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Qivtj-cjain 

€ Vè PHÁN A N H EM, NÊU THAT QUA THÁNH-LINH BÚC CHÚA TRÒI 

Ò TRONG MÌNH, THI KHÔNG S O N G THEO XÁC-THJT E>ÁU,. NHUNG 

THEO THÁNH-LINH ; S O N G NEU AI KHÔNG C Ó THÁNH-LINH 

CÙA B A N G CHRIST, THÌ NGUÒI ÁY C H A N G THUQC V E NGÁI. » 

Rô-ma 8 : 9 
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•lonq so natj : 
TA ffN CHÚA * BÁNH S Ú SONG . THU"A ÔNG, CHÁU ĐI XE ĐAP 

BÔT ĐÚC-TIN * TU-TUÓ~NG * THÀN-HOC QUA N H Ù N G DIÊN-TIÊN 

CÙA LICH-SŨ * SÁNG-TÁC ĐOÀN CA : CA-NG(JI TÌNH YÊU CÙA CHÚA 

— THÍTI THANH-XUÁN * V Ă N - C H U C N G C C - ĐÓC * NGÀY A-ĐAM 
AN TRÁI CAM * PHU TRANG TĐSR : HÓI-THÁNH TIN-LÀNH VIET
NAM TÁNG-TRUCTNG THE NÀO ? - CUÔC HQI THÁO TAI DALAT -
TIN T Ú C - CAM TA (tho) * Y-NGHĨA THUÔC-LINH T U - M À U HI-BÁ-

LAI » BA-RA-BA * T I N - T Ú C H Ô I - T H Á N H - TIN VUI, BUÒN * 

VUÒ~N CÁY XANH : NÀNG AM — ĐÒ"I EM (tho) - CHIEU VE ĐÌNH 

TlNH THUO'NG — ĐÓ K I N H - T H Á N H — ĐIEN-ĐÀN CÁY XANH * 

Hình bìa : Con lurrru <ti trên các noi can (llahacúc 5 : 10). 

HOP THIT 

My-Linh, Bình'hòa'phuxrc:— Nhân dircrc 
Sinh-hoat cùa thicu-nhi. Đã giao cho Viròn cây 
xanh. 

TĐ Tràn t h a i S<rn.— Nhan dirac loat bài 
Tiên-tri. Sê đăng khi thu$n-ti£n. 

H.B. Béng-Tâm.— Nhan dirge Tinh yêu den 
phwrrng — Tinh the* ngw&i dèchct. 

Lê van Thai, Tuy-hòa.— Nhan dirge Đôi 
l&i tém-svi — No là ai. Đang xem. 

Nguyên hfru Hai, Hpi^an.— Nhàn đirgc 
Nhung con tàu dang chay, — Mpt cau chuyên ve 
hai ngw&i di bp trên m$t hien. Đang xem. 

Pham thj My.— Sê dang Vài cam nchĩvè vai 
trò ngw&i phu-nú Đang Christ. Xin tiép-tuc viêt 
cho muc nãy. Cam crn. 

Thy-Hircrng, Dalat.— Nhan dirge day đù 
nhirng bài Muôn trùng, Mùa thwerng, Nièm hi-
vqng song, Nang am. Nãng am đã giao cho VCX 
đăng trong so này. Cam crn nhièu. Cũng đã 
nhân đirgc bài Tìm hièu tãm-lỳ. . . Nhò* trao lò'i 
hoan-nghinh str cpng-tác cùa Phan đáng Thuy. 

MS Pham xuân Hièn.— Nhân dirge Cái 
giá cùa môt mang song và bài Quan-niêm. . . 
Cam on. 

Cy Noiiyên đình Sum, Qui-nhcrn.— Nhân 
dircrc bài Vjnh Mac-dô-chê. Cam crn Cu. 

O. Phan Vìrng, Tam-kỳ.— Nhàn đirgc ỳ-
kién cùa óng ve bài Tir-Iirc cánh sinh. Sê dăng 
cho các đpc-già cùng xem. 

Nguyen Dint nq thj Minh Thùy.— Sê (làng 
Tai san có it ngw&i di />pc Irw&ng Chúa-nhwt, 
Xin tiép-tyc gòi cho nhũng tài-li^u vè Ccr-đõc 
giáo-duc. Cam on triròc. 

Các ban Khang Lĩnh, Nguyen Sinh, Linh' 

Cu-irng, Nguyên - Đình X. M., Thu * An, 
Mpt'dtrux.— Các ban đpc hòi tham các ban. 
Xin có gang g o * ! bài ve tòa-soan. Cam an lam. 
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Cùng toàn-the các ban d*9c. Đè to* báo 
chúng ta đxrerc thêm phan khòi sac, kinh xin 
các tôi-tó*, con-cái Chúa góp phan gòi bài vò 
vè cho chúng tói, djch-thu?t ho|c sáng-tác dèu 
dirp'c câ, nhirng iròc ao phàn sáng-tác đirgc 
moi ngày them nhièu han. 

Tong Tho-kỳ Tòa-soqin 

CO - QUAN BÒI - LINH 

HQl-THÁNH TIN-LÀNH 

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

Hpp tho 329, Saigon 

Chù-nhiêm kiêm chù-bút 

MgC-Sir E O À N - V Ă N - M I Ê N G 

Tong Th i r -kỳ Tòa-soan 

MUC-SLT N G U Y Ê N - T H A N H - H A N G 

Quàn-lỳ 

M U C - S U L U t l - V Ă N - M Ã O 

LE MUA B A O 

M?t nam 10 s o : 250 đòng 
Môt so thuòng : 25 đòng 
Môt so đãc biêt • 40 đòng 

Giãy phép xuât ban do Nghj djnh BÔ 
Thông-lin Saigon sÔ* 51 125/VPTN ngày 3 -2 -19 / 1 



Ta a n Chúa 

" j T H Ô N G ^ T H L T à N C chúng ta dê t 9 an Chúa khi 

thành-công, thinh-vu,Q,ng/ moi sir dêu nhir ỳ. 

