 Nãy ta ma t ruòc mat nguai rrpt cái 
cùa không ai đóng đup'c ». 

Vi?t-nam hien nay là rrpt cat cùa đang 
mò mà không ai đóng đupc , măc dãu ma-
qui cÔ tìm dù each đê đóng. V§y cbúog 
ta hãy mau buòc vào cùa ãy. 

Chúa Jêsus đã chét, cúng dã sÔng lai 

và sÔng đòi đòi, đang cam chia khóa cùa 
sy chét và âm-phù , túc là cam câ btnh-
quyên tròi đãt trong tay. Chúng ta bay 
tôn-thò Ngài, kinh men Ngài, tin-cây 
Ngài và suÔt đòi theo Ngài đê phyc-vy 
Ngài hau đem dupe muòi tri?u nguòi trò 
vê cùng Ngài. Riêng myc-tiêu nam 1972 
phâi đat đen là 50.000 nguòi tin nh§n 
Chúa, 5. 000 nguòi chiu Báp-tem, 25 Hpi 
thánh mòi, 1.600 nhóm cãu-nguyên và 
10.000 tín-đô gia nhiip các nhóm ãy. 

TKNS 



IKY-IN HEM C-GIÀ 

T H Ê - G I C T I r í t th ích- thú c h ú - ỳ 
dên mot kỳ lê đ p c - đ á o trong ljch-sir. 
dã dien ra vào tháng xo nam 1 9 7 1 . Đó 
là Ú kỳ-ni?m 2.500 nam cùa quae-gia 
I-rãn (Ba tir). 

Ngirò'i sang-lap mr6c Ba tir là Siru 
đ?ì-đé — m$t vi vua đirac nhSc - nhò1 

nhieu trong sách Đa-ni-ên, Ê-xcr-ra và 
nhút là Ê-sai. 

Khai đSu, Si-ru chi là mQt vi hoàng-
ttr vô-danh trong virang-qufic Ansham 
nhô be ò xa vS phía nam, bên bit vinh 
Ba ttr, nhirng khi lên ngôi vua, ngirdri dã 
mau le ché-ngtr các b$-li>c xung - quanh 
rôi lap nên đc-qu6c Mê-đô Ba-tir. Trong 
25 nam chién-đãu nhir vfi-bão, Si-ru dã 

làm chù-t$ câ the-giái văn-minh, vê phía 
dông xa dén tan Ăn-đô, vc phía tây xa 
đén tân Hi-lap. 

Sách Đa-ni-ên cho biét the nào Si-ru 
đã lât đÒ vua Bén-xát-xa cùa Ba-by-lÔn 

trong khi vua ãy đang tbét-đãi các virang-

hău m§t bíra da-ti?c linh-đình, 

Si-ru đã đ?t điryc ngôi chù-tê c i thé-
giòi tòi mírc-đQ triró'c đó không m$t ai 
có th i d»t đuo-c. ông chang nhu'ng là 
m$t nguòi chinh-phyc đai-tài mà còn là 
m§t vi vua giôi. 

Hang nhiêu thé-kỳ, trong văn-chircrng 
Hi-lap ngiròi ta đã miêu-tà Ông nhtr là 

mQt vi vua lỳ-tirang. Trong Kinh-thánh, 

Anh chtjp trong dip Hgi-cfÕng TLH nam 1952. Canh bà Moennich là 

Cy Myc-su1 Lê'Văn*Thái, cu GiéO'SĨ P.E. Carlson và cy Đăng phw&c Giôi 

T H Á N G T I T 1973 



AI N A Y Đ E U B I Ê T S I - R U Đ A I - Đ E , VI S A N G - L A P Đ E - Q U Ó C BA-TU* 

( N A Y L À I - R Ă N ) Đ Ã T O N G G I Ú P - Đ Õ " N H I E U C H O NGUOri D O - T H Á I 

ten ông đirgc nhâc đén nhir là ngirò'i 

duy nhút không phâi ngiròi Do-thái mà 

đtrgc gpi là Đãug Chăn Chien cùa Giê-
hÔ-va, Đãng đirgc xúc dìu cùa Giê-hô-va. 

Ê-sai tin r ing Đúc Chúa Tròi , Đãng 

điêu-khiên Uch-sù đã dung Si-ru nhir là 

m$t phuang-ti<n đê đem ngiròi Do-thái 

đã hi bi t làm phu-tù t rò vê xú Do-thái. 

Nhân dip 1? kỳ-ni?m đãc bi?t nSy, có 

r í t nhieu khách danh-dy trên tbe-giòi 

đín dy. Trong sÔ ay có ông bà Bá-tuúc 

Von Blomberg. Bà b l ttròc Von Blomberg 

nguyen là cô Martha Moennich dã có iSn 

đén giâng cho Hpi-đÔng Tông-liên-hpi 
t?i Saigon và Chglòn each đìy an vào 

nam 1952 (Xin xem ánh đăng kèm). 

Bà bá-tiròc Von Blomberg dã gòi tài-
li$u diròi đây cho Cy Bà D. I. Jeffrey 

và Cy bà đã có my y chuyen đén chúng 

tôi đê đăag tâi trên injt báo TKNS cho 
các b*n đpc cùng biét qua vê cu§c le 
trpng the ãy. Chac các bin đpc sê thlch-thú 

vl các chi-tiét trong tài-li$u nây và sê 

suy-nghì nhiêu vê ctôc le trpng-thê khi 

Cúu Chúa chúng ta hî n đén. 

* * 

T ú quÔc-gia I-răn, nhúng cánh thiép 
đirgc gòi đi khlp nai trên thc-piòi theo 

ktêu đíc-bi?t cùa hoàng-gia. Thiép đugc 

đ$t trong m$t chiéc hpp bang go xuãt 

xú I-răo, gói blng lo?i giãy màu xanh 

cùa hoàng-gia. Thiép mòi in bang hai 

ngôn-ngú Ba-tu và Anh-vín. Trong hop, 

njoii cánh thiép, còn có m$t vé may bay, 

môt thu hoan - nghênh và tr.pt tài - li?u 

* * 

thông-tin, cùng nhúng the c^t vào hành-

lỳ đăt giúa 2 man blá bSng san mài màu 
g?ch theo kĩíu Ba-tu. Tãt câ nhúng v%t 

kê trên đêu đugc gói chung bang ní mia 

màu xám. Mpt giây bang m cùng lo?i 

giúp cho vi?c n a cap hop đugc de-dàng. 

Và đăc-bi? t ban núa là m5i vft đêu 
mang dãu an cúa Si-ru đ^i-đé. 

Ngày 6 tháng 10, chúng tôi (ông bà 

bá tuòc Von Blomberg) ròi phi câng 

Logan đê đén Ba-lê trên phi-ca cùa hang 

Hlng-không Pan American. T ú Ba-lê, 

chúng tôi den Shiraz, mpt thành - phÔ 

lúng-danh cùa xú I-răn đugc gpi là thành 
phÔ cúa các thi-sl đòi xua. 

Cupc tiép đón đSu-tiên kê nhu cùa 

Hoàng-đé là mpt đóa hoa hÔng cho môi 

nguòi do mpt nú tiép-viên đuyên-dáng nglt 

ngay trong giò hoa đugc mang đén tân 

lÔi đi trong phi-ca. T ú đó vê sau, trên 

môi hop thúc an t rua trong nhúng cu$c 

du-hành blng xe buỳt, đêu có đinh m$t 

đóa hoa nhu the, đugc giú chat blng 

dãu an cùa Si-ru đai-đé. Chút g tôi đugc 

chò đi qua cic đuòng phô mà ánh sang 

đù kiêu, đù màu làm chóa câ mlt . Nhúng 

chiéc xe buỳt đugc che-phù blng nhúng 

búc man blng nhung cho kỳ l l . 

Ngày i a tháng 10, chúng tôi đi ô-tÔ 

đén Pasargadae trong sa m.jc, each Shiraz 

ba muai dăm đuòng, là nai có lăng-tlm 
cùa Si-ru đai-đé, mpt công-trlnh đê kỳ-

ni?m Đai-đé tù 25 thé-kỳ nay. D u ò i bâu 

tròi trong xanh kbông môt ggn may, 150.000 

binh sĩ I-răn đúng trong t u the s§u-sàng 
tuân-l$nh các vua cùa hp tùy đia-vi cùa 

http://tr.pt


tírng ngiròi. Nhirng lá qu6c kỳ màu đô, 

vàng và xanh lye vuon cao, phât phói 

trong làn gió nhe. Các viên chúc cao-cãp 

cùa cung-đi?n m£c dSng-phyc thêu, dpi 

nón có gilt long chim và mang gtrom sang 

chói, đi tori đi lui đè chuylnlinh cho nhau. 

Nhóm ngtròi cùa chúng tôi đxrqtc xep 

đúng vào hang dau, each noi hoàng-gia 

sê đi qua chúng mpt met. Đoàn quâanh$c 

thfci kèn đfcng cùa ngy-lâm quân báo tin 

Hoàng-đê và đoàn t ùy - tùng dên. Mpi 

ngiròi đêu cam thãy hung - khòi vl sê 

đirgc nhln tan mlt Hoàng-đê (Shahansbah), 

Hoàng h$u Farah và Hoàng thai t ú Reza. 

Hi?u-kỳ cùa hoàng-gia mò điròng cho 

đoàn ngiròi tiên vào. Đoàn nguòi diên-

hành th§t uy-nghiêm theo tbú- tu trong 

hoàng-tpc, trên mpt l6i đi đup'c trai tham 

màu xanh và giúa nhúng be đe chân 

mang phù-hieu hoàng-gia là Con Str-tù 

và m?t tròi blng vàng. 

Hoàng-hâu Farah trông th$t là đep 

trong chiêc áo dài tr lng blng lya Ba-tir 

và chiêc mão-mi?n lãp-lánh nhúng hat 

kim-cirong. Hoàng-đê biróc đi vói ttr each 

nhà vua, nhirng van to ra vè binh dân. 

Qu6c-ca I-rSn đup'c hát đi hát l?i chen 

l ln vói gipng kèn hòa-tãu cùa đoàn quân-

n h a c 

Hoàng-tpc dung l?i t?i mpt góc đ&-

dien vói láng Si-ru đ^i-đe. Hoàng-đê tien 

lên đãt mpt vòng hoa trên các cap b â c 

cùa ngôi m§. Mpi ngiròi đeu tuy?t-đ6i 

giú im-lăng m$t chap lâu. Sau do, lui 
ve ch5 hoàng hâu và hoàng ttr đúng, hoàng 
đê tuyên đpc bài dien-văn Uch-sú bang 
mpt gipng day xúc-đpng, the nguyên sê 
nhò on Thucyng-Đê thu-c-hien điêu mà 

t i ê n - đ ê — túc là Si-ru đai-đê — đã the 

húa, gfcm các nguyên-tac ve quyen tu-do và 

tín-ngirong cá-nhân cùng sy iru-dãi dân 

Do - thai. 

Sau bài d i ln-vSn cùa hoàng-dê , 101 
phát đa i -bác đtrpx bin đi và tiêng nfc 

chào múng ãy đup'c các rang cúi chung 

quanh vang vpng l?i. Vói lá hi$u-kỳ d la 

đau, Hoàng-t$c t rò l?i chiêc phi-co t ryc-

thXng đira bp vào khung tròi sang chói 

giúa tiêng reohòcùa đám ngiroi hien-di?n. 

Ngày 15 tháng 10, lê khai-sang đê-

qu6c Achaemenian cùa Si-ru Đai-đê đup'c 

c ú - h à n h t»i Persepolis. M$t cupc dien 

binh vĩ-di>i đup'c thtrc-hi?n tai sa-ìn^c, 

điêu mà ngiròi ta chira he thãy tú t ruóc 

dên nay mà có lê sè chang bao giò có 

ai lai đup'c thãy núa. Sáu ngàn binh-sĩ 

đã đup'c huãn luyen đê trình-bày vê muòi 

giai-đoan trong ljch-sù xú Ba-tir trong 

quân-phyc cò-thòi cùa túng giai-đo»n. 

Tãt câ nhúng gl dã khai - qu£t đupx 

t ú thành-phđ Persepolis nguyên thùy đêu 

đirpc dùag làm hâu-cânh cho bufci trlnh 

dien, búc tiròng thành cao, các b$c cap 
dan lên cung - đi?n, trang - hoàng blng 

nhúng tuang các chiên-si và nhúng try 

c§t đên - đài. 

T ú búc tiròng thành Persepolis các 

binh si thÔi kèn tnăc quân-phyc đò thông-

báo cupc diên binh bat dau. Thinh-Hnh, 

các chiên-sĩ cam khiên, giáo, m'ác giáp 

đ$i mão theo lôi xira xuãt hi£n dpc theo 

tiròng thành. Hp đúng bãt đpng nhir 

nhúng pho tirp'ng su6t ba giò đ6ng-hft. 

That là mot cu<?c triên-lãm vl-đai và day 

màu sac và công-trình ngh?-thuât thòi-cb. 

Đoàn quân-nhac lai trbi nhije. M§t Ky-

sĩ phóng ngua dên và dung l$i t ruóc 

hoàng-đê, bóc ra và dâng lên mpt phong 

thir, y nhu dièu đã dirp'c thuc-hiên vào 



thòi cùa Si-ru. Kèn lai thôi lên và ngircri 

ta ngbc t ú xa mpt hoi trông vang rcn 

vlng tiép theo là môt gipng ca nho 

nhô. Các đoàn quân theo đ$i hlnh và hang 

ngO, đan-vj nãy tiép theo đan-vj khác đt 

ngang qua các kbán-đài bang nhúng buòc 

ch$m-châm trang nghiêm. 

Ngày 17 tháng 1 0 , khoâng 100.000 

ngiròi tràn ngap Van đpng triròng Aryam-

ehr, gin Teheran, mpt công - trlnh kién-

trúc tân-tién vĩ-d?i vòi nhúng tien-nghi 

tân-thòi. Chúng tôi dirp'c xem 3 giò trlnh 

diln vòi sir hien-di-?n cúa Hoàng-đé. 

Trtróc khi các trò btlu-dien b i t đãu, may 

phóng thanh vi các t ín-hi^u đi?n-tù 

truyên lenh mpi ngiròi im-íăng và mpt 
bit câu-uguy?n dã dupe dâng lên cho 

Đúc Chúa Tròi toàn-năng. 

Trong hí-viea Roudaki t?i Teheran, 
chúng tôi dã xem doàn vũ I-răn trlnh 
di3n các đi?u vú Kurdish cùa hp vòi nhúng 

bài dân-ca và lÔi đánh trÔng đăc-biêt. 

Tuy nhiên, cupc thăm viéng đăc-bi?t 
nhat cùa chúng tôi đã đen sau cùng. 

Chúng tôi đugc chính Hoàng-đé t iépkién. 

Chúag tôi theo cùa chính cùa Cung-đi?n 

Saadaba và vào môt khu viròn th$t dep, 

có chim hot trên cây, có nhúng vòi niròc 

phun cao và các Loai hoa đù màu sac. 

Sy yên- l jng n g u - t r j và chúng tot trò 

chuyen còn nhò hern hai tha . Cíiúng tôi 

b t ò c lên nhúng bac cap càm-thach trái 

thâm đò và đirp'c đira vào môt cău phòng 

blng cam thacn kiêu Louis 14. có nhúng 

chân đèa lap láah nhir nhúng vl sao. 

M$t chiéc thang lâu blng Càm-thach dân 

lên các tùn? trêa và chúng tôi đugc đira 

vào mpt phòng tiep-tâa lpng lay. Hoàng-

đé đén b i t tay tùng nguòi và thÔt lòi 

that le-phcp. Trà đirgc đãi bang tách bach-

kim xanh và vàng vòi dĩa và muèng vàng. 

Toi to lòi tri an Hoàng-đé vê vinh-

hanh Ngài dành cho và nhan dip tôi 

tâm-su vòi Ngài vê nhúng điêu đang đè 

năng trên long mình, ring sy hôn-loan 

căn-bán trên thé-giòi không phái có tính-

cách chính-trj bèn là thuôc-linh và moi 

ngiròi chúng ta đêu có trách-nhi?m góp 

phan đira long ngiròi t r a l?i vòi Đùc 

Chúa Tròi. 

Hoàng-đé dành cho chúng tôi trpn mpt 

giò qu í -báu cùa Ngài, Khi Ngài đúng 

lên b i t tay môi chúng tôi lãn sau cùng 

và ròi phòng t iép- tân , ông B ô - T r u o n g 

nghi-lê tiên chúng tôi ra khôi phòng. 

Cánh cùa cung-đien khép lai. chúng 

tôi lên xe buỳt và buòc vào đòi sÔng 

thông-thuòng, mpt ỳ-nghĩ lóe lên trong 

tri tôi : Khi Vua tú tròi đén thl su vi?c 

sê ra sao ? Điêu ác I t bi hoàn-toàn nhô 

bat cá gÔc re và su công-nghia sê đugc 

thiét-lâp do su hi?n-di?n cùa Đíng Mê-si; 

chúng đó « đãt sê đây day sy tri-thúc vê 

vinh-quang cùa Đúc Giê-hô-va, cflng nhu 

nuòc tràn ngâp biln v%y. » 
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T H Ô N G - C Á O 

T H Á N H - K I N H THAN-IIOC-YIHN 
* * 

Hên-hanh thông-báo các tôi'tô; con - cái 
Chúa dtrQ'C rõ. 

• Le Man khóa và tôt-nghi?p Thánh 
Kinh Than hpcv i?n khóa 1971-72 sê 
tô-chúc ngày 23-4-72 lúc I5g30. 

• Lê Man Khóa Lòp Cao-Đang 
Than hpc Saigon khóa 1971-72 sè tô-
chúc ngày 30-4-1972 lúc I5g30. 

Kinh xin Quí-vj cãu-nguy?n nhiêu 
cho các buòi lê nói trên. 

BAN GIÁO-SIT 



B U Ó ' C T I E N Đ Á N G K H E N 
Bài cùa TRÀN-VĂN-QUÂN 

Tôi vìra đoc bài « bir&c tiên không 
ngirngj) cúa Muc str Pham-xuân-Tín dăng 
trong Thánh-kinh Nguy$t-san so 392 và 
lay làm hoan hi vê điêu dã đirgc nói 
dên. Nôi dung cũa bài này cho thãy 
mot chù t r i ròng mói cùa Ban Giám doc 
Thánh-kinh Than-hoc-vi^n Nha-trang, 
nhatn cái tiên phi rang pháp giàng day 
môn Than-hoc. Theo chù t r t rong mó'i 
này nhírng ngtrói ham men lò'i Chúa, 
cũng nhtr nhírng ngiróĩ đirgc kêu goi 
dén str hau viêc Ngài, không nhãt thiêt 
phái vào Thãn-hoc-viên dè đirgc thu 
huãn, nhirng có the nhan bài vê nhà dê 
ty hoc, rôi môi tháng môt tuan—haymhi 
tuăn môt lăn—dén gap giáo sir h t róng 
dân tai Trung- tâm. Nói môt each khác, 
day là chù t r t rong dem Than-hoc-vì%n dên 
vói nhtrng tin đò ham men lói Chúa, hay 
nhírng ngtrói thtrc str muon dâng mình 
hau vi^cNgài , khác vói ph i rang pháp cũ 
bat buôc hoc viên phài nhãt luât den 
Tnăn-hoc-vifn dè thu huãn. 

Theo dièu muc str Pham-xuân-Tín cho 
biét, thì s y giàng day môn Than hoc theo 
pht rang pháp nói trên dã dem dén kêt 

qua lón lao tai nhièu niróc. <T n h ú n g 
no i ãy, ngtrói ta dã phài thành lap rãt 
nhiêu Trung tâm, vì hang ngàn hangtr i?u 
hoc viên dã ghi ten dè nhân bài. 