Nhirng chúng ta rãt dè phiên-muôn, bãt-mãn khi phâi 

diro'ng dãu vó'i nghich-cânh, trà-lirc và moi sir xây dén 

ngoài ỳ-muÕn cúa chúng ta. Chúng ta có thái-d$ và 

hành-dpng nhir Due Chúa Trài là mot kè giúp-dõ* 

mình chó- không phâi là Chúa, là Vua cùa mình. Vì 

nêu chúng ta thât-si; ton Ngài là Chúa, là Vua cùa 

chúng ta, thì khi Ngài phán «Không» cũng phiràc 

cho chúng ta nhir khi Ngài phán « Dirp'c ». Câ 2 

lài phán do dêu có giá-tri và muc-dích ngang nhau 

vì ra tír Đãng thircng-yêu chúng la. 

Không ai không có iru-tir, cũng không ai không 

có hanh-phúc, nêu ngirai do là con-cái Chúa, nên 

không ai l?i không có có' dè t? crn Ngài- Nêu bình-
tâm on lai quá-trình theo Chúa, mõi chúng ta sê 

ng?c-nhiên vê nhũng viêcdiêu-kỳ và vĩ-dai mà Ngài 

dã làm cho chúng ta, rôi tù* day long cùa chúng ta sê tir-nhiên 

vang lên l à i : Ta crn Chúa. 

Phao-lô dã song và hoat-d§ng trong m$t hoàn-cânh hét sire 

khó-khăn. Môt Hôi-thánh mài óvac thành-lâp giua m§t thê-giài 

vô-d^o nhu* môt cù-lao gitra d^i-dircrng; mc?t so tín-dõ ít-ôi nhir 

THÁNG MITCH MOT 1971 S 



dàn chiên gifts bay muông-sói. Hp phài duong dău vói giáo-quyèn 

Do-thai, vó'i cliánh-quyèn La-ma, lu$t-pbáp không bâo-dàm an-ninh 
cho ho. Moi dj-doan mê-tín và sy thò-l^y hình-tucrng nhan-nhân 

kh5p do day nhir phù-thùy Si-mÔn a Sa-ma-ri, phù-thùy Ê-ly-ma 
ò Ba-phô, than Giu-bi-tê và than M§t-cu-ro & Lit-tro-, qui Phi-

tôn ò Phi-lip, nír than Đi~anh ó Ê-phê-sô. NhOng triêt-thuyêt Epicure, 

Platon, Zéno dua nhau truyên-bá, ty-hàolà dáp-ung nhu-cău tâm-
linh cùa con ngirò'i. Chính Phao-lô dâ thu§t rang: «Nguòi Do-thái 

dòi dau la, Ngirò'i Hi-lgp tìm sy khôn-ngoan, nhung chúng tôi rao-

giâng Christ chiu dóng dinh trên th§p-ty-giá >. Vói phuong-ti$n 

eo-hep vê mpi mat mà phgm-vi trách-nhiêm cùa Phao-lô không 

phâi là mpt quân, m§t tinh, cũng không phâi là mpt xó, bèn làtù" 

A sang Au. 

Chua hêt, vì thiêu phuong-tien dào-tgo và huãn-luy$n nên 

thiêu nhon-viên, và vì thiêu nhon-viên nên khi m$t Hôi-thánh mói 

dup^c thành-l$p không có nguòi dù khâ-năng hiróng-dãn, dành bô 

ngõ cho các giáo-sir giá dem tà-giáo vào nhu Hpi-thánh Ga-la-ti, 

Phi-lip, Cô-lô-sev.v mà tho-tín nào Phao-lô cOng dè lói cânh-

g ió i ; hoăc chia phe lap dâng nhu H$i-thánh Cô-rin-tômà Phao
lô dã viêt tho cho ho vói a tãm long quăn-thât, nuóc mat dâm-dê ». 

Dău trong các tho tin cùa Phaolô, ông dêu nói lên nh&ng 
uu-tu cùa ông dõi vói H§i-thánh> dõng-bào và dông-logi, nhung 

gian-lao mà ông dã gap dang khi thi-hành trách-nhiêm. thì ông 

cũng không bao giò quên t? on Due Chúa Tròi và dông thòi 

khuyên dpc-giâ cùa ông t$ on Ngài nua. Không phâi chĩ nh&ng 

tho-tín ông viêt dang khi du<?c ty-do nhu Rô-ma, Cô-rin-tô, G a -

la-ti, Tê-sa-lô-ni-ca v.v.. mà ngay nhu nh&ng tho-tín Ông viêt dang 

khi bj giam-căm nhu Phi-lip, E-phê-sô, Cô-lô-se, Phi-lê-môn van 
chua dung tinh-thãn chân thành và nông-nhíêt cùa ông t? on Chúa. 

Kỳ-diêu hon hêt là khi Ông viêt tho II Ti-mÔ-thê. Lăn bj tù truóc 
thì ông có hi-vong sê dugc trâ ty-do dè tiêp-tuc chóc-vy, nhung 

lăn năy Ông biêt châc sè bj giêt. 

Tháng 7 nam 64, m§t con hòa hoan dã thiêu-hùy m$t phãn 

|ón kinh-thành La-mS. Hoàng-dê Néron vu cho tín-dô là thù-phgm, 

nên có hang tram tín-dô phâi bj giêt oan. Cũng lúc do, Phao-lô 



bj be I và bj qiam-căm nghiêm-nhăt tgi la-mã. Chính v ìsy bât-bó* 

do, Phao-lô dã viêt: «Moi ngiròi ô* A-si dà lìa-bò ta ». Óng tiêp: 

«Đê-ma dã lìa-bò ta roi. . . chĩ có Lu-ca ò vòi t a . . . Thp* dòng A-

léc-xan-do dă làm h?i ta nhiêu... Cuoc bien-hO lãn dău cùa ta, 
bên ta chăng có ai, het thây deu lìa-bò ta ». (1 :15 ; 4 :10,1 % 14,16). 
Trong giò-phút dau-thirong hon hêt, ông bi cô-don hon hêt nhu* 

Chúa Jêsus triròc tòa công-luân Do-thái và triròc tòa an Phi-lát. 

The mà Phao-lô không chán-nãn, chang buõn-phiên, song van 

tg on Chúa và khtiyên-giuc Ti-mô-thê dung nhút-nhát, di>ng hò-

t hen, song hãy mgnh-dan, san-sàng chiu-kho vòi Tin-lành Jam trpn 

chúc-vu cùa ngiròi Truyên-dgo. 

Dành rang Hôi-thánh Viêt-nam còn nhò, phirong-tiên nghèo-

nàn, kho-nãng thiêu-lhõn, mà tà-giáo cir day lên, t§i-Iõi lan-tràn khap 

chon, ma-quì hành-dpng mãnh-liêt, nhirng dâu phài chúng ta không 

có cò dè t? o-n Chúa. Sir khó-khăn mà chúng ta dang gap vàsê 
gap cũng là sy khó-khăn mà Phao-lô dã gap. Sir khó khăn mà chúng 
ta gap ngày nay không the so-sánh vòi sy khó-kh3n mà Phao-lô 

dã gap trong thòi cùa ông. Nên Phao-lô dã có the t? on Chúa, 

thì chúng ta có the tg on Ngài bOi phân hon. Chính vì tãm long 

t? on khiên chúng ta càng hăng-hái, manh-dan làm xong chuc-vu 

Chúa giag*^ . J**. 'M y . 1 ' * V 

TÔI T I Ê U - D I Ê T NGUÒ'I T H Ù C Ũ A T Ô I 

BANG CÁCH L À M CHO N G U Ò ' I ĂY TRÒ" 

NÊN B A N - H Ũ U T Ô I ; T Ô I V U O T 

QUA S U K H Ó - K H Ă N C Ù A T Ô I B A N G 

CÁCH L À M CHO N O T R Ù N Ê N D I P - T I Ê N 

CHO T Ô I . 

Abraham Lincoln 



B Á N H 
SIT 

S O N G 
• Hive-sir NGUYEN THAI DtfONG 

Trong 3 đo?n : 3, 4, và 6 cùa sách 
Tin Lành GiSng Chúa Jêsus có to cho 
ta biét nhfrng nhu câu thiet yêu cùa SIT 
s5ng con ngirò'i—str sÔag vinh ctru — không 
phai vât chat ò tran gia a năy, mà phâi là 
tír thiên thxro-ng. Ngài dùag 3 điêu can 
thiêt thupc the làm hlnh anh thl dy dê 
nói đên điêu thuôc linh, đó là : hoi thò 

(gió) trong đo?n 3, ntró'c trong đoan 4 và 
bánh troag đoan 6. 

Th£t vây, than xác cùa ta song nhò 3 
điêu kê trên. & đây chúng ta chi kêcúu, 
hpc hôi điêu thiét-yêu thú* 3 t ú r l à bánh — 
BÁNH SIT SÕNG. 

Triròc hêt chúng ta tim hiêu lỳ do, 
hay triròng-hp-p Chúa Jêsus phán vê hlnh 
anh năy, kê đêa xem xét chính hlnh anh 
thi dy và sau cùng chúng ta rút ra nhirng 
str day do. 

1) Lỳ-do là vl ngày hôm triròc đoàn 
dân đã dirge an bánh no nê each siêu 
nhiên. Chúa Jêsus dã dung 5 cái bánh và 
2 con cá be ra phân phát cho ho vô so. 
VI the hôm nay hp kéo đên tim N?,ài đe 
đirp'c Ngài cho an bánh níra, Nhir vây, 
bánh là đpng lire thu hút hp, là yêu t6 
lôi cu6n hp đên vòi Chúa Jêsus. 

Chúng ta không trách hp, vl đó là điêu 
thông thiròng cùa hau hêt mpi ngiròi. 
Chúa Jêsus cflng nói rõ vòi hp điêu do 
trong câu 26. Nhtrng Chúa Jêsus không 
bõ măc hp trong quan ru$m duy vât, thãp 
hèn, u t6i, Ngài dung dip nay làm lac 
điêm đê day hp biêt den đìeu cao siêu — 
đieu thupc linh —đieu còn lai đòi đòi. Ay 
là Ngài nói đen BÁNH HANG SONG. 

Vòi ỳ nghĩa đó Ngài phán cùng hp 
trong câu 27, vàlò*i quan trong nay Chúa 
Jêsus cũng phán cho chúng ta hôm nay 
níra :(<Hãy làm vi£c vì đÔ an còn l?i đên 
sy s6ng đòi đòi, chò đírng vì do an hay hir 
nits — Đírng dên vòi Chúa vì đô an hay 
hir nát, nhirng nãy vì đÔ an còn lai đên 
sir song dòi dòi. 

2) Hinh anh cùa thi dy : BÁNH — 
Bánh sy song ! 

Trong câu 27 Chúa víra phán «đô ăn% ò 
đây Ngài nói vê bánh. Bánh là món an 
chánh và thiêt yêu cùa ngtròi Do thai và 
các vùng phy can ngày nay cũng nhir com 
cùa chúng ta, hon níra, hp còn trong nhir 



£)£ gây quỳ in sách Chirng -ago, C<r-quan xuăt ban Tin-Lành đã 

tái-bân 2 sách cô giá-trf là TÔI CHQN CÚU-CHÚA và TRUY$N-TÍCH 

HAI THÀNH PHÔ, ban lè 5 fàng 1 quyln. Mua nhiêu cô tiên huê-KOng. 

Yêu câu các tôi't& con cái Chúa mua kèm 2 thir sách này mm khi nh4n 

xin các sách biíu* 

thánh vât, nhút là dân Á-râp, vl cho là 
no dên ttr Đirc Chúa Tròi . 