Đây qua là mot dieu dáng m ú n g cho 
giáo hôi, vì Ban Giám-đôc Thánh-kinh 
Thãn-hoc-vi^n Nha-trang dã dám chù 
tr trong each mang trong vi^c giâng day 
môn Thãn-hoc, môt cuôc each mang dáng 
làm, dung vói Kinh-thánh và rãt thích hgp 
vói hoàn cânh cũa dat niróc hiên nay. 
Cuôc each mang này, mot khi thành công, 
sê dáp irng nhu cau mà chtrang tr ình 
« truyen âqo sâu rông » h i | n d t rong dòi 
hôi. 

Đ ú n g trên quan dièm thu$c linh mà 
nói, v i |c dào tao^cán bô cho nhà Chúa 
theo phirang pháp cô diên, bat buôc 
hoc viên phâi vào Than-hoc-viên dè dirge 
thu huãn, là vi$c làm theo to chúc và 
phi rang tiên cùa loài ngtrói. Nhirng néu 
cho rang chĩ nhúng ngtrói d t rac dào tao 
bó i Than-hoc-vi?n mói xúng dáng d i rge 
tuyên chon làm ngtrói truyen dao hoãc kè 
chăn bay, thì quan ni$m do là sai lam 
và trái vói Kinh-thánh. Chúa không phâi 



chí kêu gpi nhung ngucri có hoàn cânh 
đi dén Thãn-hpc-vi£n, cũng không phâi 
tãt ca mpi nguò'i thu huãn á Thãn-hpc 
vi§n đèu đugc Ngài kêu gpi câ. Sy kêu 
gpi cùa Chúa chi nghe đup'c trong tâm 
linh con cái cùa sy song, túc nhúng tin 
do dă tái sanh, còn su hpc hòi vê môn 
Than hpc là dièu có the thuc hi$n bang 
nhiêu each, chú không nhãt thiêt phâi 
vào Thãn-hpc-vi$n. 

Trong hoàn cánh hî n nay, Thánh-
kinh Thãn-hpc-vi?n Nha-trang chilà m$t 
ca sá nhô, có khâ năng húu han trong 
vi$c dào tao can bp cho nhà Chúa. 
Trung binh, ca quan này không dào tao 
to* ioo nguòi moi nam, trong khi công 
truàng thuôc linh khap nuác dòi hôi 
tòi hang ngàn hang van nguò'i moi tháng. 
Them vào đó, chuang trình «truyên dao 
sâu rông » mà giáo hôi đã đê ra và đuang 
theo duoi là môt chuang trình hét sue 
lán lao, trong do yéu to can b$ là yéu 
tÔ quan trong vào b|c nhãt. 

Bôi the cho nên, không lúc nào bang lúc 
này, giáo hôi can phâi thay dôi phuang 
châm và kê hoach. Truác cái thyc trang 
dông lúa dã chin vàng mà con gat thl 
thiéu, néu không sòm ho?ch dinh môt 
phuang pháp húu hi^unham dào tao day 
đù và kip thai can bp thuôc linh cho 
nhà Chúa, thi khi cánh cúa Tin lành má 
r§ng, nhãt là vào lúc cham dút chién 
tranh, giáo hôi sê bi lac hâu và chju lay 
trách nhi-fm truác mat Đúc Chúa Tròi. 

Vây câu hòi đê ra là phâi làm the nào 
dè có đup'c sÔ can bp can thiét cho công 
truang thuôc linh đuang moi ngày môt 
má rpng ? 

Chù truang và phuang pháp mái 
trong bài * bw&c tien không ngírng* có the 
đem lai môt lái giâi dáp. That vây, nai mà 
ThSn-hpc-viên có the chpn nguái đè 
huãn luy£n thành công nhân cho Đãng 
Christ — Christian workers — châng có dâu 
khác ngoài dám đông dã dén vái Chúa 

và dã an bánh cùa Ngài câ. Nói rõ han, 
do là toàn the các chap su và tin đô 
chân chính á rai rác trong kháp các chi 
h$i. Nhúng anh chj em trong Chúa này, 
dù chua bao giò di dén Than-hpc-vi§n 
dè thu huãn, cũng đeuđã là con cái cùa 
đúc tin, túc nhúng nguái có long kinh 
men Chúa và san sang vâng theo tiéng gpi 
cùa Ngài đè di ra truyên a rao syr chit 
cúa Chúa cho t&ilác Ngài àtn » (ICÔii: 
26). Tuy nhiên, néu muôn hp trá thành 
nhúng « tay đánh Itt&i ngw&i » có khâ nãng 
thì không the không huãn luy$n và dào 
tao hp đup'c. Công cuôc huãn luy£n và 
dào tao nay có the có nhiêu each, nhung 
ft ra là phâi day them cho hp môn Than 
hpc là dièu rãt quan trong mà hp còn 
thiéu kém. Môn hpc này, néu biét giáng 
d?y, sê chang có gì là khó khăn, nhãtlà 
dôi vòi nhúng anh chj em dã có nhiêu 
tufci đao, túc nhúng tin đô đã á trong 
Chúa lâu ngày. 

Chù truang mòi cùa Thãn-hpc-vi^n 
cho phép các hpc viên ghi ten đê nhân 
bài vè nhà tu hpc rôi môi tháng 1 tuãn 
—hay môi tuãn 1 lãn — đén gap giáo su 
huòng dân tai Trung-tâm, là giúp cho 
nhúng nguái đup'c kêu gpi dén su hau 
vi^c Chúa—nhwng không có hoàn cành di 
dín Thân-hQC'Viên— môt ca hpi đè dâng 
mình* 

Vái phuang pháp giâng day môn 
Thãn-hpc theo chiêu huòng này, so can 
bp thuôc linh trong nhà Chúa sê 
mau chóng gia tăng, và môt mùa gat 
lòn sê không phài là đièu mong uòc 
trong hy vpng cùa nhúng tin đô nhi^t 
tâm, nhung là đièu sê thãy đup'c trong 
môt tuang lai khá gan. Đó là kêt qua 
hiên nhiên cùa mpt chù truang đúng. 

Mong ring Ban Giám-đôc Thánh-kinh 
Thăn-hpc-vi^n Nha-trang sê manh dan 
dông công theo huòng đi cùa c bw&c tiên 
không ngìrngv đè sòm đào tao them 
nhièu công nhân cho Đãng Christ! 



BANG C H R I S T 
có the thu c-híên 

cho chúng ta 

NGUYEN HUU TIN 

s r r. 

IT song phâi dxxqrc giâi-quyét on thôa. 

Khô-i tir phut giay ng£n-ngùi, con nguò'i 

trô- nên nhírng sinh-v$t biét suy-tir, cho 

đén điêm cu6i cùa CUQC đòi tãt câ phâi 
đ6i di?n v6i the giòi vĩnh-ctru đê giâi-
quyét nhírng điêu cíp thiét — Ngày qua 

ngày con ngtrôi phâi đyng cb$m vòi nhiêu 

r lc r6i, m$ts6 không đáng kê nhung m$t 

s6 vô cùng trpng đ?i cSn giâi-quyét gíp 
trong thòi-gian ngln mà khâ-năng hp 
không the thu*c-hi?n đirpc. 

Mpt trong nhirng sir giâi-quyét vôcùng 
quan trpng day ỳ nghĩa wqrt qua gi<M-
h?n cùa mpi ngiriri. Mpt sy giâi-quyét mà 

đ6i vòi môi vãn-đê khác nhau xây ra trong 

cu§c s6ng đây sp'-hãi đã trôr nên vô giá-

trj. Đó là str giâi-quyét mà míi ngirdrt 

bait bu§c phâi thi-hành khi đđi di$n vói 

Đíng Christ. Con cùa Đúc Chúa Trot, 
Cúu Chúa cùa thí gian. 

Đúc tin Ca-ĐÓc Nhân không phâi đ?t 

trên t ím tham nhung êm-đêm đilm bSng 

nhírng lỳ-thuyét tuyêt hâo hay suy lu$n 

sâu xa, nhirng no là con đuírng cùa syr 

stfng. Cũng không phâi m$t vài vín đ ì 
đan giân đê nghi-ngpĩ suông trong nhu'ng 

phut giay nhàn rôi bên ly trà chén nr<w, 

trái lai no đir^c th i hi?n trên hành đpng. 

Đúc Chúa Jêsus Christ không đòi hôi sy 

Iiên quan cùa con ngirò'i vái Ngài, nhung 

chinh sir sÓng. Đúc tin đén vóri Ngài 



không pbài là sy thira nh$n blhg lỳ-tri 

trên nhírng chuôi h ? - thong than -đ?o . 

Nhirng là s y dáp l?i bang lòi, là công 

viêc mío-hièm, là sy vâng-phyctuy?t-đ<5i, 

là sy ùy-thác chính mình, là sy quyét-

đinh dè giâi-quyét. 

Đây là sy quyét-đjnh không ai có the 
thyc-hi?n the dirge. Myc-sir không the 

giâi-quyét hô. B?n híru không the trà lòi 

vòi Đúc Chúa Tròi the. Cha me cflng 

không the làm đugc. Chí có cá-nhân đó. 

Đó là sy giâi-quyét đè phân đinh rõ cá-

nhân không còn đúng trong đia-vj trung 

lap nfra. 

Nhirng tiiròc khi thyc-hi?n sy quyét-

đinh có giá-trj đ6i vòi Đãng Christ, phâi 

hiêu rang lúc chung CUQC ta sê à trong 

sy chpn lya nào. Đieu gì khién con ngirò'i 

không the nhò- each khác đén n5i Đúc 

Chúa Jêsus Christ phâi thi-hành the cho? 

Ngài làm each nào đê mang đén cho con 

ngirúi ? Sy đòi hòi cúa Đúc Chúa Trò i 

là gl mà chính Con Ngài phái thi-hành 

trong the gian ? Hôi-Thánh Ca-đoc Giáo 

t ú hai ngàn nam nay đã và đang tuyên b6 

nhúng gì. 

B Õ N , N H t T N G C H Ì B Ô T M 0 T 

Mpt vi Myc-Sir thuòng nói : «Đãng 

Christ có the thyc-hien b6n điêu quan-trpng 

cho chúng ta mà không có ngiròi nào hoãc 

nhò phirang-pháp gì thyc-hi?n nôi.» Lòi 

nây trú nên đúng khi no dirge thyc-hi?n 

trong sy thú-thách sâu tham nhút . 

T h ú nhãt chĩ Christ có thì cúu con 

ngw&i khôi tôi. Đó là sy mau-nhiem kin 

dãu cùa Lòi Đúc Chúa Tròi và trong Đúc 

Tin Ca-đÔc nhân. Đó là trung tâm cùa 

Ca-đÔc giáo và là sy kbang-đinb lỳ-do tai 

sao Ngài đã đén thê-gian. 

Khi nhln vê T í â p ty giá con nguòi 

thãy đ?i tôi cùa mình bi phoi bay ra. 

Khi lay long thành-tb$t và can-đâm tiên 

đén Gô-gô-tba, hp thãy Ngài đang chêt. 

Nhúng gl đã mang Ngài lên thâp ty giá, 

là nhúng gì mà chính ta phái nhan rang 

mình đacg có : Sy dy-dy cúa Phi-lát, sy 

kiêu-cãng cùa ngiròi Pha-ri-fi, sy phân 

b$i cùa Giu-Đa, tánh ahót-nbát cùa các 

môn đô, sy trung-l |p vô ỳ-thúc và long 
đ$c-ác cùa đám dân Do-thái. Nhúng điêu 

đó chính là tfr-lôi đâ khién Chiên Con, 

xuđng nai t6i t ìm đãy sg hâi năy. 

Không mpt ai kbi ngâm nhin vè tbâp-
ty-giá mà không tbíy mình là mpt đai 

t$i nhân — N é u thành-that vòi chinh 

mình. Phâi, vì khi nhln vê thâp ty giá, 

ban an xú cùa Đúc Chúa Tròi đã đãt 

trên tpi-lôi cùa con nguòi. Con ngiròj 

đã bi tuyín b6 là đ?i t$i nhân. Bai sy 

công-blnh hQ đáng bi treo trên tb$p t y 

giá, nhirng lai thoát kbôi. Đây là sy 

huyèn di?u không the hi?u đirgc và cũng 

không the do thãu tinh yêu cùa Đúc 

Chúa Trò i , cùa Đú*c Chúa Jêsus Chr i s t : 

Ngài mang sy si nhyc, lòi dieu cgt thÔ-l5. 

Trong nai mà con ngiròi nhân an ph?t thì 

Ngài đã đúng. Sy tha t$i cúa con ngiròi 

đirgc đóng an bòi dòng huyét cùa Ngài. 

Ha lê lu gia, Ngài là Cúu Chúa. 

Không có sy trpn lành nào cùa con 

ngiròi đè trâ giá day đù cho t$i lôi. Đíng 

Christ chét đê con nguòi đtrgc tha t$i. 
Chĩ Christ có the giái-phóng bp khôi 

tinh trang tpi lôi — Chí Christ mà thôi 

— xuyên qua sy chét cùa Ngài trên 

the gian; 

Chi Christ m&i cô thì giái phóng con 

ngwò-i. Tír đja vi tôi moi cùa tpi-lôi mà 

con ngirò'i đã bi ban vào, Đâng Christ 



đã đem ra sir ty-do, làm danh phân con 
cái cùa Đúc Chúa Tròi. 

M$t điêu khác, ăy là chĩ Christ có 

thì ban sir sting đ&i đ&i. Phao-lô đâ n ó i : 

«Tiìn công cùa t$i-lhi là sir chêt; nhirng 

sir ban cho cùa ĐùrcChúaTr&ilàsi? sting 

đ&i đ&i trong Đ&c Chúa Jêsus Christ, 

Chúa chúng tan. 

Có hai thù* s i r sííng; mpt sy sÔng thiên 

nhiên mà con ngiròi có phan trong sy 

sang t?o vói muôn v%% — Đó là sy sÓng 

sê chet, Nhung có mpt sy s6ag khác mà 

Kinh-Thánh gpi là sy stfng đòi đòi .Đólà 

sy sÔng cùa Đúc Chúa Jêsus Christ đên 

ban cho. Đó là sy sÔng cùa Đ i r c Chúa 

Tròi trong linh bÔn con nguòi. Xuyên 

qua Đúc Tin trong Đáng Christ, con 

nguòi đuyc sanh l?i trong gia-đinh cùa 

Đírc Chúa Tròi, đugc biên đÔi tú đia-vi 

t6i tSm hu mat trò nên con cái cùa sy 

sang. Đãy là sy sÔng mói trong Đãng 

Christ đang ban cho mpi ngtròi hôm nay. 

T91 sao qua quan-trong den noi con 

ngiròi phâi tiêp nh$n Đãng Christ, thira 

nh |n và quyêt -đinh cho Ngài. Vì Ngài 

đang sÔng đê báo*v? và khích-1?. MuÔn 

nh$n sy s6ng trong Ngài ttrc phâi tiêp 

nh|in Ngài. Tho Hê-ba-ra 7 : 25 : «2?<h" 

đó Ngài có thì cwu toàn ven nhirng 

kê nhir Ngài mà đén gŨn Đ&c Chúa Tr&i, 

vì Ngài hang sting đì cău thay cho nhirng 

kè ăyn. Ỳ nghìa quan-trpng hon hêt mà 

Phao-LÔ bay to o- day íy là Đáng Christ 

đang síng. Trong sy kỳ-di?u và vinh-hiên 

hon hêt là Ngài đang ngôi bên hũu Đúc 

Chúa Tròi đê cam thông cho nhtrng ai tin 

nhân Ngài và cau thay cho hp. 

Sau hêt, chi Christ có thì đăm bào mrìt 

chê trên Thiên đàng sau sp chét. Sy chêt 

là ngpn gió sau cùng cùa long kiêu-ngao 

con nguòi, no sê đua con nguòi sang mQt 

lãnh-virc khác bên kia phan m§. Con nguòi 

đang kiêu-ng?o vl thê-kỳ hai muoi,vì sy 

thành-công mỳ-mãn, vì đia-vi hi?n-tíi, vì 

sy tiên bp cùa mình. Nhung tãt cà nhirng 

cái đó sc đi vào cõi chêt, cõi htr mat đòi 

đòi. No chi nhu bong may trôi, nhu h?t 

suong lam buôi sang, nhu v?t nâng vàng 

le lói đpng lai sau buôi chiêu tà. Chi Đãng 

Christ là vĩnh-cùu có the bâo-đâmm$t 

chò vĩnh vien mà thôi. Đó là điêu chSc 

chin đã xây ra trong thê-gian năy. 

HÃY NH<X CON N G U Ò I 

g P H À I C H Ê T . 

Sú-đi$p xuyên qua thê-gian rãt v l n t í t 

và rõ-ràng. Châc-chín không có sy cghĩ-

ngpĩ đon đpc nào cùa m$t nguòi mà 

không g$p phâi nhung nghi van. NhCrng gì 

xáy ra bèn kia cupc đòi khi ánh sang cuÔi 

cùng cùa buôi chiêu đã t l t ? T h J t có tbê-

giói bên kia không ? Làm the nào chúng 

ta có the biêt? Chi m§t Nguòi có the nói 

vol con nfcuòi đièu năy! Nguòi đ i blng 

long tír bò đia-v| vinh-hiên trên Thiên 

Đàng, xutfng thê-gian mang lay hình the 

loài nguòi, sanh trong chuông chiên máng 

cò tai m$t tiêu thôn cô qu?nb. Ngiròi đà 

bi khinh-dê và chán bò, bi đem đên đÔi 

Gô-gô-tha, nguòi đã đi vào cõi chêt không 

m$t tiêng kèn. RÔi Nguòi dã $6vg I91 

each đlc-thâng oai - nghiêm, đã phá tan 

xiêng-xích n£-l? cùa sy chêt và đang sÔng 

vinh-biên trên Thiên Đàng. Đó là Đúc 

Chúa Jêsus Christ, con cùa Đúc Chúa Tròi. 

Ngài là nguòi nbung dã phán « Ta là sir 

sting lai và sp sting, kê nào tin ta thì sê 

sting, m#c dâu đã chét. Còn ai sting và tin 

ta thì không Kê chêt». 

Hãy nhìn thang vào mình và ty hòi 

« HÔm nay tôi dang ò đia-vi nào ? 



T R O N G chúc-vu truyên-đao ttr-túc, 
tôi thiro'ng thăm-vìêng môt gia đình tín-
h ú u , — ông bà Huỳnh, là con gái và 
con re cùa cu Muc-su- trí-sĩ mà tôi rat 
quí-mén. Cu mang trcng-binh lâu nam 

và trong khoâng mpt nam rir&i, tôi 
thiro'ng đén bên giiróng cu, cùng th in-
quyén cãu-xin Đ ú c Chúa T r à i nâng-đcy 
tôi-tó* trung-thành cùa Ngài. Sau khi cu 

vê ntrÓT Chúa, bà Huỳnh nói vol tôi 
rang : 

— Xin mói ông thính - thoáng den 
thăm đê gây-dtrng đcri tin kính cho chúng 
toú 

Và tôi đã nhan lò-i, Ông bà Huỳnh có 
sáu con, hai trai, bon gái, và ò' hai can 
nhà ãm-cúng trong môt điróng nhó yên-
t inh. Vói so ltro'ng 90 ngàn đông môt 
tháng cùa ông và tài tháo-vát cùa bà, 
gia-đình song trong hanh-phúc, sung-túc 
diró-i bong che-chó cùa Chúa. 

Moi lan đ í n thăm. ông bà, các con 
và*tôi nhóm igi, hát thánh-ca, đpc Kinh-
Thánh và cau-nguyfn. Tôi thiro'ng thuât 
lai nhirng cn-phiróc đãc-í>iíjt Chúa ban 
cho trong chúc-vu đê tăng-triên đúc-t in 
cùa gia-đình nay. Khi ra vê, tôi thiro'ng 
dircrc con trai cúa ông bà, mot thiêu-niên 
15 tuòi, d i n g xe Honda chô1 ra d imng 

Cãu-xin Chúa 

ban phtr&c 

cho 

hay gà năy 

* ĐÔ ĐtfC TRÍ, Saigon 

cái dê dón xe Lam hoăc chó đén nhà 
t ín-húu khác trong vùng. Doc điróng, 
câu và tôi hay trao-đôi ỳ-kién vê đói 

tin-kính và sir cao-quí cùa chúc-vu hau 
vi§c Đ ú c Chúa Trò'i. Và câu có vè chăm 
chú dac-biêt. Nhung r ô i . . . . 