Bánh cũng nói lên tinh than híru. Hp 
thiròng be bánh chia cho nhau. Ngiròi 
be to long tiêp đãi, ngtròi nhân to ra đir^c 
lien kêt trong tinh ban. & đây Chúa Jêsus 
còn ngy ỳ sâu xa han, Ngài nhac đên 
bánh ma-na và lay no làm dê tai ban vê 
đSăn. 

Bánh cùa sir sÔng có nghĩa gì ? Chír 
is? sÔng;) có nghia gì ? Không phai str 
SÔng cùa the xác, cQng không phài sir song 
cùa lỳ-trí, theo danh ttr Hi-lap là ZOE : 
Nguyen lỳ str sÔng — sir song vinh cùu. 
«Bánh str sÔng» là đÔ an duy tri nguyen 
lỳ sir sÔng dên dòi dà i . 

Chúa Jêsus phán : « TA LÀ BÁNH 
CÚA SIT SONG.» Có 8 lan Chúa Jêsus 
phán :«TA LÀ».ĐÓ là lòi Dú-c Chúa Tròi 

đâphán trong Xuãt. 3 ; 14. Phán câu nay 
Chúa Jêsus doi diên vòi tinh trang đói 
khát chung cùa nhon-ioai — str đói khát 
sâu xa trong tâm hÔii — Ban chit dòi 
song con ngiròi không phâi là than xác, 
tri nao mà là TÂM LINH. No là vai trò 
chính yêu, no là yêu to can ban cùa str 
sÔng con ngirò'i. Nhoa loai dang đói khát 
trong tâm linh và ho dar.,? tim kiêm dê 
thca man. Ho tìrn a danh, lc/i, quyen ; 
ho tim noi vât chít ; hp tim trong các 
thú vui the xác ; hp tim trong triêt 
lỳ, trong khoa hpc, tron£ tôn-giáo, trong 
các viae tír thién. Hp tim và hp có dù 
mpi sir, song hp van doi khát. Cái gì 
dáp úng nhu câu sâu xa nhút cùa con 
ngiròi trong tâm linh ? Bánh St? song ! 

Chúa Jêsus phán : Ta ià bánh cùa sir 
sÔng. Ta là binh tir tròi xuôugw — Lòi 

tuyên-bÔ oai-hùng — nhir tiêng sãm. 

Hòi anh chi em, chúng ta là tin do 
cùa Chúa, con cái Ngài mà dã nh§n thtrc 
nhir v$y chira ? Ta dã nem, đã an Ngài 
chira ? Ta dã thôa man vì có Ngài chira ? 
Ta có the nói nhtr Phaolô đã nói trong 
Philip 3 : 7 - 8 không ? 

3) Bay giò chúng ta hãy btròc dên phan 
Chúa Jêsus muÔn day do. Ta hãy t rò lai 
vòi câu chuyen phép la Chúa Jêsus hóa 
bánh cho đoàn dân an ngày triròc. 

Đây là hình anh chung cùa nhon loai hiên 
nay mà đoàn dân nay tiro'ng-trirng ! Triròc 
hêt ta nghe lòi cùa Chúa Jesus pbán vòi các 
môn đÔ: aChính các ngu oi hãy cho hp ãn». 
Phán câu năy Chúa Jêsus dã giao han cho 

các môn đô mot côngvy, mpt trách nhiem, 
cùng mpt ỳ nghĩa vòi mang linh chót khi 
Ngài thang thiên. 

Các môn do hôi : Chúng tôi tfy chi 

cho hp an ? Chúa Jesus hôi : Các ngiroi 
có chi ? Ho dáp : chĩ có 5 cái bánh và 
2 con cá. Chúa bâo : Hăy đira ta. Ho đem 
đira Ngài. Ngài cam, ta on, rôi be ra và 
hp mang đi phan phát cho câ đoàn dân an 
no-nè và còn tbùa lai. 

Hoi anh chi em, hôm nay chúng ta 
đang dirng triròc hình ánh cay. Trtróc 
mat chúng ta vô so ngiròi dang tíói khát 
bánh hang song. Ta dang có gì ? Chi 5 
cái bánh vàaconcá . So' ltrp'ng it qua/song 
neu dâng cho Chúa, Ngài sê dung làm phép 
la đê rôi ta đi ra phán phát bánh hang 
song cho moi r;giròi,và ho sê đ t rocnonê . 

Đoàn dàn tíùng-đúc, dói khát dang chò 
chúng ta© 



JL IT lâu nam tôi thtrímg den giâng t?i 

m<?t chi-hpi nho thuôc đô-thành Saigon* 

Trên hai nam nay, mQt vi snyc-str trè 

tuòi dime bò-nhi?m phyc-vy tai day. Ong 

nhan thay d$ng-lirc hang dau trong công-

viêc Hoi-Thánh chang phâi là tien nhieu, 

giâng giôi, tò-chúx chu-đáo, hoat-dông 

rãm-rQ, mà là câu-nguyen. Vài niêm tin 

quyet ay, ong dă chia tín-híru làm nam 
th tùy theo khu-vire cir-ngy đl ttr ngày 
thtr hai t6i ngày thú sáu, môi t6i m$t 
tS nhóm-hQp cau-nguyên t?i nhà mpt tín-

híru. Tuy-nhiên, ngu'ò'i ò* nhfrng to khác 

van dircrc hoan-nghinh đên nhóm chung. 

M5i tííi thtr bay, các to cùng nhóm tai 

nhà-thò' đ£ nghe mQt bài giâng ngan vê 

sxr cau-nguyên và đfcng tâm hi?p ỳ câu-

nguyen Đirc Chúa Trò'i. Hãu hêt tfn-h£ru 

là công-chtxc, tir-chtrc, hoăc công-nhân 
nghèo, su6t ngày dã làm vi?c khó-nhQC, 
song van cho sir châu tnróx rn$t Chúa là 

h$-tr?ng han hêt. MQt vài ngirò'i cũng có 

may vô-tuyên truyên-hình, song hQ đi 
nhóm vl muÓn hóa-hình gi6ng nhir Chúa. 
Tôi nhân thây m$t sir mâu-thuan giíra 

vòng Ccr-đÔc-nhân, íy là nhu'ng ngirò'i 
nhàn-rêi hern het thiro'ng Ui it nhóm-hQp 

câu-nguy?n han hêt. Ho còn phâi xem 

Thtra ông, 

cháu di xe dap 

b&i dác-lin 

* i)Ô Đ&C ÌRÍ, Saigon 

vô-tuyên truyèn-hình, tiêp b?n-híru, tinh 

cu§c Iàm-ãn 16n-lao, hoăc nam nghi 
duăng sue. Triró'c tâm-trang qua ngu<?i-
lanh cùa hQ, đãng tiên tri Ê-sai dã phâi 

than rang : «Đirc Giê-hô-ra thãy chang ai 

câu thay, thì lay làm la-lùng » (Ê-sai 5 9 : 

16). 

Tôi thiro'ng diro'c mòi dên giâng buôi 

tõi thir bay. Tuy-nhiên, tôi cQng mong-
iró'c den nhóm-hQp câu-nguy?n tai nhà 
mQt tín-híru, và đã dugc toai-nguyên. 

Sáu giò* chiêu ngày đó, nhir đã hen 

triró'c, mQt thanh-niên quân-nhân đên 

chô* tôi vê nhà, an corn. Thây cung ve 
nhà dung biĩa, rÒi trô* l?i đón tôi di nhà-

thdr. Trên đirò'ng, tôi ngõ ỳ mu6n ghe 

thăm vi Myc-sir m$t chi-hôi khác each 
đó chìrng ba cây s6. Thãy irng-thuân, và 

chúng tôi rê vào con đi/drng lãy-lQi, ngap 

ntróx, gap tôi-t6 Chúa đang s6ng vóri 

bay chiên và s6 tro*-cãp rãt khiêm-nhirQ-ng 

không the nào dù trong lúc v£t-giá leo 

thang. Tuy-nhiên, ông bà lai giàu long 

t£r-thi?n, và đã nuôi mQt em be trai, cha 

My, me Vi?t, làm con, nay đã b6n tuòi. 

Ông cho tôi hay rang có ngirò'i đê-nghi 

tra ông bà rn§t tram ngàn đông đ£ xin em 

đó, nhu'ng ông bà không chju. Ông nói : 



— chúng tôi quyêt châng buôn-bán 
CÔ-nhi. 

Bi them : 

— Chúng tôi thirang-yêu no cflng nhir 

con ru§t cùa mình. 

Tôi phu-hpa : 

— Chi có kè tán-tân lirang-tâm mòi 

buôn-bán cô-nhi và ngirò'i nghèo-khò còn 

chúng ta, là tôi-tò Đ ú c Chúa Tròi, ttr 

nhân thyc-thi tinh thirang cùa Đãng Chrit, 

châc không bao gicr tir h? mà làm nhir vây. 

Tir do, thanh-niên quân-nhân chò tôi 

đên nai nhóm-hpp cSu-nguy?n, là can 

nhà nhò-bé, ãm-cúng cùa mpt tín-hfru. 

Ông bà có bay con, mpt cm mòi sanh. 

Ông trò lai tin Chúa ban mpt nam 

nay, còn bà thl chira. Thoat-tiên, bà chông-

á6\ các tín-híru ghc thím, nhirng nay đã 
có cam-tình vòi Tin-Lành vì thãy đòi 
sÔng ông điryc biên-câi và anh ch} em 
trong Hôi-Thánh thành-thyc, nhln-nai, 
mong-muon bà đuyc cúu-rôi linh-hon. 

Hi?n-di$n có ông Myc-sir và han miròi 
tin-hfru, mpt níra xep chân ngòi trên 
giuòng, là tir-thé chính tôi chju thua, 

không the giír lâu. Chù-tpa buòi hpp là 
ông Thir-kỳ H$i-Thánh, mpt công-chirc 
bj bjnh yêu xirorng sÔng, nhirng « xuang 
s6ng dúc-tin-* không yêu. Ông đã dâng 

mpt con gái cho công- viêc Chúa, và m$t 

con trai ông đang là sinh-viên Thãn-hpc-

vi?n. Nhirng bp mat quen-thupc phân-chiéu 

ánh nhu-mì, hoăc thuan-phyc, hoãc s6t-

sìng, hoăc tân-tyy cúa Đ ú c Chúa Jêsus-
Christ, đã truyen nhièu phuòc cho tôi. 

Trong bài giàng chírng nùa giò, tôi có 
kc lai các phiròc Chúa mòi ban cho trong 
nhírng ngày vìra qua, và khuyên-khích 
anh chi em hay đt s y cau-nguyên lên 
hang đau, ngõ hau đircrc thãy sue toàn-năng 

cua Chúa phát-hi?n blng nhírng sy cau-
thiêp phi-thtròng, siêu-nhiên. Sau giò cau 

nguyên, chù- nhân thet ti?c trà đan 

giân. Chúng tôi không dám ãn-uóng triròc 

khi hSu vi?c Chúa, nhung lúc nSy đa hau 

viêc Chúa xong, thì t y thãy đuyc phép 
an uÔng vui-vè, song cũng chĩ it thôi. 

Trong khi đó, tôi trò-chuyen thân-

mât vòi m$t tín-híru thanh-niên, thăy T. 
Hai mít thây rãt yêu tír lúc sanh ra, đeo 

kieng vô-hi?u, nên khó đpc chír lâm. Tuy-

nhiên, thãy là mpt trong nhfrng ngiròi 

siêng-năng nhóm-hpp cSu-nguyen nhút. ít 
lâu nay, Chúa cho thSy có vi?c l àmty - túc 
Hang ngày thiy phài đi xe đ?p rãt xa đl 

đên so. Tôi hôi thay làm the nào mà đi 

điryc nhu vay, thì thSy bình-tinh đáp : 

— Thira ông, cháu đi xe đap bòi đirc-

tln. 