(J cinyng-vj giám-thj, ông Huỳnh dã 
b i t diro'c mot nhân-viên quà-tang pham 
lôi. Ngiròi nay vàn-xìn ông bó qua, kèo 
minh m í t so làm, và vì long nhân-đao, 
ông dã bô qua. Nhirng chính ông l?i 
b{ báo-cáo là pham n^i-quì cùa so* dã 
xác-đinh rang giám-thi nào bat dtr^c kè 
pham lòi mà bó qua, thì bj kê là đông-
lõa* That là t làm phiró'c, phâi tôi. D 

Vi Tuyên-úy niró'C ban và tôi dén 

thăm ông Giám-đóc, và tôi dã làm chúng 

rang ông Huỳnh là mot Ca-đÔc-nhân 

trung thyc dè yêu-cau bô qua nôi vu 

Ông Giám-dõc n ó i : 

— Hô-so 1 ông Huỳnh to ra suôt 18 
nam phuc-vy, ông không pham mpt loi 
nào. Vây nên chúng tôi chĩ áp-dung kỳ-
luat tôi-thiêu, là đòi ông di xa. Vi lỳ-
do gia-cânh, ông không the đén nhi$m-
só m&i, nên chúng tôi trà cho ông phu-

cãp nghi viêc và cap cho ông mot chúng-
chi tõt dê tien kiém vi£c khác. 

Ngay chiêu hôm ăy, tôi đén báo t in 
két-quâ cho ông bà Huỳnh. Mot bau 



khèng-khí lo-buòn bao-trùm, và ai nãy 

yên-lăng, kè cà may con nhô cùa ông 
bà, vì hièu m ú c ngh'êm-trong cùa tình-

hình. Long tôi ae l?i vì câm-thuang bay 

chiêiì gap buóc khó-kt.ăa. Phá sy yên-
lăng, tôi nói : 

— Chúng ta hay t hò -phugng Chúa. 

Hát thánh-ca và đpc Thi-thiên 23 
xong, mpi nguò'i cung-kính cúi dău và 
tôi thiét-tha câu-nguyên cho gia-dình 
nay. Tôi câu Chúa dung c a - h ô i thú -

thách đè thăng-tién đòi tin-kính cùa 

ông bà, và dút-khoát xin Ngài cho ông 

bà it nhãt cũng làm ra đ u g c moi tháng 

90 ngàn đòng nhir cũ. Lúc ra vè, tôi 

nam chat tay ông và nói lòi giuc - giã, 

yên -ù i : 

— Tôi tin châc rang Chúa sê nhâm 

lòi cau-nguy?n cùa chúng ta. 

Môt tia hi-vong loé trong c$p mat 

dang u-buôn cũa ông. Mot tuăn sau tôi 
l?i dén. hôi ông bà có k£-ho?ch làm an 
gì chira ? Ong d á p : 

— Da, có. Chúng tôi đjnh ctr nuôi 
gà nhir đă làm it lâu nay. 

Rôi ông tâm s y : 
— Chúng tôi nuôi gà bay lâu nay, 

néu không lô, thì cũng chang có lòi. Ctr 

100 con, thì chét mat 30 hoăc hon . 
Tôi qua- quyét : 
— Chúa có the làm cho nhung con 

gà đáng phài chét không chét. 
Nhóm-hpp t hò -phugng xong, tôi ra 

vè. Hai tuăn sau, tôi t rò lai, và ông 

báo t in : 

— Chúng tôi dã tăng so gà lên 700. 
Bay giò xin mòi ông lên xem và cau-

nguyên cho chúng tôi. 

Tôi cùng ông bà lên hrng-chírng lău, 
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thì dã nghe tiéng kêu chip-chip, cuc-c^c, 

that vui tai. T ò i noi , tôi thãy bay, tám 

chuông gà dù cú, — mot tuãn, hai tuan, 

ba tuãn, mot tháng, van van. Ông giâi-

thích : 

— Chúng tôi nuôi gà dè ban thjt, chò 

không phài dè đè t rúng. Nuôi t ú khi 

mòi n o tòi hai tháng ruú i , thì ban đuo'c. 

Đ ú n g giúa may chuông gà, tôi mòi 

mpi nguòi hi?n-di£n cúi dâu xuông, và 

tôi vi^n-dan Phyc-truyèn 2 8 : 1-5 mà cau-

nguyên dú t -khoá t : 

— Câu-xin Chúa ban p h u ò c cho bay 
gà nay mau !òn, không chét, dè dem Ui 
moi sy can - dung và niêm yen - ùi cho 
con-cái Ngài đây. 

That là môt lòi cau - nguyên h i - h ú u 
lap lai lâu ngày, và sy dáp lgi cùa Đ ú c 

Chúa Tròi cũng hi - h ú u không kém. 

Mot tháng sau, tôi t r ò lai thăm, và ông 
bà Huỳnh vui-múng báo tin : 

— Cam on Chúa, that Chúa đã nh^m 
lòi cau-nguyên cùa chúng ta. Chúng tôi 
mua 100 gà mòi no , thì hp có lê cho them 
hai con. Bay giò chĩ chêt hai con do, 
hoăc qua lám thl chêt khoâng ba con 
cũa mlnh. Nay chúng tôi dã nuôi gân 
2.000 con. Tính ra thì ban mòi con, 
d u g c lòi 150 đòng, và cú nam ngày thì 
ban đ u g c 100 con. N h u vây, m5i tháng 
chúng tôi lòi đ u g c 90 ngàn đòng. Th$t 
la-lùng, vì bang so luong hang đã trâ 
t r u ò c đây. 

Bà t h e m : 

— Có dieu cam a n Chúa h a n núa , 
là nhà tôi không phâi làm 1 ca » đêm tai 
sa rãt hqrt sue khoè. Nay chúng tôi có 
them thì g iò đè nghi đén Chúa và đi 
t h ò - p h u g n g Chúa. 

(Xem tiíp theo rang 18) 



A-lê-lu-gia ĩ 
C&u-Chúa 

phuc-sinh. 
Xtta nay chét nam trong mô-mâ, 

Trái muôn đài ai đã phuc-sinh ? A. 

Giê-Xu Cwu-Chúa hãn-vinh, 
• 

Chêt thay nhân loqì, thâp-hình đđng-cay! 

Cõi thiên-nhiên chau may thting'Căm! 
Sutii cùng song lê thăm tuôn rcri! 

TÔi-tăm khăp môt phwang tr&i, 
Núi cao rúng-đông, be khai năo-nùng I 

Ôi, Thánh Chúa! Ngàn trùng cao-că, 
Qua thwang ngwài, nên đã quin than I 

Vwàn kia, có huyêt săn gân, 
Liêm xong an-táng, mrj-phân niêm-phong. 

Lênh: Bât linh canh phòng nghiêm-nhăt, 
Cho khôi điìu băt trđc xày ra. 

Lq thay I Rang sang thù ba, 
Thánh do vieng mô, Chúa ta đâu roil 

Long nga-ngàn: bôi-Kôi khôn tă, 
Giot hông tuôn: lă-chă nhw mwal 

Blng đâu hai vi sw trai, 
Áo nhw tuyít bach, ngdi nai chôn Ngài. 

Cat tieng hôi: Sao ngwai than-khóc ì 

Chúa sting ròi, năy that không sai. 
Kia, xem quân linh canh Ngài, 

Hon xiêu, phách lac, còn ai dám nhìn I 

Các ngwai khá báo tin mau-kíp, 

Cho sw-đõ h$i-hièp Iqi ngay. 

Ga-li-lê, sê gqp Ngài, 

(Jn sâu nhaăn-gôi, láng-lai vô-cùng. 
Ôi! Cwu-Chúa khiêm-cung tw-ái, 
Công-đwc Ngài quăng-đqi lăm thay]! 

Khâp trong thê-gi&i hôm nay, 
Ngwài ngwài phăn-khài vui ngày Phuc-Sinh ! 

Mvc-str LUU-VĂN-MÃO 



L t P a N G - T A M 

can htfp vó'i THIÊN-LỲ 

flài cúa THI 

Ngirò'i djch 

Ành^djch-giâ 

LlJ(7NG-tâm là điêu t6t vôn có cùa 

loài ngiròi , là dièm tira dè bi$n-bi£t lỳ-

s y phâi trái, là dèn do, xanh cùa trò'i 

dè chì điròng cho loài ngiròi, là nèn móng 

dè ngiròi Vòi ngiròi đôi-xú vòi nhau. 

Thiên-ha th i róng n ó i : «Tôi làm theo 

hro'ng-tâtn» nhir m§t khàu-hi$u, đè lay 

s y tín-nhi£m và tôn-trong cùa ngi rò i 

ta đôi vòi mlnh . 

T ú xira đên nay, các bac thánh-hiên 

trong các thòl-đai dèu nhan manh vè 

«thiftn-lỳ » và « lirong-tâm o, dè ám-thf 

rang đao-lỳ là rãt trong-yéu và lirong 

tâm phai lay thiên-lỳ làm căn-cú, qui-
chuan, và nên-tâng. Kinh-thánh van 
turòng-luân dén lê that ãy (La-ma. 14 : 

15). H i long nào mà ly-khai vòi thiên 

lỳ, thì long ãy châng phâi là l i rong-

tâm, chi có the xirng là «t i r - tâm», là 

a ác-tâm i mà thôi. 

VI long ngiròi thu'òng bi ánh-hiròng 

cùa hoàn-cánh, tap-quán. đao-đúc , giáo-

duc chi-phôi, khién cho cái mà ngiròi 

ta goi là hro-ng-tâm do có chô sal vòi 

tiêu-chuan. Lirong-tâm cùa con ngiròi 

bi tir-duc, lgi-ích và s y đac-thãt làm 

mê-mãn, đên noi đă làm ra nhírng s y 
vi$c nghich t ròi hai n g u ò i , the mà van 

BAI HUNG 

Mycsu- QUÁCH PHYC HÒA 

khoác-loát là « ngay-thang » và « phái-lê» 

và là c kè rãt có hro'ng-tâm trong thiên ha». 

Vào môt dêm dông n<?, mot ten íirii-

manh ngang-nhiên ciròp g iy t trên công 

lo. Han lay hêt tiên cùa và đong-hÒ đeo-

tay cùa môt khách bô-hành nhirng han van 

chira lay làm thôa-mãn. Sau cùng, han 

coi luôn bo áo am cùa ngiròi ãy núa . 

Kè bi rù i van x i n : «Anh khá có chút 

l irang-tâm 1 Khi t ròi lanh buôt the [nãy, 

n o nào anh đè tôi phâi ch|u lanh vè nhà?» 

Kè ciròp đáp than nhiên r a n g : «Tôi 

không giêt anh chét là tôi có l imng tâm 

đãy. Tôi dè cho anh giú dirge mang 

song mà vè nhà gap vg , con. So vòi kè 
khác, tôi dã là ngiròi có lirong-tâm 

lam đó.» 1 

Ngiròi bi rùi kê viêc không bóc-l$t 

áo là có liro'ng-tâm, song kè ciròp lai kè 

ciròp-giyt , bóc-lot là phâi lê, còn lay 

s y chira giêt hai mjng song làm dièu 

dáng khoe. Nhir vây, khi ngiròi dò i nói 

làm theo «lirong-tâm» thl lay cái gì làm 

chuăn-tac ? T h y c ra, khi môt con ngiròi 

đã ly-khai vò i thiên-lỳ, còn nói gì đén 

lirong-tâm n ú a ? Tai trên thê-giòi này 

đã mSy ai that có the v ú t bô long ty-
t ir , ty- lgi và lay thiên-lỳ đè đôi - x ú 

vòi ngiròi khác ?. K inh thánh chép r ang : 

cLòng ngiròi ta là dôi-trá h o n moi vât 

và rãt là xãu-xa». T u c - n g ú có c â u : 

c Ngiròi nào chang ty- t i r thì t rò i t ru dãt 

di$t», cLo mũi ai cúng hiròng vê bên 

di rò i» , « Chaag có ai là ngiròi nghĩa ( túc 
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th^t có hrang-tâm) ». Thiên ha cũng n ó i : 

Trong nhân-gian chí có a ngirò'i có the 

kê là có l i rang- tâm: môt là ngirai dã 

chét, hai là ngirò'i chira sanh ra.» The 

mói biét rang ngirM làm vi<*c không bôi 

l irang-tâm that là it qua. Kỳ thtrc, nguò'i 

ta làm vi?c chang nhirng chi cău cho nôi-
tâm đi rpc bình-an, không có cho trách 

là dù nhtrng còn can phái làm the nào 

cho hpp vó'i thiên-lỳ níra mói phài. 

Trong thM-đaitôi-loi tràn-ngâp mãnh 

li$t làm cho con Đè Đao-Đúc sap phâi 

võ* l ã nay. chúng ta rãt can phâi có m$t 

nguôn íirc-ltrpng tao str câm-húng dê 

chúng ta có mot lirang-tâm h a p vó'i 

thiên-lỳ, ngõ hau ânh-hirô-ng dén xã-

h$i và cài-tao nhân-sanh. NguSn lyc-

Itrpng ãy là Đ ú c Chúa Jêsus-Christ. 

Chì có Ngài có the khién b a n : 

— Nhìn biét thiên-lỳ — vl t Ngài là 

Lg That . » 

— Nhân lai thiên-lỳ 

Sv-Sông-» 

— Làm theo thiên-lỳ 

Đirò'ng ĐI.» 

vl a N g à i l à 

vì a Ngài là 

C À U X I N C H Ú A B A N P H l / Ó X C H O B A Y G A N A Y (Tiêp theo trangis) 

Lai mot tháng sau, tôi ghé thăm. So 
gà tang lên gan 3000, và so lai - t úc 
vtrcvt qua go ngàn dông môi tháng. Sir 
vuí-múng, blnh-an tràn-ngâp long mpi 
ngirò'i. Ông Huỳnh nó i : 

— Có môt điêu la, là nhièu chuyên-
viên thú-y nuôi gà cíĩng that-bai vì gà 
chét nhieu qua. Riêng chúng tôi t h ì . . . 

Tôi ngat 1M : 

— Không có gì la dâu. Đãng không 
cho phép thì chim sè không ra i xuông, 
chac có the giú cho bay gà cùa ông 
khôi chét. 

Ai nãy cirM thôa-mãn, và bà Huỳnh 
t h e m : 

— Môt diêu la-lùng dáng cam a n 
Chúa h a n n ú a Jà hai con dau cùa chúng 
tôi, n h ú t là cháu trai van chô* ông di 
do, dã đi rac Chúa thăm-viéng đãc-biêt, 
nay gia-nhâp Ban Thanh-niên và Ban 
Chúng-đao Thanh-niên. * 

Trong giò1 thò'-phirang hôm ãy, chúng 
tôi hét thây chúc-tung Ba Ngôi Đ ú c 
Chúa T r ó i dã ban a n ló'n-la cho kè nhà 
cây Ngài. 

* * * 
Nêu hôi n h ú n g ngirò'i tir nhân là tin 

theo và hau vi$c Đ ú c Chúa Jêsus-Christ 

r ing có nhà-cây Ngài không, thì ai cũng 
ló-n tiéng d á p : « Có.» Néu chúng ta hét 
long nhò-cây Chúa, thì phâi thôi nhìn-
xem hoàn-cânh tuy?t-vpng, thôi tinh ké 
riêng-tir, thôi xin loài ngirM giúp-đã. 
Chúng ta phâi tuy£t-đ6i trông-câv và 
chò'-dai sir can-thi^p trire-tiép cùa Ngài, 
mac dău moi ngirò'i và moi str kêu ló'n 
tiéng r ang : «That-bai rôi!» Nói là tin 
Chúa ô" môi-mi$ng thì dè l â m ; nhtrng 
that vúng tin Chúa ô* npi-tâm là m$t 
cupc chiên-dãu gay - go, dai - dăng, nên 
chúng ta thiro'ng nhir Phi-e-ra bi Chúa 
qua-trách r ang : « H a i ngirM it đúc-t in, 
sao ngirai hô-nghi làm vây?» (Ma. 14: 
31). Néu hét long tin Chúa, thì quyên-
năng siêu-nhiên và vinh-quang thiên-
thi rpng mói phát-hien trong chúng ta 
và qua chúng ta (Giăng 11:40). Đ ú c -
tin nhân- thúc rang Đ ú c Chúa T r ó i chi 
can môt giây-phjít dê đào ngirpc t ình-
hình, chuyên đai-bai thành đai-thăng. 

Néu mi^ng tôi day t ín -húu hoãc đàn 
em tuyêt-đôi tin-cây Ngài, thì long tôi 
không đirpc tuy?t-đôi tin-cây miru-thuât, 
tiêu-xâo, ké-hoach, tièn-tài, nhà ctra và 
syr ùng-hô cùa loài ngu'ò'i. Làm v | y là 
ttr mâu-thuân, tir chuoc lay sir ché-nhao 
cùa ma-qul và sir coi rè cùa nhúng ai mà 
tôi làm bp huóng-dan . 



PHU Tttttlíú 

TRUYEN - BAO 

SÂU-RQNG 

CUOC PHUC-HIÍNG TAI 1965 
LÒ'I LÀM CHLTNG CUA MEL TARI TAI CHUNG^VIÊN FULLER, 1971. 

Đirg-c biet ccrn phuc-hwng tai Thánh-kinh Thăn-hgc-viên Nha-trong đã 

diên ra, băt nguôn tit l&p hoc Lich-sw Phuc-hwng the-gi&i. Khi nghe qua 
các cuôc phuc-hvtng xwa nay tai các nw&c, các sinh-viên và hQC-sinh răt 
căm-đông. Ho khao-khát sir phuc-hwng cũng thì-hiên tai đăt nw&c Viet
nam. Hp nghiên-cwu Kinh-thánh và đe nhiêu thì-gi& cău-nguyen. Đwc 
Thánh-Linh đă thăm viêng hg và ngon Iwa phuc-hwng đă lan ra đén 
các Hôi-thánh. 

Dw&i day là môt trong các tài-liêu thuyêt-lrình tai l&p hoc Lich-sw 

Phuc-hwng nói trên.— L T S . 

Thira qui vi. 

Đ u a c hi$n dt?n vái toàn the qul-vi 
và các ban a day là m$t đ$c an cho tôi. 