Tôi nghĩ thlm rang mutfn cho đfrc-tin 

con-cái và tôi-tò Ngài lòn-m?nh, Đúc 

Chúa Tròi phài đl cho hp gap nhírng 

khó-khăn, trò-ngai thiròng-tryc (I Phie. I • 

6-7). 
Tiên điròng vè, chúng tôi ghé thàm mpt 

bà đã vác thap-ty-giá may chyc nam nay 
màChúa chira cãt-bô cho. Tuy nhfrng net 

nhăn in rõ trên khuôn mat xanh-xao, song 

tôi rãt càm-đông truòc tãm guang ISng-le 

thuan phyc Chúa cùa bà. Ai nãy cúi đâu, 

và tôi cau xin Chúa ál mpi an lành trên 

bà cùng toàn-quyên. 

Vè dên nhà đã trên 10 giò ruòi t6i, 

tôi còn đirac thân-nhân dpn cho ly nuòc 

cam mat lanh và dĩa bánh ngpt ngon-

lành đè bõ sue. Tôi cúi đâu cam an 

Chúa v.í an vòi cãm-gi ic hai mtc t$i, vì 

mlnh khi đăy-đù trong lúc rãt nhiêu con-

cái và tôi-tò Chúa chju cinh túng-thiêu, 

nghèo-nàn. Lay Chúa, xin giang xa con 

tinh-thĩn vi-kỳ cùa Ca-in, là kè dám nói 

rlr.g ;«Tôi không biêt ; tôi là ngiròi gifr 

em tôi sao ?» (Sang. 4 : 9 ) . 

THÁNG MUCn MQT 1 9 7 1 9 



MQt trang 
• Đ Ò ĐJJC TRÍ , Saigon 

J . Nhieu khi tât-nguỳên vĩnh-vien hoăc câ sw chet căa con-cái và tôi-t& cùa Đùc 
Chúa Trcti là phwo'ng-pháp cuôi-cùng đè ngăn-chăn ho đi xa hern nit a trên đw&ng 
trái-bò N g à i ^ j ^ ^ - 9 ^ 

2. Ngirò'i càng nên thánh, càng nhân thây bhn-ngã cùa mình là xău-xa và đáng ghê-
$p đirò'ng nào. 

3. Tieng phán nhô-nhe càa Đùc Thánh-Linh trong tâm-linh còn hùng-mqnh han linh 
truyen căa băUcù v i tbng-tw-ìinh nào trên mat áăt. 

4. Nêu dung phw(rng~thu$t, mwu-trí tièu-xào trong công-viêc Đùc Chúa Trò'i, dđu 
tò-tw&ng hay kín-giău, thì cung là kinh m&i Sa-tan h&p-tác v&i mình. 

5. Nêu m&i dâng mình cho Đùc Chúa Tr&i chin mwo'ichín phân tram, thì xin đivng 
thù làm công-viêc Ngài vôi, vì Đùc Thánh-Linh chira đăy-dăy ông đâu. 

6. Trong cufc giao-tranh v&i ma-quĩ và tôi-ác, chi có tháng hay bai, ch& không có 
hòa. 

7 . Nêu không giù đáng l&i hùa-nguyên v&i Đùc Chúa Tr&i, thì chúng ta twchùng-
t ò mình chtra biêt Ngài là Đăng the nào. 

8. Nêu tôi-t& Đùc Chúa Tr&i trong Hoi-Thánh Tin-Lành châng có khuôn mat sang 
ng&i v ì năng hâu chuyên Ngài, thì ch&ng cô each nào khác đè nhan dqng hg là 
tôU& Ngà;. 

9. Phâi đóng đinh bon-ngã vào thap-ty-giá cho chet đù ch& dung cot nhe no vào đó 
đ è đvrpc ngwfrng-mô. 

10. Ngw&i nào muÕn đôi mu triêu-thiên vinh-hièn trong đ&i nãy, thì trong c õ i đ&i 

' + ÚM se đì đăuirãn. ŜEf" • , •*;̂ ^^2fc •^S^'.íi 
11. Nêu ông chi có nam tram đông, thì không the nào tang kè khác môt ngàn đông. 

Nêu ông chi có it phw&c, thì không the nào truyen nhieu phwóx cho kê khác. 
1 2 . Ban hãy coi chùng, kêo trong cõi đ&i đ&i, sê mat hêt moi sw, luôn câ linh-hôn 

mình. 
13. Trong lúc ÍÔi-tăm, giông-tõ, neu ngã long và buông tròi, thì sê toi-tăm, giông-tÕ 

càng hon, 
14. Ông thánh giâ ai, ông mac tôi gap hai, vì vira làm trái đao-íỳ, vùa ra vè làm 

đúng đQO-lỳ. ±_ • *' ' x • • 

15. Nhieu tăm~sw đw&c gôi kin iè riêng mình den vào cõi đ&i d&i; nhwng trong cõi 
đ&i đ&i, no sê phát-lô giwa ánh sang căa Đùc Chúa Tr&i. 

1 6 . Neu ngw&i chăn chăng he đô nw&c mat vì nhwng con chiên mình đang chăn-giw 
hoqc tìm-kiêm, thì phài xét xem mach yêu-thwwngcàu Đùc Thánh-Linh trong tãm-
linh mình có bi be-Lac không't 

xo " T H Ă N H - K I N H N.S. 

TIF TlTffNG 

* * 



THAN HOC 
Qua nhung diên-tién 
cùa lich-sù' 

m 

• Myc su Giáo su VŨ VAN CU 

Le Kỳ~niêm 50 nam Trirò'ng Kinh-Thánh và Than hoc viên đã 

cw-hành trong thi tai Nhà thà Than hgc viên Nha-trang chiêu 

Chúa Nhtrt 5.9.7-r. Tin-téc và hình ănh, xin các ban đoc xem 
nai trang 3 3 s$ báo năy. Dtr&i đây là l&i gi&i thiêu búbi le, do 
Ms. Giáo-sw Vu-văn-Cvr đgc khi m& đău buhi 1% hôm ăy.— LTS, 

Kinh thira qui vi, 

Nêu có ai bat thòi-gĩan phâi ngírng 

lai thì chiêu nay 5-9-71 kỳ-irc cùa chúng 

ta dang làm viec do ! 

Nam mtroi nam tr i ròc day, vào ngày 

01 tháng 9 nam 1921, tai Đà-nang dã 

diên ra mot biên-cô lich-str cùa Hôi-

thánh Tin-lành Viêt-nam, đó là ngày 

khaí-giâng khóa-hoc đãu. tiên t rong lich-

sù cùa Tr t ròng Kinh-thánh, mot ncri 

dào tao nhirng ngirò'i đi ra rao giàng 

Tin-lành và lãnh-đao Hôi- thánh Tin-

Thircrng bán-niên có 4 

hoc-sinh, đên ha bán-niên có them nam 

níra, nang tông so hoc-sinh cá khóa đtrgc 

9 ngtròi. Đây là nhirng hoc-sinh than-

dao đãu tiên cùa H$i-thánh Tin-lành 
Viêt-nam. Hiên nay hai t rong sÓ 9 h<?c-
sinh cùa khóa đãu tiên này v í n còn 

sÔng là Cu Muc-sir T r í - sy Phan-đình-
Li^u, ò Đalat và Cu Muc-sir Quoc Foe 
Woo, ò Tân-gia-Ba. Khóa trình gôm có 
6 môn hoc l à : Cuu- i ròc , Tân- i ròc , Ccr-
dÔc giáo-lỳ, LJch-su Hoì-thánh, Cách 
nói triró'c công chúng. Co-sir và vài 
giò hoc hát. Vi ĐÔc-hoc đau tiên cùa 

Tr t ròng Kinh-thánh là Giáo-si D . I. 

Jeffrey, hien đang hiru-ha t?i quê-hircmg 

và Giáo-str là Giáo-sĩ E. F . Irwin, đ i 

qua đò i tai quê-htrcmg là Gia-nã-đai, 

Lúc ãy Kinh-thánh chira đ |ch râ ttffng 

Viet nên các hoc-sinh phâi mtrcm ban 

dich cùa Giáo-hôi La-mã đê hoc. 

Qua nhirng d i ê n - t i £ n cùa l i ch - s t r , 
Tr t ròng Kinh- thánh môi ngày cur ló'n 

lên vê sÔ lircrng hoc-sinh, vê phàm-chãt 
cùa các môn hoc, vè vi$c cai-tri cũng 
nhir vê tnròng-Ôc. Khóa 1959-1960 là 
khóa hoc chót cùa Tr i ròng Kinh- thánh 
ò Đ à - n a n g , tòng so h o c - s i n h là 73 
ngirò*!, có 13 hoc-sinh điro'c tÔt-nghiêp; 
vê khóa-trình có them nhirng môn-hoc, 
nhtr : He - thông than - hoc, Ciĩru - thuc 
t r ié t- lỳ, Qy-đôc-giáo chtĩrng-cò. N h u n g 
ví-du cùa Đãng Christ , Thích-kinh-hoc, 
Phuong-pháp (truyên-giáo t h i ê u - n h i ) , 
v .v . . . Nam 1951 quyên cai-tri và điêu-
hành Tr i ròng Kinh- thánh dirge chuyen 
giao qua ngiròi Viêt-nam, vi đôc-hoc 
Vi^t-nam đãu tiên là Myc-sir Ông-văn-
Huyên> hi^n nay là Viên- t r t ròng cùa 
Thăn-hoc viên Nha- t rang. 

THANG MUÍTI MOT 1971 



S Á N G - T Á C Đ O A N - C A * Dác-sĩ LP NCOC VINH 

Nh$c : Lê-NgqcVinh L&i: LM.V 
Ca ngg-i tình yêu cùa Chúa 

Ta ca ngyi tình yêu thirang Chúa vô biên 

Khi yen vui, lo buôn, luôn hát vang lên 

Ta ca ngo'i tình yêu Chúa không thay 

Nguyên cùng Chúa sting, càng Ngài bw&c sutit đìrl. 

CHÚ THÍCH Bài này dài 8 khung (8 mesures) gôm 2 đoan, 
Đoqn I : 2 giòng nhac dau, chia ra làm 2 t í e u đoan. 
Đoan II : 2 giòng nhac kê\ chia ra làm 2 tiêu đoan. 

— Theo am giai Fa Majeur (Gamine Fa Majeur) 

THAN HQC (ti^p theo) 

Vào tháng 6 nam i960, Trirò'ng Kinh-

t h i n h thiên-di vào Nha- t rang đtro-c dôi 

ra là Thánh-k inh Than-hoc vi$n, khóa-

t r lnh thay đòi v á i n h ũ n g môn 

ho*n. Ngày khai-giàng khóa đâu tiên cùa 

Thãn-hoc vi$n là C h ú a - n h | t 11 tháng 9 

nam i960 tai Lê" bái duò 'ng , vì lúc ây 

n h à tho- cùa Vi$n chua làm xong. Le 

tđ t -nghi íp cúa khóa hoc 1960-61 đ u o c c ù -

ia 

hành tai N h à T h ò Hôi- thánh Nha-trang 

vào C h ú a - n h â t 23 tháng 4 nam 1961, 

lúc 09 g 0 0 ; tong so hpc-sinh cùa khóa 

này là 83, có 13 đuo-c t6t-nghi§p. 