Tôi xin đ<?c môt câu Kinh-thánh. Lê dì 

nhiên làm vi?c ãy trong m$t chùng-viên 

Than hpc thì chăng có gì hay ho cá, 

nhung dâu sao tôi cũng xin đ<?c. Trong 
4 

Mac 2 2 : 2 9 Chúa Jêsus đă phán : « Các 
nguai lSm vì không biêt Kinh-thánh, cũng 

không biêt quyen nãng cùa Đúc Chúa 

Trói. » 

Tôi vôn t ù đào Timor tói day. Khi 

đoc báo, có lê qui vi và các b?n thãy 

m§t cù-lao nhô nam vè phía Đông Nam 

xú nây. Tôi đã tù môt đilm nam bên 

trong khu-vtrc ãy dên day. Tôi vÔn 

thuôc Hôi-thánh Truang Lão Hòa Lan, và 

trái qua rãt nhieu nam, các Hôi-thánh 

chúng tôi dã hêt sue cÔ gang dè giúp 

cho tín-đÔ sÔng theo nêp sÔng Ca-

đÔc-giáo. Nói that vói qui vj và các 

ban, khi ban tói van - dS uong rugu 

thì ai cCn? biêt là no phá hoai đòi 

sÔng nguòi ta. Tai khu-vue tôi ò, 

các Hôi-thánh và chánh-phù tùng n5-luc 

tù lâu nam đè ch$n dung cái nan ãy, 

nhung không có kêt-quâ gì. Ho cú 

ngày càng uông nhieu them và tàn hai 

T H Á N G TIT 1072 *9 



câ đòi song gia dinh, l ln su sÔng cùa 

toàn th i Hpi-thánh và sinh-hoít quÔc-gia 

núa. T r u ó c khi cu$c phyc-hung ò In

donesia xày ra, trong các Hpi-thánh cùa 

chúng tôi vi?c ãy là mpt chuy?n rãt phô-

thông dÔi vói tín-dÔ. Câ các Ông Muc-

str và các Triròng Lão cflng dùcg phù 

phép và nhúng chuyên tuong ttr nhu vây 

trong dói sÔng hang ngày. T r u ó c cupc 

pbyc-hung t?i Indonesia, thì tình-trang 

Hôi-thánh có the nói là chai li và chinh 

vi th? mà tôi dpc câu Kinh-thánh nãy 

cho qui vi và các b?n, bòi vì do chính 

là str that dâ xày ra trong các H§i-thánh 

chúng tôi. « Các nguoi lâm vì không 

biêt Kinh-thánh, cung không biet quyên 

nãng cùa Đúc Chúa Tròi ». Chúa Jêsus 

dã không phán câu này vói nguòi ngoai-

bang. Ngài phán nhúng lòi ãy vói nguòi 

Do-Thái. Và vì Chúa Jêsus nói : « Các 

nguoi lam », câu ãy nghe có vè kỳ qu$c. 

Nêu Ngài nói nhtr vây vói nguòi Hy-

Lap thì dung lSm, nhung Ngài lai nói 

vói dân-tôc Do-Thái, là nguòi có Kinh-

thánh bên mình. Rôi Ngài lai còn phán 

vói hp each rõ rang, công khai núa : 

« Các nguoi lăm vì không biêt Kinh-

thánh ». Tôi tin rang lúc ãy dâ có nguòi 

không th$t su đông ỳ vói Chúa Jêsus 

vê điêm ãy. Hp bào : a Ông Jêsus o i , 

ông vúa nói mpt câu không đúng vói 

su that. Chúng tôi có nhi íu cuôn Kinh 

diên, chúng tôi có nhiêu sách tiên-tri , 

chúng tôi có nhúng tác-phàm cùa Môi-se 

và toàn br) Ngũ-kinh. Làm sao ông l?i 

bào chúng tôi không biêt Kinh-thánh ì » 

Ngài lat còn tiêp tuc nói triêm : « Cũng 

không biêt quyen nãng cùa Đúc Chúa 

Tròi . » Chúa Jêsus dã nói nhúng diêu 

do vó*i nhúng nguòi tùng trai câ mpt 

lich-sú ly-kỳ vê quyên nãng cùa Đúc 

Chúa Tròi trong dòi sÔng hp. Dân Yso-

raên là tuyên dân cùa Đúc Chúa Tròi 

và đ i tùng trai quyên năng cùa Ngài. 
Chúng ta có the đpc Kinh-thánh Cuu-
uóx đê thãy the nào Đúc Chúa Tròi dã 

dan hp ra khôi xú Ai-C?p, vào đông 

vang, thãy nhúng phép ]? này tiêp theo 

nhúng phép I? khác, và mpi viec kỳ di?u 

khác. Quyên rang di?u kỳ cùa Đúc Chúa 

Tròi đã tùng xây ra cho dòi sÔng hp 
vói t u each mpt dân tec. Dău v |y, 
Chúa Jêsus nói thang rãt rõ rang vói hp: 

« Các ngtròi lâm vì không biêt Kinh-

thánh, cũng không biêt quyên rang cùa 

Đ ú c Chúa Tròi . » Chúa Jêsus dã phán 

nhu vây và tôi tin su th$t đúng nhu the. 

Dâu hp có rãt nhiêu Kinh-điên, Chúa 

Jêsus van nói : « Các nguoi kVông biêt 

Kinh-thánh » ; dâu hp có mpt lich-sú 

ly kỳ, theo do to tiên cùa hp đã tùng 

trai quyên năng cùa Đúc Chúa Tròi 

mpt each hêt sue 1? lung nhu chua he 
có môt dân tpc nào trên thê-gian nây 

đ i đuoc biêt, nhung Chúa Jêsus van 

bào : « Các nguoi không biêt quyen năng 
cùa Đúc Chúa Tròi . » 

Và đó chính là câu chuyên dâ xày ra 

trong Hpi-thánh cùa tôi triró'c cupc phyc 

hung tai Indonesia. Chúng tôi có Kinh-

thánh, nhung già sú chúng tôi mòi Chúa 

Jêsus den Hpi-thánh cùa chúng tôi, tôi 

tin rang Ngài cũng sê dung nhúng lòi lê 

nhu trên đê giâng cho Hôi-thánh cùa tôi : 

« Các nguoi lăm vì không biêt Kinh-

thánh ». Lê dĩ nhiên là cbúng tôi có 

Kinh-thánh, nhung có Kinh-tbánh và 

tùng trài Kinh-thánh trong sinh-ho?t 

thuòng n h | t là hai vi?c khác nhau. Horn 

qua tôi vùa nghe đup'c may câu nói. Có 



ngircri bao m$t s6 tín-đÔ cho r£ng Co-

đôc-giáo chi là m$t hình-thúc hay nghi-

le ton giáo mà thôi, nhirng có mot str 

that hilm hoi nhirng nguòi nh$n chân đuprc 

rang Co-đÔc-giáo là mot ttrng trai đích 

thtrc. Và tôi hoàn toàn đông ỳ nhir v$y, 

vì chúng tôi thãy trong các Hpi - thánh 

cùa chúng tôi, Co-đÔc-giáo đúng là mpt 

h ì n h - t h ú c Trong các Hpi - thánh cùa 

chúng tôi, hành đao chi có nghĩa là 

tuân giú các lu$t le, chú that ra, chúng 

tôi không he tùng trái đirpx nhúng gì 

Kinh - thánh day mpt Co - đÔc - nhân 

phài tùng trai. Khi qui vi và các b?n 

dpc Kinh-thánh (qui vi và các ban biêt 

quyèn Kinh-thánh cùa qui vi và các ban 

nhiêu hon t$i), Kinh-thánh cùa qui vi và 

cácb?a dã nói cho chúng ta biêt bao nhiêu 

điêukỳ di?u. Niêm vui tuôn trào và vinh-

quang day day. Sir bình an vuot qua tri hièu 

và tinh each cao cà, vl - đ^i cùa quyên 

năng Đúc Chúa Trói đôi vói chúng ta 
là nhúng kè tin. That kỳ dieu biêt bao 

khi có nguòi tin đÔ hay chính Kinh-thánh 

nói vê Co-đÔc-giáo hay nói v$ chúng ta 

là Co-đôc-nhân, Nhung vói long thành 

that t ruóc mat Cbúa và t ruóc mat qui 

vi và các b*n khi làm chúng điêu này, 

tôi xin nói vói qui vi và các ban rang 

t ruóc cupc phyc - hung t*i Indonesia, 

chúng tôi có Kinh-thánh, chúng tôi thupc 

rãt nhiêu câu Kinh-thánh, nhung chúrigtôi 

khòng có gì câ trong đòi sÔng haag ngày. 

Chúng tôi mò Kinh-thánh ra và rãt tinh 

ranh nhu qui vi và các ban đã biêt. Lam 

lúz dâu chira dat chân dên Chùng-viên Than 

hpc Fuller, chac qui vi và các ban đêu 

biêt rang chúng tôi cũng tinh ranh y nhu 

qui vi và các ban. Lain lúc chúng tôi 

phài cÔ gang đè cam thãy càng tinh ranh 

han . Tôi tùng biêt the nào là tinh ranh 

hay each thúc đê cam thãy chúng ta cÔ 

g&ng dè trò thành tinh ranh, Chang han 

chúng ta mò Kinh- thánh sách Mac 16 : 

1 5 - 3 0 và thú đpc câu chép rang : « Nhúng 

kè tin sê thãy nhúng dãu la này c$p 
theo» cũng nhu các anh em than men 

khác cùa chúng ta t?i các Chung - vi?n 

Than hpc khác ò dâu do bên My, bên 

Đ ú c . . . Hp báo rang hp không thãy câu 

ãy trong các ban cÔ nhãt, và chúng ta 

phài dÔng ỳ vói hp, mà cũng có mpt h$p 
dyng Kinh-thánh đàng kia. Chúng ta gpi 

đó là hpp dtrng ban Kinh-thánh cô nhãt, 

rÔi chúng ta bò đi muòi mpt câu trong 

đó, tuy nhiên, chúng van có đó, chi có 

điêu là chúng ta đã bô bót chúng đi đÔi 

vói tâm tri chúng ta và bò chúng vào 

chiêc hop np. Rôi chúng ta có hpp Kinh-

thánh cùa the kỳ thú nhãt, và chúng ta 

cflng nói y nhu vây vè hpp sách cùa the 
kỳ thú nhãt do. Gii-thiêt là viêc ãy dã 

xây ra và có th?t. Vì chúng ta không 

theo tu do chù nghìa, nên không báo là 

không có phép la. Vi chúng ta có đao 

Tin-Lành và to phy chúng ta là nhúng 

nguòi quan trpng cùa Đúc Chúa Tròi . 

Chúng ta tm ring Kinh-thánh vÔn t ú Đ ú c 

Chúa Tròi dên, nhun* qui vi và các ban biêt 

rang hoàn cánh cùa the kỳ thú nhãt vôn 

khác nhu the này, the np, the kia, 

Chính vl the mà Đú-c Chúa Trò-i đã 

hành đ$ng nhtr the đó, nhtrng bay giò 

thì Đú-c Chúa Trò-i đang b vào the kỳ 

thú- hai miroi, và hoàn cành lai k h á c 

Chúng ta có khoa hoc, chúng ta có các 

giáo lỳ. . . Chính vì the mà chúng ta 

cho rang Đúc Chúa Tròi cũng phài 

mem dèo moi chút, và nhu- vây, Ngài 



không the làm vifc ay theo each đó. Vàtheo 

each đó, chúng ta lai bô rat nhieu câu Kinh-

thánh vào chiéc hpp thu$c the kỳ thú nhãt 

cua chúag ta. Có lê còn mjt vài câu Kinh-

thánh, có lê chúag ta chi còn Giàng 3 : 16 

mà thôi. Và tôi tin rang Chúa Jêsus l^t 

quyèn Kinh-thánh cùa tôi ra t ruóc cupc 

phyc-bung tai Indonesia, thi Ngài sê giâng 

cho chúng tôi đúng câu này: « Các ngirai 

lă-n vl không biét Kinh thánh». Chúng 
ta có toìn b§ Kinh-thánh nhung chúng 

ta cũog có r i t nhieu chiéc hop. Chúng ta 

có nhúng chiéc hpp cùa thiên-kién. Chúng 

ta chi còn lai rãt it câu đê cÔ gíng tùng 

trai các câu ãy trong dài sÔng hang ngày. 

Điêu chúng ta tin là su cúu rôi. Chúng 

ta tin nhiêu han là chĩ tin có su cúu r§i 

mà thôi. Khi các ban tot nghiêp vè Thăn-
hpc ó đây thi sê đi giân? đao cho nguài 
ta. Hp có nhiêu nhu-cìu han là chi cSn 

su cúu rôi mà thôi. Xin các b?n hãy tin 

tôi. Hp can đup'c chúa b?nh. Hp can đup-c 

bình an. Hp can đxrac vui vè. Hp can su 

song cùa Đúc Chúa Trà i . Hp cănsu song 
cùa Đang Cnrist trong sinh-ho?t thuang 
nh| t . DM sÔng day ma qui, day gian ác 
này không phâi chĩ có su cúu rôi (bang 

lài nói suông) là dù. Nguài ta còn phâi 

đÔi-phó vói rãt nhiêu vãn-đe. Có nhúng 

nguài b; qui am. Có nhúng nguài can 

đup'c yen ùi, can đtrac chúa bênh. Đó 

chính là nhúng điêuvup-t qua su cúu rôi. 

Và tôi ta an Chúa Jêsus vl Kinh-thánh 

không phâi chĩ day chúng ta vê su cúu 

r5i mà thô ; . Kinh-thánh d?y chúng ta vê 

sy day day cùa đài song Chúa Jêsus có 

the đat tói, có the chan dén mpi lănh-
vyc cùa mpi nhu-cau, đén vói bãt cú ai 

ó bãt luân nai n\o. Tôi ta an Cnúa Jêsus 

vê điêu đó. Và viêc ãy vôn có that t ruóc 

cupc phyc-hung tai Indonesia mà chúng 

ta l?i không gap, không tìm thíy. Chúng 

ta đup'c trpn ven các lài húa. Có nguài 

bâo r ing có lê trong Kinh-thánh có đén 

khoâng 30.000 lài húa, nhung có lê trong 

dài cùa tôi, tôi chi đup'c có mpt màthôi, 

hay cũng có lê là tôi chang đup'c m$t lòi 

húa nào câ. Chúng ta có toàn bp Kinh-

thánh nhung có lê không đuprc m$t tùng 

trai nào vè nhúng đièu Kinh-thánh đã day. 

Tôi tin rang đó là đièu Chúa Jêsus muÔn 

nói : a các nguai lìm vì không biét Kinh-

thánh». O, xin chúng ta dung vpi ban 

dén quyên năng cùa Đúc Chúa Trà i . 
Néu qui vi và các ban muÔn nói vói tôi 

vê quyên năng cùa ma qui, tôi sê có môt 
bài giâng dài m§t gió đòng hôđè ban vói 
qui vi và các ban vè quyèn năng cùa ma 
qui bài vl đó chính là đièu chúng tôi đã tùng 
trâi trong các Hpi-thánh cùa chúng tôi. 
Chúng tôi không he biét đén quyèn năng 
cùa Đúc Chúa T r à i . Khi có nguài 
đau Ôm, chúng tôi đén vói ông Myc-su 
và nói : Thua Ông Muc-su, xin cau nguyên 
cho chúng tôi. Rôi ông Myc-su than men 
cùa chúng tôi cău-nguy?n ring NÊU Chúa 
vui long chúa bênh cho b?n thì Ngài sê 

làm vi?c ãy. Trong các Hôi-tbánh cùa 
chúng tôi, chúng tôi dung rãt nhiêu chú 

NEU; chú NHWNG. Vâng, neu Chúa 

muÕn, thì Ngài sê làm, bang không, Ngài 
sê không làm. Và that ra chúng ta dã 
không biét Đúc Chúa Trà i cùa chúng ta. 

Trong Ê-phê-sô 5 : 17, Kinh-thánh d$y 
anh em phâi hièu ỳ-chì cùa Chúa là the 
nào, nhung chính tôi l?i không hièu, 
không biét gì câ. Chúng tôi không biét 
là Đúc Chúa Trà i có bang long chúa 
b?nh cho chúng tôi hay không. Trong 
mpi vi?c, trong mpi truóng-hp-p, chúng 
tôi dêu dung chú NEU. Tôi cũng không 
biét là Kinh-thánh có ỳ nghìa gì đÓi 
vói chúng tôi t ruóc cupc phyc-hung t$i 
Indonesia, bói vì chúng tôi không biét 



ỳ-cbì cua Đirc Chúa Tròi là the nào. 

Lòi cău nguy?n cùa chúng tôi đăy nhírng 
chír NÊU. Chúng tôi nói « Ljy Chúa, 
neu, néu, n e u . . . » cho den khi chang có 
9ì lay chuyên câ, Còn vê quyên nãng cùa 

Đ r : Chúa Tròi thl khi can dén chúng tôi 

cũng cău xin. Lúc clu xin, chúng tôi 
cũng nói « N H U N G MÀ». Và khi can 

hlah-dung ra mpi sir, chúng tôi bat đău 
t y cho mlnh là khôn ngoan, sang su#t, cho 
dén khi các Hpi-thánh chúng tôi chang 
đugc gl cá. Nhirng hãy ta on Chúa Jêsus 

và Kinh-thánh d$y rang Ngài dã den thãm 

vi?ng dân Ngài dang song trong t6l tãm. 

Ánh sang cùa Ngài đã chieu r$ng trên hp. 

Khoang nam nam ruòi t ruòc đây, ánh 

sang íy đã thuc su đén vòi chúng tôi. 

Chúa Jêsus dã thãm viéng đát nuòc tôi. 

Viêc íy bat đău tai dào Timor. Tôi nhò 

là viêc ãy dă xay ra vào ngày 26-8-1965, 
lúc chúng tôi dang hiêp nguy?n tai nhà 
thò HOi-thánh tôi, thupc Giáo-hpi Truòng 

Lão Hòa Lan. Lúc chúng tôi đang cau 

nguyên thì có viec 1? xây ra, đúng nhu 

chuyên dã xây ra trong sách Công-vy các 

sú-đô chuong hai. Tôi không muÔn đua 

ra mòi giáo-thuyêt nào Hen he đén điêoi 

này. Tôi chi xin kê lai câu chuyen đã xay 

ra mà thôi. Tôi chi là m$t tía-đÔ thuòng. 

Tòi kbông dám giâng cho qui v'\ và các 

ban, néu can thì tÓl hon là xin qui viva 

các ban, hãy giàig cho tôi nghe. Tôi chí 

xin chia xé cho qui vj và cá: ban nhírng 

gl tôi đ i thãy trong xú tôi, rÔi cbính qui 

vi và các b?n sê làm phan vi?c cùa mình, 

maôn Up mot cái gl đó, mpt giáo-thuyêt 

nào đó, hay l àn gì đó tùy ỳ! Tòi chí xin 

kê lai cho qui vi và các ban nhùng gl 

Cniia Jêsus cúa tôi mà cùng là Chúa Jêsus 

cùa qui vi và các b?n, đă làm đúng nhu 
lòi trong quyèn sách bla đen mà các giáo 
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si đã đem đên cho chúng tôi tai Indonesia, 

và d?y chúng tôi bay tin vào đó. Tôi t? 

on Đúc Chúa Tròi vê viêc ãy, viec các 

giáo-sĩ chi đem đén cho chúng tôi quyèn 

sách đó và day chúng tôi hãy tin vào đó. 

RÔi su vi?c đã xây ra đúng nhu vây. Qui 

vi và các b^n có the tin hay không tin 

tôi. Lúc chúng tôi đang nhóm lai vòi 

nhau đó thìm§t viec đúng nhu đugc chép 

trong Công-vú các sú-đÒ2: 1-4 đãxâyra . 

Tôi xin đpc may câu ãy cho qui vi và 

các ban nghe. (Đpc đo?n Kinh-thánh ãy). 

Đó là mpt nhà thò lòn cùa Hôi-thánh 

Truòng Lão. Tãt cá chúng tôi khoâng 200 

nguòi đang hiêp nguyên tai đó. Chúng tôi 

hiêp tnpt cãu-nguy?n. Vi?c đã xây ra tai 

đây. Môt viêc chúng tôi thuòng làm truòc 

cup: phyc-hung t?i lađônêsia. Chúng tôi 

tin rang các phép la cùa ngày le ngũ tuăn 
phâi xây dên cho Hpi-thánh m$t lăn đù 
cà. Chúng tôi chì tin cây vào Thánh 

Giáng và Thánh Phi-e-ra cùng nhieu nguòi 

khác nũa trong Cuu uòc và cùa the kỳ 

thú nhãt. Nhung cuÔi cùng, chúng tôi 

nhân-thúc đugc rang chúng tôi không the 
Urn nhu vây. Chúng tôi không the sÔng 

cãn-cú vào túng trái, vào kinh-nghi?m cùa 

nguòi k h á c Néu chúng tôi nói rang Thánh 

Giăag và Thánh Phi-e-ro đã tiép nhân ĐÍng 

Christ còa chúng ta không can tin nhân 

Ngài, mà chì can đen nhà thò mà thôi, 

thl tôi tin rang su viec không the nào 

êm xuôi đugc , boi vi chính Đúc Chúa 

Tròi đã ban Con đpc sanh cùa Ngài cho 

thê-gian. Nhung đteu đó không có nghialà 

tãt câ mpi nguòi trên toàn the thê-gian này 

đèu sê đugc vào Thiên đàng câ, nhung 

chi có nhung nguòi bang long tin nh$n 

Cfcúa Jêsus Cnrist làm Chúa và Cúu Chúa 

cho riêng mình mòi đugc nhu the mà thôi. 

(Còn tiêp) 
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T H I Ê N B A N G B Ã B E N 
(Tiep theo và het) 

. — « S i r hiên di£n cùa môt Đãng 

thay the Chúa và ngu- t r i vó'i ho mãi mãi, 

chính là Chúa trong môt dang t h ú c 

khác, dang t h ú c cùa Christ Thánh-

linh, Trung- tâm cùa Jêsus. t r á lai dè á 

vái chúng ta đ á i đái...)) (Khi Đăng Yên-Ui 
đen. Simpson, ngày t h ú nhãt và t h ú nhì.) 

— a Trong ngày lê Ngũ tuãn, các môn 

đô dã tiep nhân chính Than - linh cùa 

Christ vinh - q u a n g . . . Bái Thánh - linh, 

Ngài dã giáng xuông nhtr là mot Đãng 

Christ n g u trong nôi - tâm, dè t r á 

thành . . . sir song trong cuôc đ á i ho.» 

(Phtr&c-hqnh tràn đăy căa lè Ngã - tuHn. 

Murray, trang 31, 21). 

OUQC D A Y D A Y D U X 
T H A N H * L I N H và Đ U T T C C H I E M 

H l h J B C N Đ Ă N G C H R I S T 

Đây là s u vi^c se xáy ra môi khi 
Đãng Christ ducrc suy ton lên ngai cùa 

tâm-linh n h á sir «đay day Đ ú c Thánh-

linh)) Đãng Christ sê t r á thành tiêu-

đièm cùa đ á i song qui vi — Đirc Chúa 

Jêsus t r á thành Moi S t r ! Đây là su 1 viêc 

sê xây ra khi chúng ta nhân lãnh sir ban 

cho Đ ú c Thánh-linh. Nhirng néu chúng 

ta chua có ducrc s u t ú n g trài này vá i 

Đãng Christ, nêu chúng ta không nhân 

biét Đãng Christ theo mot kích t h u á c 

quyên năng và m a t - t h i ê t , thì rõ rang là 

chúng ta chua he ducrc day day Thánh-

linh cùa Đ ú c Chúa T r á i . Vì ducrc day 

day Thánh-linh cùa Đ ú c Chúa T r á i là 

đucrc chiém h ú u b á i Đãng Christ hang 
sÔng. 

Đ Ã N G C H R I S T L À C H U A 

S u bay to l án lao nhãt cùa ngày lê Ngũ 
tuãn là su bay to thuôc Unh vê Đãng 
Christ. S u bay to nãy chi the hi?n đucrc 
q u a s u day day Đ ú c Thánh-Linh mà 
thôi. Đi dén dâu, môn-đô cũng đêu rao 

truyên vè Đãng Christ. Nói cho dung, 

toàn the sách công-vu các sú-đô chĩ 

chép có mot đ i èu : « S u rao truyên vè 

Đãng Christ ». 

N h á s y tuôn tràn Đ ú c Thánh-Linh 

trong ngày lè Ngũ-tuãn mà Đãng Chris t 

đã ra di lai t r á thành mot t h u c tai 

sÔng dong cho các môn - đô. Do đó , 

s\f day day Đ ú c Thánh-Linh dông thai 
v ú a là s u ban cho Đ ú c Thánh-Linh , 

vùa là s\y bay to Đãng Chris t v inh-

quang. Vái mot s u bay to n h u vây, các 

m ô n - d ô đ ã luôn luôn ỳ t h ú c vè Đãng 

Christ, có Christ chù tri và đông tâm 

tinh vá i Christ . Chính ngày đó, các môn_ 

đô thãu-hiêu vè Christ hern là n h ú n g 

đièu ho hieu vè Ngài suôt ba nam t rá i 

chung song vá i Chúa. 

Đây là đièu sê xây ra khi môt nguá i 

đucrc day day Đ ú c Thánh-l inh. Có môt 

su bay to cúa Đăng Christ đã sang Iqi vá i 

bán-thè cùa môt r Đãng dã chiên-thang 

toi-lôi, s u chet và quyên - năng cùa s u 
tôi tăm trên các nai cùa t ú n g t rá i . — Có 
mot su bay to cùa Đăng Chrht vinh-
quang dxxcyc Đ ú c Chúa T r á i tôn-vinh ca 
ngcri, và Ngài hi£n ngôi bên h ú u Đ ú c 
Chúa T r á i , ducrc ban cho mot Danh 
cao h a n tãt câ moi danh trên t rá i lan 

d u á i dãt. — Có mot s u bay to cùa mot 



Đăng Christ toòn-nSng đén vó'i kè tin 

Ngài và ngirai ãy đirpc dành sân mpi 

s y đSc-thâng, moi quyèn - năng, phiró'c 
hanh và v i n h - h i è n mà Đ ú c Chúa Cha 
đã ban cho Đ ú c Chúa Con. 

Đ ó chinh là vinh - quang cùa Kinh-

nghiem ngày lê Ngũ tuăn, và str vinh-
quang nay dang d y b | cho chúng ta ngày 
hôm nay. 

Bay giò- tôi hièu rõ là tai sao các môn-

đô dã nói nhièu ngoai-ngú trong ngày 

le Ngũ tuan. Kinh- thánh dã kè ra miròi 

lăm t h ú tiéng. Vi£c này là dè rao truyèn 
cho câ thí gian biét r i ng Đ ú c Chúa 
Jêsus là Chúa và là Đãng Christ, và bay 
giò* Ngài dã trô* lai vó'i ttr-each mot vi 

Vua day vinh-hièn dè trj-vì t rong long 

cùa nhúng kè điro'c chuôc. S y bay to 

vinh-hièn mà Đ ú c Thánh- l inh đã ban 

cho can phâi đ u p c chia xè vó'i các Đai 

di$n cùa các Quôc gia láng gièng lúc ãy 

đang tap t rung tai Jerusalem. 

C Ò N M Q T V A N ĐE 
Q U A N T R Q N G N H Â T 

T ú ngày lê Ngũ-tuăn trô' vè sau, các 
sú-đô đi khap no i , thăm viéng các nhóm 
tín-dÔ và lúc nào cũng đăt cho ho môt 
câu hòi giông nhau : i Anh em đã nhân 

lãnh s y ban cho Đ ú c Thánh-linh chtra ? » 

vl s y bay to vè Đãng Christ vinh-quang 

chi the hi£n đirac qua Đ ú c Thánh-l inh 

mà thôi , ngoài s y day day Đ ú c Thánh-

linh ra, không có phtrang-cách nào dè 
Đãng Christ có the tt a nên t h y c h ú u , 

mât-thiét và day quyên - năng đôi vói 
chúng ta. Đó là sú-điêp mà các sú-đô 
rao truyèn cho tãt câ tân t ín -húu moi 

no i . Đó là sú-đi$p can phâi đtrpc rao 
truyèn cho tãt câ các con cái Chúa ngày 
hôm nay. 

Chúng ta đ ú n g châm trê mpt ngày 
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nào núa trong viêc túng trâi kinh nghiêm 
qui báu năy vè Đãng Christ mà Đ ú c 
Chúa Tr*M mong muón ban cho chúng 
ta qua s y day day Đ ú c Thánh-l inh. 

v Qui vi dã tin c$y noi Đãng Christ 
dè đirpc s y tha tôi và đirpc giài thoát 

khòi s y doán phat — điêu này rãt qui 

báu nhirng còn nhièu điêu hon điêu ãy. 

Ngay bay giò-, qui v | hãy ton Chúa 

làm Vua trên đói song cùa mình bã:ig 

each dâng hiên trgn ven than thì, linh-

hôn và tâm-linh mình cho Ngài. Hãy dè 

Đãng Christ n g y tri trên toàn the con 

ngirò'i cùa qui vi nhu* là Vua và Chúa. 

Đ ú c Chúa Jêsus dã sanh ra dè làm 

Vua. Ngài dã chét và đã phyc-sanh đè 
cúu chupc than dân cùa Ngài. T ú chõi 

s y tè-tri cùa Ngài trên dòi song cũa 

qui vi là phù-nhân muc-đích chính-yéu 

cúa công vi£c cúu chupc cùa Ngài. Chi 

có Ngài m M có the ban cho đM song 

cũa qui vi tràn day phuó*c-hanh, bình-

an và quyèn năng. 

L à i H I / A N À Y T H U Q C V E 
Q U I V j 

Giò1 phut này qui vi hãy ton Đãng 

Christ lên làm Vua bang each mM Đ ú c 

Thánh-l inh tràn day và chiêm h ú u qui 

vi nhir Ngài dã h ú a : «Vay néu các 

ngtrôi là ngirM xãu, còn b:ét cho con 

cái mình vat tÔt thay, huông chi Cha 

các ngirai ô- trên trM lai chang ban Đ ú c 

Tháoh-linh cho ngirM xin Ngài». (Luca 

1 1 : 13). Vó'i lói húa này, Đ ú c Chúa 

Tròi n h ú t đjnh sê ban chính mình Ngài 

cho Qui vi. Hãy tin na i lói Chú? . Hãy 
đan- thành tiép nhân sy day day Đ ú c 
Thánh-linh ngay bay giò* và vó'i sy day 
day do qui vj sê nhân biét ngay môt 
sy bay to di$u kỳ vè Đãng Christ vinh-
quang. 

Garth. W. Hunt 



THÂP NÊN NGUYÊN CAU 

Đêm tõi qua con thSp lên ánh rên 

Nên tuy m& nhwng da rgi dw&ng con 

Đw&ng iuòi trè~g$p ghènh khCrg dém dên 

Đirò'ng tucng lai — ôi ! tam tri hao mòn 

* * 
* 

Sang )êu &t nhwng nên là nguôn sang 

Xua dêm den vè rpt cá tám ngw&i 

Đêm th&i gian trôi dSn theo nam tháng 

Bong gi$t mình nuõi tiêc tuòi xuên trôi 

* * 

Con an w&c m$t noi niêm nho nhô 

Nôi niem theo ánh nên tòa sang dSn 

Con ao w&c tuòi trè dwng dwng ngó 

Que hwo-ng ten theo gi&, tháng, ngày, nam. 

* 

Đêm yen l$ng chi mình con v&i bong 

Con nguy$n cSu theo ánh nen lung linh 

Nguyen cau cho tuòitrê birng sire song 

Nguy§n cău cho dăt Vi$t s&m thanh bình 

Đău Xuên Nhêm Tỳ 
L Ê - V À N T H A I 

Tuy-Hòa 

C H I A N - CÁC ÂN-NHÂN LING HÔ VIÊC TRUYEN CIÁO 

Tháng Giêng 1972 (tiíp theo) 
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** {Tiêp theo) 

Đàn ông dàn bà thuôc dù các nuôc* 
các chùng tôc dang sát cánh nhau, và 
ngu là môt nguò-i khác han Baraba, chãc 

phài bj thôi mien bcVi đám nguò i lúc 

nhúc do, tãt cà su* giàu sang do, str huy 

hoàng do, n h ú n g dinh co* do so và vô 

so nhfrng đ£n thò dành cho các vi than 

khap the giôi do, no i mà n h ú n g dám 

nguò i quỳ phái ngôi trên n h ú n g 

long lay son son thép vàng diro'c ngirM 

khlêng d ín qui lay triró'c vi than cùa 

riêng hp, khi ho không thích nhírng hi$u 

buôn xa xí phàm cùa phô Via Sacra 

hay mpt trong nhírng ngôi nhà tàm đÔ 

so cùa thành phô. Néu là cap mat cùa 

mpt ngirM khác, chac dã phân ânh vè say 

me dôi vó'i tãt cà mpi vât đó. Nhirng 

dôi mat cùa Baraba không phan chiêu mpt 

net gì câ, có lê vì chúng dã nam qua sâu 

trong hai lô mat ? Nhúng gì lão thãy 

dSu lirót nhanh qua triró'c chúng nhir 

không Iiên h? gì dén chúng câ. Không, 

lão không còn liru tâm gì dên the gian 

này núa. Lão dã tró* thành dung dtrng. 

I t ra là lão cũng t t róng nhir vây. 

Tác-giâ • PAR LAGERKVIT 
Nguòi djch : HUONG DUONG 

Nhirng tãt câ không phâi dèu hoàn 

toàn vô nghĩa đÔi vó'i lão nhir lão t i rông, 

bói vì lão van còn khinh ghét chúng-

Trong so n h ú n g vât gp*i cho lão cái 

cam tirò'ng m o hô không that cũng gom 

cà n h ú n g đám r i m e đông ngirò'i van 

đi qua các phô vó'i các thày cà, các tin 

đô và n h ú n g dãu hi£u linh thiêng cùa 

hp. Điêu do dã làm phát sinh trong lão 

m§t hâu qua kỳ dj, vì lão vÔn không tin 

than thánh gì nhirng cú luôn luôn dung 

đàu vói nhúng trò nhir vây, và lão chi 

còn biét t ránh môt bên cho hp đi qua. 

Lão nép sát vào tirò'ng cùa các ngôi 

nhà và vó'i đôi mat giân dú , lão nhìn 

trpm hp diên hành. Ngày no, lão theo 

môt dám riró'c nhir the đén môt ngôi 

đèn 1? lung mà irtróc đó lão chira bao 

gió thãy, và môt khi đã lot vào, lão 

cũng đ ú n g lai nhtr n h ú n g ngiròi khác 

triró'c búc t t rpng cùa môt bà me am 

trong tay môt câu be trai . Khi lão hôi 

tirò'ng đó cũa ai thì ngirò'i ta bào là 

cùa n ú than Isis rãt linh thiêng, và c$u 

be Horu. Nhu'ng sau đó, ngiròi ta đã 



nhìn lão có vé khinh bì cái con ngiroi 
đã không biét câ ten cùa Đ ú c Thánh 
mâu. Môt ngirò'i gác ctra trong den thfr 

dén duòi lão di, và sau khi b u ô c ra khôi 

các cánh ctra bang dòng, dã làm dau 

thánh theo nghi le dè che chô- chính 

mlnh và câ ngôi dén khói kè xâm pham 

no i thánh. Có lê anh ta nhân thãy rang 

Baraba dã d u o c thai dung và sanh ra 

trong hân thù, môi thù hân h u ò n g vè 

mpi loài tho tao câ trên tròi lan d u ò i 

dãt, và chông lai Đãng tao hóa cùa cá 

bâu t rò i lan trái dã t . 
m 

, Vêt xeo t r á thành màu đó máu và cái 

nhln rung đông n h u môt mũi ten trong 

đôi mat an kin và man r a , Baraba chay 

nhanh ra đ u á n g rôi bang ngang đú t h ú 

lô l á n và đ u á n g hem. Cut mau. thang 

q u i ! Lão l?c long, không biêt mình đang 

á đâu, và cuôi cùng lão ve nhà thì đáng 

lê đã bi t r ú n g phat — n h u n g biêt lão 

vÔn đuqrc ông chù men chuong, nên 

bon can vê không dám phat lão, dau là 

mot hình phat rãt nhe nào. Tuy nhiên, 

chúng tin vào lái giâi thích Ion x$n, 

bâo rang mình t inh c á bi lac 16i, vì chua 

biét rõ thành phô lam. Rôi íão ryt vào 

cái góc cùa mình trong gian nhà ham 

dành cho bon no le. Trong bong tôi lão 

cam thãy may chú «Christis Jêsus» bi 

xóa nung nãu khung nguc dang t h á hôn 

hen cùa lão n h u lùa dot vây. 

Đêm do, lão mo* thãy mlnh bi - xích 

chung vái mot ten no lê dang cãu nguyen 

bên canh mình, mà lão không trông thãy 

d u ^ c — Tai sao câu lai câu nguyen ? Lão 

hôi. Làm the có ích igi gì ? — Tôi cãu 

nguyen cho câu do, ten no 1$ no tra 

lái bang mot giong rat quen thu<?c t ù 

trong bong tôi vang ra. Lúc ãy Baraba 

hoàn toàn d u n g yen dè khôi quay ray 

n g u á i đang câu nguyen, và lão cam thãy 

n u á c mat mlnh trào ra. N h u n g khi lão 

thúc giãc và qua quang tìm chiêc day 
xích d u á i dãt, thì no không có á đó, 
câ ten no lê cũng không. The là lão không 

có bi côt dinh vá i ai hét. Không có môt 

ai trên the gian năy b} buôc chat vào 
lão hét. < *• . 

Ngày no, khi á môt mình trong nhà 

ham cùa t u dinh viên tông t rãn, lão thãy 

dãu hieu con cá khâc trên môt b ú c 

t u á n g trong môt chô kin đáo. No dã 

do mot ban tay vung vè tao ra, n h u n g 

không có ai nghi n g á gì vè ỳ nghĩa 

t u a n g t r ung cùa no. B a - r a - b a t u hôi 

t rong dám no If có ai là t in đô Đãng 

Christ. Lão t h u a n g t u hôi n h u the vào 

n h ú n g ngày kê tiép và quan sát t ú n g 

n g u á i mot dè cô tìm cho ra ? Nhung lão 

không hôi ai câ. Lão cũng không tìm 

xem có ai biêt không. Nêu lão làm the 
thì chac dê lam. N h u n g l lo không làm 

gì câ. 1 

Lão chi lien lac vá i nhúng ten no If 

khác khi that can thiêt mà thôi. Lão 

không trò chuyen vá i ai câ, cho nên 

cũng không biét ai hét. Cũng không ai 

biêt lão hay chăm sóc dên lão. 

Tai La-mã có rãt nhiêu t in đô Đãag 

Christ. Lão biêt n h u vây. Lão cũng biêt 

rang các tin đô ay t h u a n g hoi hop tai 

các nhà nguyen hoac nhúng n a i hop 

mat than h ú u tai nhiêu no i trong thành 

phô. N h u n g lão không he đi t ìm nhúng 

n a i ãy. Có lê thĩnh thoáng lão nghĩ là 

sê làm n h u vây. Nhirng lão van không 

làm. Lão mang ten vi than cùa ho t rên 

tarn the cùa mình, nhung ten ay dã bi 

xóa bõ rôi. (Còn tiêp) 
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HI-BÁ-LAI 
• f 

S o g n già :Bà PHAM-VĂN-NĂM 

BÀI THU' HAI ML/0" 

RESH (CAI ĐAU) 
SO TIÊU-BIÊU : 200 

( ^ H I T thú 20 trong tu-mlu Hi-bá-lai 
là c Resh», nhir chũ R. Ch* nây có nghĩa 

là «cái-đâu», Kinh-thánh nói dén 399 lan. 

Hay là nguò'i cai-tri, cam đâu. 

Trong Sang 2 : 1 0 có nói đén con song 

4 njã, nhung theo nguyên van Hi-bá-lai 

thl viét là: «coa song chia ra b6n đau». 

Cũng có nghía là mpt nguòi cam đâu 

mQt chi-phái, m$t t$c-truòng. L^i còn có 

nghĩa là «ban đâu», (Reshith). Mpt nghía 

chinh-xác chi ve Chúa Jê*u5 nhu Phao-lô 

die a tà trong câu Cô-lô-se r: 18 « Ây cũng 

chluh Ngài là» « DAU » cùa thân-thè, túc 

là «đâu» HOi-thánh. Ngài là 1 ban đâu» 

sanh t r u ò : nhãt tù trong nhũng kèchét, 

hâu cho trong mpi v)t Ngài dung đâu 

hang. * Trong thân-thè cái đâu là quan 

he. ĐSu dièu khiên cà thân-thè. Đâu chúa 

đyng sy khôn-ngoan. Nguòi ta mat tay, 

chon, mat. mũi vln sÓng, nhung mat đau 

thì không the s6ng đupc. Đãug Christ là 
dau Hpi-thánh. Ngài là Chúa Cúu-tbé cùa 

mpi nguòi. Vê đièm nây có the dánh tan 

mpi thành kién sai lâm cùa mpt Giáo-bpi 

kia cho rang «John Knox là đâu cùa Hpi-

thánh Tin-lành » hoăc a Martin Luther là 
đSu cùa Hpi-thánh Tin-lành, ». .v.v. . . 

Kinh- thánh khang - dinh r ing : 1 H$i-
thánh chi có m$t cái dâu là Jêsus Christ 
ngoài ra không có ai khác là dâu cùa Hpi-
thánh cá (Êphêsô 5 : 2 3 ) ; 

Moi mpt thupc-viên cùa Hpi-thánh là 
phàn-tù trong thân-thè cùa Đãng-Christ, 

Nhung Chúalà dâu, trong Ngài chúa dung 

cá mpt kho tàng khôn-ngoan và hièu biét. 

VI sy tò-chúc cùa Hpi-thánh có tr^t-ty, 
có su hòa-hpp thich-đáng. Hpi-thánh đâu 

tiên có các truòng lão đupc chl-đjnh huòng-

dân nhũng con chiên cùa Đúc Chúa Tròi 
• 

vê phuong-diên thu§c-linh. 

Khi xua chũ truòng lão đòng nghia 



vái chù c Giim-myc » hay « Rlyc-su » 

chirc-vu cùa hQ đeu nhtr nhau; chCr t r u i n g 

lâo thuò- xira không han la chí ve" nhũog 

ngirò'i th$t gia trong Hôi-thánh. Thòri xa 

xira nhùng ngiròi già thuòng xem các 

chúc vi?c H$i-thánh nhir là con trè nhln 

đín cha me chóng. VuaRÔ-bô-am đănghe 
theo lòi cùa nhúng nghi-viên trè tufci, mà 

tú ch& lòi khuyên thiét thyc cùa nhúng 

b)c lăo thành là nhúng ngiròi có kinh-

nghiêm và khôn-ngoan honbpn thanh niên 

kia. Vì đó pen CUQC n&i lo?n bung no và 

niròc Do-thái bi qua phân. 

Phao-lô đã nhân thúc điêu năy khi Ông 
cành-cáo nhúng tín-híru trong tho Tit, và 
khuyên Tit nên chQn ngiròi làm Giám-

myc phâilà ngiròi không chô trá^h đugc , 

vl ho là kè quân-lỳ nhà Đirc Chúa Tròi . 

không đirgc kiêu-ngjto, gi |n dú . v.v. 

Dau H^i-thánh có su* tS-chúc l$p lên 

các vi giám-myc, myo-su hay chãp-su, ãy 

chang qua là các tín-húu đugc đác-ândir 

phăn trong công tác mò mang Vuong-

qu6c Tbiên-thugng ò trăn gian, lo viêc 
nhà cùa Đúc Chúa Tròi , nhirng hQ không 

phii là đâu cùa Hôi-thánh, chi Đãng 

Christ là đău. 

Tuy nhiên néu nhùng ngiròi lãnh trQng 

trách năy vòi tãm long tbanh-sr)ch, đirgc 

Chúa đ?p long và mim ciròi vòi hQ, thì 
hQ cflng rít hài-lòng và hang say phyc-sir 

Chúa, hQ cũng sê mĩm cuòi t ruòc nhũng 

su khó khăn, lao-khô nhút cúa công tác 
thu$c linh nây. Chú • chãp-su» thl can 

ngú do hai chú Hy-lap ghép thành túc 

là chù «Dia» nghía là sufit' qua và chũ 

« Conia • nghĩa là by i đãt, the thl nghía chũ 
ãy là mQt con nguòi bang byi đãt làm viêc 

nhQC nhan. MQt viên chap su phài là 
nguòi lo vi?c Chúa each rãt hài long, 

cOn? can có mQt đòi s<5ng tucrng đ6i kbá tét, 
hQ sê đugc bye cao trQng và long rãt dan 

dĩ trong đúc tin đén Đúc Chúa Jêsus 

Chiist (I Tim 3 : 13). 

Đíng Christ lâ đău, néu các chi the là 
trong sach, tãt nhiên mpi sy to chúc trong 

HQi-thánh đugc hòa-hgp, guòng may hành-

chánh đugc tien trièn tot đep nhu mQt 

mánh đít phi nhiêu giúa sa-mac, nhu 

giéng nuòc noi đftng vâng và nhu ngQn 

hài đăng trên nèn đ i vùng bên chói lòa 

ánh sing trong biên trân tăm t£i. 
Ngugc Ut néu nhũng phân t ù trong 

H$i-thánh túc nhũng chi the Đãng Christ, 

có mQt đòi s6ng thuQC linh qua th íp thói 

thì th$t nguy hièm. Khi nguòi nào đó 

đuo'c chi đjnh làm mot chúc viên đê du 

phân trong công viêc Chúa mà thiêu su 

khiêm nhuòng, tuòng mình là đâu HQÌ-

thành, là « đâu » tãt cà mQi ngiròi, muôn 

cho mQi nguòi nghe theo mlnh rãm-rap, 

khô ig ai đup-c phát bièu ỳ kién hay bay 
to quan đièm cùa mlnh thl chính nguòi ãy 

đã cbiém đia vi cùa ccái đâu » chò không 

phài là nhũng chi the trong than. Hgquên 

rang chính mlnh hQ cflng là tin hũu, mQt 

phăn t ú trong H Q Ì thánh là nhúng con 

nguòi bang byi đãt đugc ùy-nhiêm trong 

công tác cao trQng đê thi hành chò không 

phài là cái dâu, vl the trong H§i-thánh 

nào có nguòi tin hũu nhu vùa kè trên túc 

nhiên gay cho Hôi-thánh su cái và tranh 

chap gây phe lap đáng kéo mQt s6 không 

theo mình đè làm rôi cho Hôi-thánh khién 

nhieu nguòi bu&n btrc đau khfc. 

Đãng Christ mòi là đâu cùa H$i-thánh. 

Ai đó dám cá gan chiém đoat quyèn cùa 

Đãng Christ, that là nguy hièm vô cùng; 

Néu muon cho H$i-thánh nhu m$t mânh 

đãt phi nhiêu giúa sa 1119c thl môi Co-đóc 

(Xem tiêp theo trang 32) 



NGÀY NAY HÚT THUÓC 
NGÀY MAI XUÕNG MÒ 

• EC. WOLF 

T R L T C T C day nhiêu nam cha tôi thircVng 
gpi nhúng diêu thuõc Iá là nhfrng cây 
• nêmdóng quan tài ». Hôi ãy ông chira 
có bang chúng rõ rêt nào cúa k'^oa-
hpc dê làm lu$n cú cùa mình. Ong « chĩ 
thuyêt giâng »— nhir mpt vài ngirò'i 
thiròmg bào. Tuy nhiên nhũng khám phá 
khoa hoc găn day chúng minh rang lói 
nói cùa cha tôi không phâi là vô can cú. 

Cha tôi có mpt ỳ thúc sâu xa vê sy 
quân lỳ than the. Ong xác tin rang không 
ai có quyên hùy hogi than the mình bang 

.A 

m§t sy phóng túng rào. Ong tin tàng 
dă là Ca-dõc-nhân (túc tin do cùa Chúa 
Jêsus Christ) thíìn the cùa mình chính là 
«dên thò- cùa Đúc Thánh Lmh» ( ICô6 : 
19), và chúng ta phài chiu trách nhiêm 

vê bãt cú mQt hành dpng nào phàm tyc hóa 
than the mình. Đó là kinh nghiêm ban 
than cùa cha tôi, Ông cũng tin rang hút 
thuõc lálà mpt each phàm tyc hóa than 
the cùa con ngirò'i. 

Phâi chi còn dên ngày nay, cha tôi 
còn có rãt nhiêu bang chúng cho nhân 
dinh cùa ông. Tháng giêng nam 1964vj 
y-sĩ trirò'ng Luther Terry giám dõc ngành 
y-tê cùa Hiêp chung quõc dira ra m§t 
ban phúc trình có bang cóchúrngminh 
rang hút thuõc Iá là m$t nguyen nhân 
chính cùa bênh ung thir phòi và nhiêu 
trong bênh khác. Không m§t ngirò'i nào 
gpi là có ỳ thúc mà Igi khinh thu'ò'ng ban 
nhân djnh cùa mpt ùy-ban gôm mirò*i nhà 
khoa hpc dã làm viêc ròng ra mirò*! bõn 
tháng dài trong vi$c nghiên-cúu nhúng 
bang chúng xác thyc. 

Them vào vói nhirng ban phúc trình 
nói trên, còn có hai mirai tám cÔngcu§c 
siru khâo trong mirò-i quõc-gia khác nhau 
cũng deu dira dên mpt kêt lu^n tircrng 
tp. Ban phúc trình cùa ùy ban Hoàng 
gia các y-sì Luân-dôn nói rang :«Kêt 
lu$n hpp lỳ nhúl cho bang chúng vèsy 
lien he giũa hút thuõc và bênh t§t là : 
hút thuoc là nguyen nhâncó lê xác thyc 
nhút cùa sy gia tăng mói day ákhSpthé 
giói so ngiròi chêt vì bênh ung thir phòi... 
do cũng là m§t nguyen nhân quan trong 
có tính each dirac dén sy phát trièn cùa 
bênh sírng cuÕng phòi kinh niên... có the 
lâm sy hút thuÕc làm gia tăng nguy c a 
chêt vì chúng bênhcuõng tim...» 

Thiêt tirò'ng các vj Muc-sir Truyên-dgo 
và giáo-chúc Tin-lành không nên quên 
trách nhiêm dgy do và khuyên cáo tín-
húu và hpc-sinh cùa mình vê vi§c hút 
thuÕc, chú dung nên khoán trângchocác 



bác-sĩ, các nhà khoa-hoc hoãc giáo dye 
ngoài dài làm viêc ãy. 

Các b$c làm cha me cũng can ỳ thúc 
trách nhiêm cùa mình vê van dê nây 
Trong quyln « HÚT T H U Õ C VÀ BÊNH 
U N G T H I T P H Ô U do Viên Ung-thu My 
quôc xuãt ban, s y Iiên quan giúa thói 
quen hút thuóc cùa cha mp vó'i con cái 
dupe mô tâ nhir sau :«Trong gi6i nam 
nú hpc sinh trung hpc, so các cô 
c$u hút thuóc tăng gap dôi néu cha me 
ho cũng hút thuóc, so vó'i so nhírng 
ngu'ò'i mà cha mp hp không hút thuóc. 
Néu trong nhà chì có cha hay me hút 
thuoc, thì tì lê con cái hút thuóc thãp 
hon. Con cái cùa nhúng cha me ngày 
triró'c có hút thuoc rôi bô thì hút nhiêu 
hon là con cái cùa nhúng bâc cha me 
không bao giò- hút thuôc ». 

Cô nhiên là dôi vó'i van dê hút thuóc 
và sue khôe mõi cá-nhân dêu phâi 
hành-dpng m$t each có trách nhi?m, có 
ngu'ò'i sau khi nghe ban phúc trình trên 
day vê hút thuóc và bênh ung-thu phbi da 
nói : « Hoi dâu mà lo, con ngirò'i sórn 

HI-BÁ-LAI (Tiêp theo trang 30) 

nhon phâi là ngiròi kinh sp Đtrc Chúa 
Trói . Khi mpt ugiròi kinh sp ĐCT đirpc 
d£c an làm kc lanh đao trong nhà Chúa 
sc không bao gió chiém húu cáiđja vi 1 làm 
đSui) cùa Chúa Jêsus nhirng hét sue khiêm 
nhiróng hi?p nhút trong tinh yêu thuong 
gây dyng, khién ai nãy đèu vui vè thôa 
long, vì ĐCT ò giúa Hpi-thánh và Đãng 
Christ là dau Ngài đièu khièn mpi ho?t 
đ§ng cùa HOi-thánh. 

Chúa Cúu the cùa chúng-ta là «đău» 
cùa Hôi-thánh. Có lăn Ngài đă vào nhà 
ĐCT là nhà Cău nguy?n, nhirng Ngài chi 
thãy noi ãy day dly nhúng kè buôn b in 
ngiròi dôi bac và kè ban bÔ câu. Noi ãy 
đã mat han myc dich chinh yeu là nhà 

mupn gì rôi cũng phài chêt. V$y thì cú 
hút thuóc cho no khoái cái dã ! > Tuy 
nhiên do cũng là mpt phân ung vúa 
thiêu khôn-ngoan vúa vô trách nhi$m. 

Ví hâu qua tai hgi cùa viêc hút thuóc 
không xày dén ngay túc khâc, nên có 
nguò'i tirò'ng là không dén nõi gì. Nhung 
tú hang bao the kỳ xua, nhà hiên-triêt 
dã nói rang.: «Vì ban an ph?t không 
thi hành ngay túc khâc, nên long con 
nguò'i chuyên làm diêu ác » (Truyên-
d?o 8 : 1 1 ) . 

Nhirng chúng ta không dám dè mình 
bi lúa dõi. Chúng ta phâi chju tréch 
nhiem vê sy lira chpn cùa chúng ta cũng 
nhu vê h$u qua cùa nhúng sy lye chpn 
ãy. Có lè chúng ta có the tìm each 
trõn tránh trách nhiêm cùa mình trong 
van dê hút thuóc. Nhung có m§t diêu 
mà chúng ta không có the trón tránh 
dupe ãy là hâu qua nhúng quyét dinh 
cùa chúng ta. Néu ngày nay chúng ta 
cú viêc hút thuóc thì châc chân ngày 
mai chúng ta sê phâi tra cái giá tai 
hgi cùa quyét dinh ãy v$y. 

«cău nguy?n » vì có su t hóphupng Chúa 
nên đèn thó mói đupc xây nên. Chúa 
Jêsus duôi xa nhúng kè buôn nguòi ban 
t?i đó, vì sy vinh-hièn cùa ĐCT đã mat. 
nhiróng chô cho sy ô-ué, t6i tSm. Cũng 
víy néu hôm nay Đãng Christ den vói Hpi-
thánh chúng ta chac dã thãy có chú rãt 
to viét trên cúa là : «I-ca-btít» nghia là 
sy vinh hièn đâ lìa khõi noì day rôi! Cái 
đău cùa HOi-tháoh khôog còn núa, nhung 
là m$t chi the nào đó đã thay the cái dău, 
Than the không có đau là m$t thây chét I 
Hpi-thánh không có Đãng Cfaiist làm đau 
là m§t Hpi-thánh chét! Có bao nhiêu Hôi 
thánh ((không đău » trong cá the giói nói 
chung và trong mSi qxi6c gia nói riêng ? 
H^i-thánh không có Đãng Christ làm đău 
thi sc ra sao ? ? ?• 



Gi&i Khoa-hoc 

dã công-nhân 

it Vân.Thao Nguyên-Khoa suu-tâm 

MQT quyen sách mà chircrng đSu đã 

đirpc viét tír han 3.000 nam nay, đa đirpc 

truyèn khSu suÔt may th? - kỳ triróc khi 

đirpc chép lai, các nhà khoa-h<jc khi thãy 

mpt quyèn sách cô-lô, mó am và thiro'ng 

bi chi trích đó, đã bay ra sir that cùa 

hang mirói thé-kỳ triróc miSt chúng ta, 

hang v?n bài ghi chép xira đã đirpc đem 

ra ánh sang, khi nhúng nhát ouÔc cùa nhà 

khâo-cÔ đã đirpc khai đpng cá mien c?n 

đông và đem lai cho chúng ta nhúng tài 

li*fu có that. 

Đ I T C F N G C O N G D l f á l 

J E R U S A L E M 

Đây là m$t ví đièn hinh giúa muôn 

ngàn ví dy khác chúng minh múc chính 

xác cùa cu«5n Kinh - Thánh. Ngiròi Do-

Thái đã chú ỳ đén múc chính xác kia đén 

đôi các kỳ-sir ngày nay trong công tác táj 

tao các qu6c gia đã bj hang tram lăn hùy 
di$t đèu có giú trong tay cuôn Kinh-Thánh. 
Bác-Sĩ Joseph Wetz nói rang: Ngpn cây 

đău tiên do Abraham dem trÔng trên đãt 

Bersabeé là mpt cây tay - hà - l i lu. Theo 

gtrang đó chúng tôi đã trông lai hang tri?u 

cây tay-hà-liêu. T o phy Abraham đã thyc 

hi?a đúng nhúng đièu phái làm vl cây tay-

hà-liêu là m$t trong nhúng giÔng cây duy 

nhãt có the sÔng trên mien Nam là mot 

mien mira không qua 150 ly. Các nhà đia 

chat hpc cũng đa bit chxràc nhir v?y và 

dã thành công r y c - r ó không kém. Sách 

Sáng-thé-kỳ ( 2 6 : 1 7 - 1 8 ) ghi rang: «Isaac 

ra đi và sau khi dyng trai trong thung 

lung Gérare (Ghê-ra) ông dóng đô ó đíy . 

ô n g đã khai lai các giéng mà vào thói 

Abraham ngtrôi ta dã đào đtrpc». Ngày 

nay giéng Agar và giéng Ismael dã đirpc 

tìm ra và tu bô l?i, niróc cá hai giéng 

có the nuôi sÔng 6 0 gia-đình đông bào di 

dân đông đúc. T ú nam 1949 nguói ta cflng 

đã găt hái nhúng thành công tuang t y vói 
các kho tàng vua Salomon, các cu§c suu 
tăm cùa Bác Sĩ Ben Tor cho thãy rang sÔ 

lirpng dông dy trtr có the lên đén 3oo.ooo 

tãn. Mpt ví dy khác cũng dya trên m§t 

câu: Sang 19 : 2 8 : a thi thãy duái đãt 

lên mot luông khói nhtr khói cùa m§t lò 

ltra». D y a trên câu Kinh-Thánh này 

m$t nhà kinh doanh Do-Thai ten là Xiel 

Federman dã tìm ra vi trí và đã khai thác 

đirpc m$t mô dăti hoa. 

Hai đoau trong Kinh-Thánh dirói day 
cũng đã làm các nhà khao cô ngày nay 

suy nghĩ tú lâu. Trong II Str kỳ 3 2 : 3 0 : 

Ăy là Ê-Xê-Chia năy lap nguÔn trên cùa 
niróc Ghi-hôn, và dan no cháy ngăm dirói 
đãt qua phía tây cùa thành Đa-Vít. Trong 

(II Các vua 20 : 2 0 ) : Các chuyên khác cùa 

E-Xê-Chia, str manh dan ngiròi, cuôc xây 

hô chtra niróc và kinh din ntròc vào trong 

thành. 



Ai cũng nghĩ rang bÔ chúa r.uòc, nhírng 

ttrúng rào trãn thù, nhúng gl do con 

ngirúi xây dyng nên dèu có the phá vò 

đirgc. Nhirng còn nhírng gl nguúi ta đâo 

ra? Quyên Kinh - Thánh đã ghi th$t rõ 

rang : Ê-Xê-Chia dã cho dào trong đá mQt 

đuúng cÔng luSng duói Jerusalem (Kinh 

thành cùa Đa - Vít). Truóc khi chat nfc 

đugc phát minh. làm sao giái đugc sy 

vi?c mQt đuòng công dào trong dá đã bi 

lap mat ! Đén 1880, m$t bién c6 nhò dã 

đem Ui chiéc chia khóa bi mat. Trong 

quyèn a La Bible arracbée aux Sables » tác 

giâ Werner Keller dã kê lai nhu sau: « Vè 

huòng tây nam cùa thành phÔ, suòn đÔi 

ch?y dài xuông thuig l Ũ L g Ccdron (7 day, 

ngucri ta có the thãy mQt hfc nuúc nhô, 

xua là bò Siloé. M$t ngày kia, hai c}u be 

A-R$p đang trúng giòn trên bò, bong mQt 

đúa té xuÔng nuóc và cÔ boi sang bó bên 

kia, ncri có môt tuòng dyng đúng. Bong 
nhiên câu ta thay mlnh đi vào màng đêm 

và thíy đã IQÌ đi vào mQt đuòng bSm hep* 
Nhú đó. môt đuúng cÔng rông 60 phân 
và cao lÔi m$t met ruòi dào trong đá 

vôi đugc phát giác. Vào cÔng phâi mang 

giày cao-su và không the đúng thing đugc . 

CÔng lÔi 500 met, và sau nhièu khúc cong 

mo ra trên giéng Đúc Bà mà ngày xua 

gQi là gieng Gihon «vào thúi các vua tri 

vl, đly là noi cung cap nuúc cho kinh-

thành Jerusalem — Khi khào sát vè cic 

tbach chat, các nhà chuyên môn khám phá 

ra m$t bia đá gtn lìèn trên bú hÔ Silcé. 

Bia đá ghi bìng c$-ngũ Hê-bo-ro : « CUQC 

dào cÔnj đã xon?» và đây là l}ch-sù cùa 

no : trong khi hai phia thg đang dung cuÔc 

dào thl bong nghe tiéhg mQt nguúi phu la 

lên rang cái lo đã thông và nuúc cháy 

qua » 

Hai đo?n Kinh-Thánh trên đây đã kê 

l$i môt su ki?n lich sú. HÔ Siloé ò bên 

trong thành, còn giéng Gihon thì ú bên 

ngoài, hai sg that đó, vln còn hai bí an 
ngày nay chua giâi quyét nhu 

T r u ú c het là cÔng din nuúc đugc đìo 

vói hlnh chũ S dài đúng 512 met, trong 

khi khoâng each tù giéng Gihon đén hfc 

Siloé chi dài bang phân núa. Tai sao lai 

phâi dào cong qu?o dè tÔn ihêm lao l\rc 

gíp đôi ? Vâ lai thuú đó không thong thà 

gl. Vua xú Assyrie đang kéo binh mâ đjnh 

sang hãm thành Jerusalem. 

Thú nhi là cÔng đugc dào m$t lúc tù 

hai dâu, nghĩa là thúi gian có vè cap 
bach. Nhũng gì tù 2.700 nam t ruúc đã 

làm each nào c đyng » nhau đugc ngay giúa 

cÔng. Khi cÔng có hình chũ S và chi r$ng 

có 60 phân ? Đây qua là mQt bí Sa vè k$>-

thuât mà đòi nay chúng ta phài ngã nón 

khâm ph\ic. 

Kỳ sau: Cái Ruong Gilt Nguai 

T Ă N G G I Á T H Á N H - K I N H N G U Y Ê T - S A N 1 9 7 2 

Vì mpi v$t - giá dât - đô, các báo khác dìu tăng giá, THÁNH - KINH 
NGUYÊT-SAN cung xin đtrpc thay-đhi giá ban Iqi nhw sau: 

Môi so t h u ò n g = 40$ 

Tron nam (10 hoăc 11 
so—kê câ so đăc-biêt) = 4 0 0 $ 

Đên ngày 1 tháng 5 nam 1972, vj nào chwa trâ tièn báo nam 1972, xin vui long tính 
theo giá m&i. Cam crn. TKNS 



F M U C N H I Đ O N G 

V L P C T N C A Y X A N H 

mmmm 

Chúa Bâ Song 
Các cm than men, 

Có bao giò* các em thu* day sóm vào 

buoi sang không? Neu không. các em 

hay thù- làm di, còn néu có, chac các 

em cũng dòng ỳ vói chi rang thú vi 

l lm, phài không ? Chúa cúa chúng ta dã 

song lai vào buòi sang tinh strong do, 

các em a. 

Giói thifu ve Chúa Giê-Xu cho các 

em bay giò* là môt vi§c thíra, chac các 

em nghĩ vây. Các em thuôc long str 

tích Chúa giáng sanh, các em biêt rãt rõ 

vè Ngài, biêt cha me cúa Ngài, biét chi 

em cúa Ngài, biêt Ngài dã làm gì trong 

thói gian thi hành chtrc v u . . . Nhirng 

chi muõn nói rang các em chĩ biêt vê 

Ngài bang nhfrng sir kiên, that str, các 

em chwa biêt Ngài. 

Chúa Giê-Xu là con cùa Đfrc Chúa 

Tró i , phái, các em dông ỳ, nhirng, tai 

sao các em biêt Ngài là con cùa Đtrc 

Chúa T r ó i ? các em hãy thtr t y trà lói 

câu hôi này xem sao ? Nêu tír khi em 

tin nhân Ngài là Cúu-Chúa cùa dòi 

song em, em dã thãy binh an that, em 

dã điro'c thay dòi và sir thay dòi này, 

có nhiêu ngtròi công nhân, that em dã 

biêt Ngài là Con cùa Đú-c Chúa Trói , 

bang ugtroc lai, em không he tin Ngài 

là Con cùa Đ ú c Chúa Tró i . 
1 Chúa Giê-Xu là con cùa Đirc Chúa 

Tró i , Đãng vì t$i-lU cùa chính các em 

mà chiu treo than trên thâp tir giá, hau 

cho em điro'c xirng công binh trtróc 

Đirc Chúa Tró i . Em có biêt rang em 

đã đtroc tha t§i ròi không? Vây, tir 

khi em đw&c tha tôi đên nay, em đãsÕng 

nhw the nào ? 

Vào ngày thtr nhãt trong tuan lê, 
Chúa Giê-Xu dã song l?i. Vtryt khòl 

phăn mô ghê rem, tiróng trirng cho t$i 
loi và sir chêt, Ngài dã d i e th ing khai 

hoàn. Sir xuãt hi?n sau do cùa Ngài 

triròc công chúng cho moi ngiròi biêt 

Ngài là con cúa Đirc Chúa Tró i , là Ciru-

Chúa cúa nhân loai, là Đãng cam quyèn 

trên sir chêt. Nêu Chúa Giê-Xu không 

song lai, không có Tin Lành Giáo ngày 

hôm nay. Nêu Chúa Giê-Xu không song 

lai, chúng ta sê ra sao? nhirng ta o n 
Đ ú c Chúa Tró i , Ngài dã song. Xieng 

xích dã bi dap tan, the gian dã điroc 

chinh phuc bang tinh yêu th trong sâu 

đâm cùa Con Đtrc Chúa Trói . Kia, 
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Chiên Con cùa Đirc Chúa T r ò i , -Dang 

cat tôi lôi the gĩan, đã song lai sau 

nhirng ngày tăm tói nhãt cùa lich sir 

nhân lo?i. 

Nhirng, có phái rang Chúa song lai 

chì v&i muc dich duy nhãt là giúp 

chúng ta không ngtrcrng ngùng khi trâ 

lò'i nhirng câu hôi cùa nhirng ngu'ò'i 

khác ve su* hi?n di$n cùa Chúa chúng 

ta khÔng?Khôag,không phâiNgài song lai 

v&i muc đích nhô be do dâu. Hãy nghe 

Chúa phán cùng các e m : Nhi rng các 

ngirò'i hãy cw vwng long, Ta đã thâng 

the gian rdũ Str dac thang cùa Chúa 

Giê-Xu có giúp gl cho chính dò i song 

cúa các em không? Sir dãc thang cùa 

Chúa có khiên các em nghĩ rang quyèn 

l y e cùa ma quỳ không phâi là quyèn lire 

tói thiro-ng không ? có giúp các cm biét 

rang còn có mot phiro'ng each thoát 

khôi quyen lye cùa ma quỳ không ? có 

giúp cho các em biet rang khi Ngài chét, 

không phái vì Ngài that bai mà chính 

vì Ngài tw phô than cho loài ngirò'i 

không? bay yen lang trong giây phu t 

dè suy gâm vè nhirng dieu chúng ta 

vira khám phá . 

Nhirng ngirM ban trong ban nhi dông, 

t rong ban thiêu niên, t rong ló*p h<?c nghĩ 

gì vè các em trong nhirng ngày q u a ? 

và nhãt là nhirng ngirò'i ban chtra t in 

Chúa ho có biêt rang em là mo t Cor 

ĐÓc Nhân không ? Hãy thành that trâ 

lòi câu hôi trên triró'c mat 'Chúa . Ngài 

dã song, Ngài dã dac thang, còn em, em 

xirng mình là con cùa Ngài, em xirng 

Ngài là Ciru-Chúa cùa d ò i song em, 

em dã dac thang chira ? em dã cay e n 

Chúa chiêrì đãu cùng su 1 cam do và dac 

thang chi ra? em có phâi là môt thiêu 

nhi có tâm hôn nhir Chúa muón em có, 

khi Ngài nói rang phâi trò* nên nhir 

con trê nêu muón vào niró'c Thiên Đàng 

không? hay nhirng tir t t rông cúa em 

làm em phái ho t h e n ? và nhirng hành 

dông cùa em trong nhi rng ngày qua làm 

ma quỳ vui mirng them vì c& Chúa dã 

thang chúng no nh i rng con cái cùa Ngài 

phâi that bai chua cay dtròng nhir ho 

chira he biêt Ngài là ai. Hãy can than 

vè đ ò i sÓng cùa các em, Chúa đã đ5c 

thâng, còn em, sao em lai that bai, 

có phái Ngài là Chù đòi song cùa em 

không? «hãy vùng day tir t rong dám 

ngirò'i chêt, thì Chúa sê chiêu sang trên 

ngi ro i» . Em hãy vùng day di, Chúa 

không dòi hôi em làm vi£c gì qua strc 

em đâu. Em hãy lo hoc, làm bài can 

than , đìrng be trê vi^c hoc mà Danh 

Chúa b | si nhuc vì em. Em hãy cõ gang 

kem che nhirng co-n gian cùa em, nêu 

dã thãy mat bình t ình , tót h a n em 

d u n g nên nói hay làm gì, nêu dircrc, 

hãy tránh di no i khác. Em hãy đ<?c Kinh 

Thánh hang ngày, t ránh doc loai t ruyfn 

nhâm nhi, không đep long Chúa và 

cũng không giúp gì cho đ ò i song cùa 

em đâu. Em hãy kêt than v á i nhirng 

ban híru trong Chúa , tìm ô* nhirng 

ngirò'i ban này nhirng diem tót em có 

the noi theo, nên tránh kêt than vó i 

nhirng ban chira t in Chúa, nhtrng phái 

t ìm each tiêp xúc v&i ho dè làm chirng 

vè Danh Chúa bang s y yêu thirò'ng 

chân that , không phâi bang sir giâ dõi. 

Còn biêt bao đièu t rong cupc sÓng mà 



chúng ta cho là nhò nhăt , không chú ỳ 

đén, nhirng đôi khi chính n h ú n g điêu 

nho nhãt này quyét đinh cuôc đM cùa 

chúng ta. Em hãy hau v i | c Chúa trong 

each đi đúng , an mac, ctr chi, thai đô 

triró'c n h ú n g ngtrôi chtra t in Chúa và 

triró'c nhúng ngirò'i ban trong hôi thánh 

núa , vl đòi khi em có chè gây vap pham 

cho ho. Néu em có điêu gì thác mac hay 

có ỳ kién gì t rong van đê này, c ú bay 

to vói chi, chúng ta sê cùng hoc hô? 

t h e n trong Chúa, em đông ỳ không? 

Chi biét nói gì vó i các em h o n núa 

trong ngày kỳ niêm Chúa cùa chúng ta 

song lai, chi iró"c mong sao tãt cá các 

cây xanh yêu dãu cùa ch | biét nhà cây 

Chúa âì sÕng đ&i sÕng Đăc thăng, dè 
làm chúng vê Danh Ngài cho mpi ngirò'i, 

h i u Chúa cùa chúng ta mau đén. 

HUONG NAM 

Đ Í N H C H Í N H . — Trong bài VÀI NET NtfÂ^-BINtf (đSag trên TKNS 
s$ 393) c " a 8S« S T . Sutherland, nguòi dánh may bài sai may ch5, tôi xem lai không 

kỳ, nay xin đính-chính — trang 14, c§t bên phâi, dòng thú 30, bô bót chú thú 5 

và đpc l?i là ThSn-hoc chó không phái Than hoc viên. Trang 15, c$t bên phâi, dòng 

t hú 34, chú thú 5 , 6 , 7 sw vinh hièn. Xin sua l»i là sp-kiên. Kíah cáo l5i. MS Pham 

xuân Tin. * 

Đ | A - C H Ì C Â Y Đ Ă N G : , 
• Tao-tìr gòi vS H)i-thánh Đai-Ati, xin đe TĐS Tr io xuân Tir, H T T L Thu-ò-ng-

Đírc, Quâng-nam. 

• TĐS Nguyên thanh Nhuâa, H T T L H$-phòn?, Bac-liêu. 

• TĐS Trăn ái Viêt, H T T L Thd-i an hoi (Câu lô) — Anlactly, nhò- H T T L CSn 

thcr chuyên giao. 

• Ô. Trân Pãxiceag, Chù-tich chi hôi Ghi-đê-ôa Viêt, 192/4 Nguyen minh Chiêu 

Phú-nhu|n, Saigon. Đi?n-thoai s6 42.764: 



Chieu Chúa Nhât 
Chúa Nhât, era đi nhà thó vê đén nhà 

là I I giò* 30, em vpi thay quân áo treo 
lên đè chieu lai đi nhóm níra. 

— đi bat de Han oi 1 
Đó là tiéng kêu cùa thâng Phong ò gSn 

nhà em. No rù đi bât dé mà chieu nay 
l?i đi nhóm thiéu niên rôi. Em chay ra, 
thíy Phong tay cam cái cu6c, tay cam hpp 
thiéc rãt lón : 

— đi bât dé Hân 
— thôi, chiêu nay Hân không di đcrgc 

đâu. 
— đi đi, Chúa Nhât nghi mà bÔ 
— Nhirng mà chiêu nay Hân phâi đi 

nhóm thiéu nhi. 
— Nhóm ô trên Tin lành phâi không ? 
— (X, hay là bÔ đi nhóm vói Han, 

vui lâm. 
Phong đúng tira vào vách tuòn?, mat 

nhíu l?i, ra vè suy nghi đièu gì. 
— đi cũng đirpc nhirng mà Phong dàu 

có dao. 
— không có đ?o thl Hân dan vào ngÔi 

chung vói Hân, so gì ? 
— Õ*. đè Phong ve cat cái này rÔi qua di. 
Vùa nói, Phong vùa đira cu6c và cái 

hpp tói trtróc. 
A 1 dung rÔĩ, chieu nay ban thiéu nhi 

sinh boat, châc vui lam. 
Phong den thì em cũng víra thay đÔ 

xong. Cam Kinh Thánh, Thánh Ca, vô 
và but, đi ra, em không quên dôi mũ và 
đem áo mira vì may tuân nay, chieu nào 
cũng mira. # 

— Phong, đi Phong, em kêu lón làm 
Phong dang đúng dpi em gitrt mình m§t 
cái. Hai đúa nhìn nhau ciròi. 

Đi song song vói nhau, em và Phong 
trò chuyên vui vè. Phong kè chuyên hpc 
ô triròng, em kê chuyên Chúa sÕng lai 

cho Phong nghe vì còn m§t tuân nfra là 
kỳ ni?m Chúa phuc sinh, Phong nghe rãt 
chãm chú. Đi hét điròng hèm, tròi tv 
nhiên hét nâng rôi vài gipt mira roi xu6ng. 
Phong bfii rôi không biét núp ô đâu, 
nhirng em đã có san áo mira, em mô ra 
và hai đúa cùng đi. 

— A, mira da-
Phong kêu lên, nhirng eye đá nho nhô 

tír trên tròi rót xuÓng. May piân qua. 
mpt can nhà có mái ton hiên ra triròc 
mXt, bên kia điròng. Hai đúa em qua 
điròng và trú mira t$i đó. Em tiép tuc kè 
truyen Chúa song lai cho Phong nghe. 
Mira mpt chap lai t$nh, bâu tròi t rò nên 
quang dang. Chúng em lai tiép tyc đi. Con 
điròng din đen nhà thir mira xu6ng rãt 
do. Đ í t ô trên đôi theo niróc mira chay 
xuđng làm đô câ điròng. Mpt chiéc xe hoi 
ch?y qua, làm vãng bùnlên tung tóe, da câ 
quan mói cùa em, Phong không sao vì đi 
bên trong. Đén nhà thò, hai đúa l?i phât đi 
lên hai cái d6z, Đà lat nhiêu d6c lâm, tír 
nhà em đén nhà thò phâi lên 4 cái dfic. 
Đi lên gân hét d6c, thì tiéng hát trong 
phòng nhóm vang ra. Thôi trê giò rÔi, mà 
cũng dirp'c, vì em phài đi ra sau phùi bùn 
rôi vào phòtig nhóm. 

Hôm nay, ban thiéu nhi làm thù công, 
each đây hai tuân, chúng em làm con khi 
tap the dye. Hôm nay, không biét làm gì ? 

— Em Hân đén do hâ, vô ghé ngôi rôi 
chi đira giay cho làm. Còn em nào đó, b?n 
hâ ? vô ngoi đi em, rÒi đi nhóm luôn nghen. 

Nghe chi hiróng dân nói, các b$n dòm 
Phong. Em và Phong vô ghé ngÔi, chi trao 
cho em và Phong kéo, giãy, but m à u . . . 
Hôm nay chúng em đtrpc làm con chó 
đúng bang bôn chân r í t hay. Các b?n 
nhìn Phong v&i con mat mu6n làm quen. 
Mói vào mà Phong dã quen vói hai, ba 
b^n. Làm thù công xong, chúng em đúng 
lên hát bài khâu hieu : cùng hpp nhau 
dirói chân C h ú a . . . và ch} hu óng dân cSu 
nguyln. Chúng em ra vê, trong long vui 
sirong. Phong rat vui vè và ham thich 
di nhóm. 

T ù đó, moi chiêu Chúa Nhât em l?i 
qua nhà Phong đê rú Phong đi nhà thó . 

NGUYEN THO HÂN Đà Lat 

T H Á N H - K I N H N . S , 



CAY XANH 

VONG 

Be w&c nguyên nw&c Nam thôi chinh chiên, 

M$t ngày vê tw&i đep cùa non song 

Tr&i xanh kia rwc r& âng may hong 

Và song núi chuyen mình dang tieng hát 

Be nguy$n w&c tuòi tho- luôn twcri sang, 

Luôn hòn nhiên, chêng biêt nghĩ xa xôi 

Và tiêng hát cau cw&i vang muôn loi, 

Cùng tung xwng «Jêsus Christ Chúa tôi». 

Be nguy$n w&c long ngw&i luôn hièn dju 

Đõi v&i nhau bang cà nhirng tinh thwo-ng 

Không ích kỳ, kiêu căng và ganh ghét 

Biêt nghĩ mình cùng song mQt que hwcrng 

Be nguy$n w&c ngwăi trSn vè cùng Chúa % 

Đè ngày kia Chúa dên th$t huy hoàng 

Không kê & ngw&i di day éau xót, 

Cùng hw&ng chung phw&c hanh cõi ThiênĐàng 

Be nguy$n cõi trăn gian luôn hanh phúc 

Ngw&i ngw&i không lìa each ly tan 

Không thay dêu met irê 1$ Jôi hang 

Khóc then thugc ra di trong khoènh khac. 

LÊ HUYEN GIANG 
Long Xuyên 

T Đ . Tràn thai S a n (Bên Cat): đã 

nhân đugc hai bài vê trái đãt và mat tròi 

cua thăy T.Đ. Xin cam an thãy T .Đ. 

nhicu. riêng hai bài trên đang trong vòng 

cúu xé!. Cau xin Chúa ban phiròc cho 

thăy T.Đ. trong chúc vy. 

Phgm híru Lâm (Phgm the Hiìn) 

đã nhân đugc thu và bài cùa cm, cam 

an cm nhiêu lâm. Mong nhúng sang tác 

mòi. Em có thích xuãt hiên trong Vuòn 

cùa chúng ta khôhg ? sao không gòi hình 

cho chi? Men. « 

Chuyên Tâm (Cho1 L&n): Xin cam 

an đã gòi câu ă6, câu đ6 rãt vui, xin 

gòi tiep sang tác khác. À, có phài Chuyên 

Tâm không phâi là dân thúi cua» phâi 

không ? Xin Chuyên Tâm cho biét rõ lai 

Uch, đùng bí mat nũa t chiu không? 

Thanh Phong (Quăng Ngãi) tha cùa 

Phong rãt khá nhung chj rãt tiéc không 

hgp vòi bài cùa Vuòn Cây Xanh trong 

nhũng tháng tòi, cólê phâi chò đén tháng 

1 2 mòi có the xuãt hiên đugc. Có ỳđjnh 

gòi them bài cho chi không? Men. 

Nguyen t h o Tuyên (Đà Lqt) cam 

an cm đã gòi bài. mong biét đja chi cùa 

em lam, chò nhũng sang tác mòi cùa em. 

Men* 

Kim Khánh (Trwang minh Giăng) 
nhân đugc thu em, cam an em còn nhò 

đén chi. Néu em gòi cho chi tn$t thu 

nũa ngay bay giò, cblc chi vui han nhièu 

lam. Em đJ5ng ỳ không? 
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TIN lire: HOI-THANH 

M$t c h i r a n g - t r ì n h y è m - t r a đăc -b ic t 
cho T.Đ.S.R. 

Tan sĩ Johann Lee, giám doc hái ngoai 
st,r vu cúa chien dich truyên Tin Lành 
cho môi gia dinh dã dên tham Vi£t Nam 
trong mot chuyen thăm viêng ba ngày, 
tír ngày 12-14 tháng 2 dè thãm Truyên 
Đ?o sinh Đoàn Trung Tin trirò'ng phòng 
Chiên Dich truyên Tin Lành cho môi 
gia dinh Vi$t Nam. Tan Sĩ Lee và 
Truyên Đao sinh Tin dã quyêt dinh : 

1 — Tăng nhân viên van phòng tír 8 
1 ngirò'i lên 25 ngiròi. 

2— Tăng só can bô tír 50 lên 75. 
3— In 3.000.000 quyèn Thông Đi?p 

cua Th i r ang Đê cho m5i gia dinh mà 
theo thôi giá phi ton lên dên 27 tri?u 
bac. 800.000 quyèn dã đirac in và đi rac 
phân phát ra. 

4 — In 1.000.000 truyên dao đ a n cho 
quân^nhân phi ton lên tó i 3.500.000$ 

5— In 100.000$ truyên dao đ a n cho 
tù pham phi ton lên dên 350.000$. 

6 — In 100.000 Truyên dao don cho 
binh nhân ó các dân y vi^n và quân 
y viên phi ton lên dên 350.000$. 

7— In 100.000 truyên dao don cho 
hoc sinh và sinh viên phi ton lên đên 
350.000$. 

8— In 1*000.000 truyên dao d o n cho 
ngiroi lón phi ton lên dên 3.500.000!% 

9 — In i.ooo.ooo truyên dao d o n cho 
thiêu nhi phi ton lên dên 2 000.000$. 

Cũng ngày hôm nay 12 tháng 3, 
Truyên Đao sinh Tin cho biét l óp kdnh 
thánh hàm thu Siôn (cùa Chiên Dich 
truyên Tin Lành cho môi Gia Đình) có 
7.500 hpc viên, t rong do 1500 là Tin 
híru Tin Lành. 

hoc Thãy Tin cũng cho biét 80 /o SO 

viên còn lai. —6 .000—đã tin nhân Chúa 
qua Lóp Hàm Thu nây. t M§t hôi thánh 
đã điroc thành lap do các can bô truyên 
Tin Lành cho moi gia dinh. H$i thánh 
Binh Sa (& Trung phan) có 32 gia đình»* 
Đè tăng ciròng tinh than truyên Tin Lành 

Tăn-sĩ Johann Lee Jang thêo-lu$n v&i Myc-str HQÌ-trircrng và TĐ Đoàn-Trung-Tín 

vè chwcrng-trình ho$t'đpng cùa CTG 



cùa các can bô môt buòi hpp mat sê 
đ u g c to c h ú c tai Đ à L? t ttr ngày 3-9 
tháng 4. Sau do 9 trai Truyen Tin Lành 
mùa he sê đ t rgc to chúc ô* 9 thành phô 
dè phân phát các truyen đao đ<yn và 
làm chúng, thãy T i n nói . Thãy cũng 
cho biét mot trai đăc bi |t sê đirgc to 
c h ú c & Phú Quôc ncri có 32 ngàn quân 
chính qui Bac Viet d i rge giam giú, 10.000 
quân nhân Vi^t N a m Cong Hòa và 3 . 000 
gia dinh th t rúng dân. «Chúng tôi mong 
mói rao t ruyen T i n Lành cho n h ú n g tù 
nhân Bac Vi^t nhièu nam t r i rúc đây», 
Tãn sĩ Johann Lee nói. T&crng-Vi 

M ô t c h i é c x c m ú i c h o Đ o à n T r u y e n 
Đ a o l u u h à n h Đia H a t T â y 

N a m P h ă n 
H$i đong t h u ú n g niên cùa Đja Hat 

Tây N a m phan v ú a hop lai tai Vĩnh 
long t ú ngày 24/2 — 2/3 đã quyét d inh 
mua mot chiéc xe m ú i cho Đoàn Truyen 
dao l u u hành đia hat này. Hôi dòng 
qui tu khoang 1000 muc s u , t ruyen đao, 
đai bièu và giáo h ú u d u g c tã n h u là 
mot hôi dòng day p h u ú c hanh dã quyét 
d inh đãy manh công viec t ruyen T in -
lành. Đô 400.000$ đã lac quyên d u g c 
t rong mot buòi hop khi M S Nguyên Van 
Xuyén, Chù Nhiêm Đ H T N P tuyên bo 
là chiéc xe hiên tai cùa Đoàn T Đ L H 
qua cũ rãt bãt tiên dê di chuyên trên 
n h ú n g con đ u ú n g xãu và xa xôi cúa 
Hat . Các đai bièu tham d u dã h ú a 
nguyên khi vè H§i thánh nhà sê cò đ$ng 
cho đ ù so tiên 2 tri§u đòng đê mua mot 
chiéc xe m ú i khang trang và dù t ifn 
nghi . 

Hi$n nay Đoàn T Đ L H Đia Hat mien 
Tây dang s ú dung môt chiêc xe rãt cũ 
hiêu Land Rover. THÙNG VI thuat 

A N - H Ò A — RACH-GIÁ. - X â y ca t 
n h à t h ú t ? m . - Vói long yêu men Chúa, 
anh em tin hũu đã quyên góp đugc 
m$t so tiên là 500,000 $ mua đugc 3 
công đát vói giá 350.000 $ c$p lô Hên 
tĩnh Long xuyên — Rach giá. T ù 14-6-71, 
anh em dâng công tu xly cat đén ngày 
14-7-71 đã hoàn thành đugc m$t ngôi 
nhà thù t?m gÒm 4 can 1 chái bang vjt 
lieu nhe lgp ton vách van nèn lot gach. 
Nhú su hô t rg cùa qui vi an nhân xa 
gSn hi?p vúi con cái Chúa trong H T . 
chúng tôi mua sâm đugc ban ghé và các 
v | t dung đè trang bi bên trcng nhà thù, 
H T dung 3 can làm ncri nhóm thò -
phugng Chúa, 1 can làm tu that và 1 can 
làm nhà bép. Ngày 22-8-71 đã làm le 
cam ta, vúi si^ hi?n diên cùa MS. Đãng 
van Lye, Truúng ban Tg luu hành Đ H 
mien Tây và MS. Ph?m xuân Hiên, Trung 
tá Tuyên úy Quân khu IV. Hi?n nay 
viêc xây cat chúng tôi còn thiéu ng 
400.000$ Kính xin Qui MS. T Đ và con 
cái Chúa nhú cãu nguyên cho H T chúng tôi 
sóm trang trai sÔ ng nói trên đê chúng 
tôi tién đén viêc xây cat nhà thù Chúa 
tÔt đ?p hon. Chúng tôi xin thâm t?. 

Thcr kỳ Phqm thành Chân. 

T H Ũ - Đ Ũ - C - B õ đ a o đ ă c - b i ê t . — 
Hôi-thánh Thù-đúc có lò-chúc giàng bÔ 
đao đ$c bi?t t?i Tbanh-mỳ-lgi gan chg 
Giông ông TO trcng 4 đêm 22 đén 25-
2-72. Các diln giâ là M S . Lê van Thai, 
Giáo sĩ T H . Stebbins, MS. Ph?m van Nam 
MS. Nguyen van Quan và MS. Ph?m 
van Thâu. Ban ngày có giâng 1$ thiên 
tai 4 đia điêm. Tai tr$i dung noi sân 
nhà môt tin hũu, môi đêm có dp 300 nguúi 
d u thính. Két qua có 12 nguúi cau 
nguyên tin Chúa. t Thông-iín viên 

Muc-sw Lê hoàng Phu đă trình lu$n-án Tiên-sĩ, nhwng ban Giám-khào chwa hop 
lai, nên ông phâi còn chò'-đcrì tai My. Xin c3u-nguy$n cho ông sórn hôi-hwo-ng đè kjp dw 
H$i-đõng Tòng lien hpi nam năy. 

Ông bà Giáo-sĩ J.H. Revelle vwa trcr qua Vi$t-nam ngày 11-01-72 sau th&i-gian nghi 
ban bên My. Ông bà dwcrc HQÌ Truyèn-giáo cw đên phuc-vu tai khu-vwc Căn-thcr thuQC 
Đja-hat Têy Nam phăn. 

HQi-thánh Tin-lành VipUnam xin chan-thành và nõng-nhi$t boan-nghinh ông bà Giáo-sĩ 
J. H. Revelle và cău Chúa trQng-dtjng ông bà trong công-tác gay-dwng HQi-thánh đè ton 
vinh danh A/ga/. 
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TIN VUI 

SAIGON.— C§u Luu vSn Hâu, thú-
nam Myc - sir Liru van Mao thành - hôn 
cùng cô Nguyen thi H*nb, thú-nú Muc-sir 
Nguyen van Nhung (Dalat). Hon lê cù-
hành tai nbà thò Tin-Lành 2 bis ThÔng-
nhút Saigon ngày 5-3-1972. Chúc mùng 
dôi tân-hôn và hai hp.— TKNS. 

P H A N - T H I Ê T . — IÃ thành-hôn cùa 
Câu Hô die Tánh, t ruòng-nam Ông bà 
HÔ dác Tinh vòi cô Trân thi Hanh, thú-
nú bà quâ-phu Trân kỳ My đeu là thuôc-
viên H$i-thánh Phan thiêt đupc lô-cbúc 
ngày 26-12-71 lai nhà thò T in -Lành 
Phan thiêt that vinh-hièn danh Chúa. 

TĐ Lê huỳnh Long 

CĂN-DU'CTC— Le dinh hon Co Tian 
thi Tr?cb, thú-nír bà qua phy Trân thi 
Phi, thuOc HT. Tân-thach vòi câu Trân 
ngpc Hà con ong bà Trân van Tú , thupc 
HT. Phú lâm dã cù-hành tai tu gia ngày 
18-12-71 . do Ms Nguyên van TiSm hành lê. 

Ban Tri sy Hôi-Thánh 

K H U P H Ó 5 MỲTHO.— Ll thành-
hôn cùa câu Pham vSn Đúc và cô Nguyen 
thi Ni đupc cù-hành tai tir-gia, điròng 
Nguyên tri Phirang Mỳtho ngày 1 - 1 - 7 1 — 
L i thành-hôn cùa thây Huỳnh van Thông 
Tnròng-nam ông bà Huỳnh ngpc Chánh, 
thupc-viên H T Phan rang và cô Huỳnh 
thi Tiét Mai, Truòng-nũ" ông bà Huỳnh 
van Ngân, Thù quỳ H T khu 5 Mỳtho 
đirpc c ú - b à n b t?i 406 Pasteur Mỳtho, 
ngày 16-1-72. Thay cho H T chúc múng 
và cau Chúa ban phiròc cho 2 gia đình 
mòi TĐ và BTS. 

D A L A T . — Le đinh hôn cùa cô Trirang 
thi An-Hu?, thú-nú ông bà Ms. Truyen 
giáo Trirang vSn TÔt vái T Đ . Nguyen 
xuân Mai, thú-nam ông bà Nguyen Đê, 
đã đirpc cù-hành tai Dalat ngày 22-12-
71 day phiròc Chú?. Ms Nguyên Linh. 

TIN BUÒN 

P H A N - T H I Ê T Em Đinh tán L$c 4 
tuôi, con ông bà Đ?i-úy Đioh vSn Niêm, 
cũng là cháu ngoai cùa ông HÔ die Tình 
tha kỳ HOi-tbánh Tin-Lành Phan-thiêt vè 
niròc Chúa ngày 5 -2-72. Tang l l cù-
hành ngày 6-2-72 vinh-hièn danh Chúa. 
Thành-thât chia buôn cùng tang quyên.— 

TĐ Lê Huỳnh Long. 

THÀNH-L(TI Lfri t r i - â n Chúng tôi 
thành-kinh tri an: Qui vi MS Chù-nhi?m 
Nguyln-vãa-Xuyén, Myc-sir Nghi viên 
TLH Đãng vSn Lyc, MS Đííng van Di$p, 
MS tri str Nguyên van Túu, MS Le van Tôi, 
MS Nguyên bũu Vinb, T Đ Trân van Ba và 
MS Tuyên-úy Trung-tá Pb$m xuân Hièn, 
qui vj tin húu các H T Can tha, An-nghiêp, 
Bình n-.ínb, Thành lpi, Qui vi chánh quyín 
đia phirang, qui vj quan khách và than 
blng quyen thu§c đã có t h a tù, đien-tín 
phân iru và vui long chju nhpc đira quan 
tài thân-phy chúng tôi là Cy Lê Ngpc 
Diêp (1882-1972) đén nai phân m$ vào 
lúc iog sang ngày 14-2-72 . Trong lúc đau 
thirang b6i rÔi, it có nhièu sa-sót, xin 
qui vi mien thú, chúng tôi rât cam a n . 
Thay cho tang gia, MS. Lê ngQcHw<rng. 

AN-XUYÊN. Bà Phan hiêu Thu*n, 
nhfl danh Nguyen thi L? 46 tuôi, th in 
mlu Truyen dao Phan chi Tâm, ngù yen 
trong Chúa ngày 26-2-72 sau nhièu ngày 
trpng-bênh. Tang-lê đirpc cù-hành each 
trpng-thê tai nhà thò sang 28-2-72 . Thay 
cho Hôi-thánh, chúng tôi chân-thành chia 
buôn cùng ông Phan hiéuThu|n và tang-
quyén.— Ban tri-sir. 

GIA-ĐINH.— Cy BàĐđc-hpc Truang 
van Nguu, nhũ-danh Lirang tbi Tỳ, thân-
m5u bà Truang thai San, bà Trirang thi 
Giàu và ông Trirang phan Hi, tù-trân 
ngày 23-2-72, hiròng-thp 85 tuôi, dè l*i 
guang trung-tín sÔt-slng thò-phup'ng Chúa 
suÔt 49 nam. Tang-li cù-hành ngày 27-2-72 
rát vinh-hièn danh Chúa. Thay Ban tri-
su và Hpi-tbánh phân-uu cùng tang-quyén. 

MS Nguyên van Tôù 



CHÂN.THÀNH PHÂN.ITU 

* C u M u c - s u t r í - s u Đ O À N V A N K H Á N H v e n u ó c C h ú a tai Đ à - n a n g 

n g à y 20 -2 -1972 ( m ù n g 6 T é t N h â m - T y ) h u ó n g - t b Q 74 t u ô i . C u là m p t v i M y c -

sir t i è n p h o n g cùa H T T L V N . đã t ú n g hau v i ê c C h ú a n h i è u n a m trong c á c H p i -

t h á n h v à c ó l à m C h ù - n h i e m Đ i a - h a t . 

* C y L Ê N G O C D I $ P , t h â n - p h u cùa M y c - s i r L ê ng<?C H i r a n g , v è n u ó c 
C h ú a t a i T h à n h - l y i ( B ì n h - m i n h , V ĩ n h H n g ) , n g à y 13-2-1972 h u ó n g - t b p 91 t u ô i . 

T h a y c h o c á c M S , T Đ và o à n - t h è H $ i - t h á n h T i n - l à n h V i ? t - n a m , c h â n -
t h à n h p h â n - i r u c ù n g c á c t a n g - q u y ' i n . 

Htpi-truòng, M y c - s u D O À N - V Ă N - M I Ê N G 
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SÁCH ĐÃ XUAT BAN 
• GIÂI-NGHĨA SÃCH TIN-LÀNH MAC, R.A. COLE 

— thupc ũ v ũ g bp sách giái-nghía T â n - u ó c cùa nhà xuãt-bân Tyndale . Soan giâ pbân-

tách t ù n g ch^ng, nên t ù n g tièu-myc và chú-giài rãt ti-mi các câu Kinh-thánh. Ngoài ra, trong 

ph ìn tièu-dân, các c ú - đ i è m tao thành bÕi-cánh cùa sách Mac d u g c luân dén khá nhièu, c h ú n g 

minh cho sách thánh ãy là dáng tin cay. 

: # i . iRT̂  v * ă c , á b ă n 4 5 0 

• GIÀI-NGHlA SÁCH CÔNG-VU CÁC S&-ĐÕ, E. M, BLAIKLOCK 

— thupc trong bp sách giái-nghía Tân-iróc cùa nhà xuãt-bán Tyndale. Soan-già có u ó c -

vpng hiên dâng quyèn sách này cho các con cái Chúa đè biét rõ rang hem sách Công vy các 

s ú đò cùa Lu-ca mà ông cho là mpt áng cò-văn có ỳ-nghĩa nhút . 

Giá ban 350 dông 

• Y-Sa-RA-ÊN MAN BA, Richard WOLFF 

G i ú a n h ú n g xáo-tr$n ngày càng gia-tang trên thé-gió i , khíén mpi dân-tpc dèu kinh-hãi 

và boi-rôi, chúng ta can xem quyèn sách này dè có mpt y - n i | m chính-xác vè quyèn lé-trĩ cùa 

Đ ú c Chúa T r ó i . 
Giá ban 100 Jong 

SÁCH SAP XUÃT-BÂN 
* Bon m u a i sáu nam chúc vy — Hôi kỳ cùa mtjc sw LÊ VAN THAI. 
* Triét-lỳ khoa hpc và n ièm tin Thup-ng-Đê. — Gordon H. Clark 

* Gây D u n g b a i L ó i Đ ú c Chúa T r ó i — R. E. Coleman, 

* David Brainerd — Oswald J. Smith (tái ban) 

I KINH CÁO 
Kinh thua qui vi Chù toa Truong Chúa Nhut : Chúng tôi biêt qui vi 

dâ tân tâm hau viêc Chúa, nên may nam nay Triròng Chúa Nhut rãt tiên-bô. 
Bài hpc càng ngày càng gia tăng, chúng tôi rat mùng mà ta a n Chúa ! Vi thay 
nhieu hpi cú mua them, -nên chúng tôi phâi in đù đè cung-câp. Kỳ 1/72 nhiêu 
hôj mua them, nhung không còn nũa . Kỳ II /72 chúng tôi in them 400 quyen, 
Đ$t nhiên có mpt s6 triròng bòt bài hpc mà không cho biêt t r uòc , nên bài 
hpc còn lai qua nhieu, qui Truong Chúa Nhut tai đây phâi cbiu thi?t-thòi. 

V|y tù* nay qui vi muÔn mua them hay bót phâi cho biêt t ruòc ba tháng. 
Đa ta I 

Myc-su LUU-VĂN-MÃO 
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