T rong 10 nam qua, TbSn-hoc vi$n 
luôn luôn cÔ g lng đ l dáp ú n g n h ũ n g 
đòi hôi cũng n h u n h ũ n g nhu-cau cùa 
Hôi- thánh trong môt xã-hôi tiên-bô và 
thay đôi không n g ù n g 1 Bò-J vây, niên-
khóa 1968-69 T h ì n - h o c viêri đã mô- Ló*p 



Thai Thanh X nan 
Nhac : Lê-nggc-Vinh Lò'i : LNV 

é é a j-1 

Tkfri Thanh Xuân xinh nhw hoa, chóng qua nhtr hoa 

Thanh-niên hãi ăâng cho Chúa tuhi xuân t a . 

mm 
Hău viêc Chúa v&i hít câ tăt sank hôm nay* 

w i > 1 j 

Phw&c Chúa sê ban cho ta, đcrì hoan ca. 
Trên a*êy là 2 doàn ca mău téc-giâ có mp ỳ qi&i thiêu cùng ban doc. Bài thá nhi dã có Jang 

trong so háo thénqm

a9-71. Vì có sy ISm lên cùa*$n công nên nay xin dãng^Jai cho dung. Kính^cáo 
lõi cùng tác già và ban doc. Tòa soan. 

cao-đáng than-đao, rôi dên niên-khóa 
1970-71 lai mô- them môt chi-nhánh cac
hing than-đao ô" Saigon va nam my 
van cú* tiêp-tuc mi- chi-nhánh này, măc 
dSu so sinh-viên không vtro-t qua đu-c/c 
so hoc-sinh trong khóa dau cùa T r u ò n g 
Kinh-thánh và tài-chánh ihì co h e p ! 

Trông vào tuo-ng-lai, cao-vong và 
tró-c-vong cùa Thãn-hoc vi?n là khu 
Thãn-hoc viên sê biên thành m$t khu 
đal-hoc cùa Hôi-thánh Tin- lành Viet
nam m§t ngày găn day vó*i nhũng phân-
khoa n h u : cao-hoc thãn-đao, đai-hoc 
str-pham, đai-hoc y-dtro-c-khoa, v. v... 
VI ngoài trách-nhiêm dem Tin-lành c ú u -
rêi cho đông-bào, chúng ta là n h ũ n g 
con-cái cùa Chúa còn có bôn-phân góp 
phan trong vi$c xây-dumg m$t xã-hôi 
Viê>nam lành manh và t u o i đep theo 
tinh-than cùa Co-đôc-giáo. 

Kính t h u a qui vi, 

Buòi lê chiêu nay dánh dãu vi$c châm 
d ú t môt" giai-đcan trong lich-sú cùa 
Truò-ng K i n h - t h á n h và T h á n h - k i n h 
Thãn-hoc viên, mà day cũng là buòi lê" 
khaì-mac môt buó-c mó-i cùa Thánh-
kinh Thìn-hoc viên : niên-khóa 1971-73 
Thãn-hoc viên b i t dâu châp-chũng trên 
con d u ò n g tu--tri vê tài-chánh. Nhìn 
quá-khú- chúng tôi càng manh bao biròc 
vào tiro-ng-lai vòi môt tám long «ta o n 
Đú-c Chúa T r ò i , Ngài lãnh-đao chúng 
tôi each khâi-hoàn trong Đãng Christ 
luôn luôn, và bòi chúng tôi mà râi 
mùi tho-m vê su- t r i - t h ú c Ngài khap 
chôn» (2 Côr : 2 :14) 

Muc-su- VŨ-VĂN-CLT 
(Lò'i gió-i-thiêu, đ<?c tai T h i n - h p c 

viên Nha-trang ngày 5-9-1971) 

THÁNG MITÒ"! MOT 1971 
13 



CHITONC 

CFF-ĐÓC 
Myc-sv NGUYÊN THANH HANG 

Tru-ô-ng Ngành Xuât-bôn Tin-Lành 

(Tiêp theo kỳ trw&c) 

I I I . S y c a n - t h i ê t cúa 
Van - c h t r a n g C a - đ õ c . 

Xuyên qua phân trên, khi đfc-câp đén 

tâm quan-tr$ng và ành-hiró*ng cùaVăn-
chtrang Ca-đÔc, chác h ln các ban đã 

nhân thãy rang Van-chirang Ca-đÔc là 

cSn-thiét vô-cùng roi, nhirng & đây tôi 

mu6n phân-tích đê các ban rõ no can-

thiét trong phi rang - diên nào và dên 

mírc-đp nào. 

x. Triró'c hêt Văn-chircrng Co--đÕc răt 
cltn-thiít cho viêc truyên-giăng Tin-lành. 

Theo m§t ban thông-kê đáng tin-cay. 
nhân-sÔ trên the - g iá i trong vòng 50 

nam gan day dã tang-gia gan 7 5 phan 
tram. V o l đà tiên nhir the íy, vàocuÕi 

th2-kỳ nãy, so nhân-lo?i sê là 6 tỳ ngircri. 

S y gia-tăng kinh-kbùng vè nhân-so 
nhir the há chang làm cho chúng ta 
hoáng-sa triró'c mang - linh cùa Chúa 
cHãy đi khap thê-gian g!áng T i n - l à n h 

cho moi ngtròi» hay sso ? Làm sao chúng 

ta đi khap the gian đ i r ^ c ? Làm sao 

chúng ta có thì giâng Tin-lành cho m<?i 
ngirò'i đtrcrc? 

Có ngirò'i nói rang: Hãy cho chúng 
tôi 500 cán-b$, chúng tôi sê truySn 
Tin-Lành cho cà thé-giói trong vòng 
10 hay 15 nam. Y-kién l$c-quan ly có 
thi thyc-hi$n d i rac miln là có đifcu-
ki§n sau đây. Đó là 500 cán-bO nòng-

cÔt áy phâi có khâ-năng đ$ng-viên dù 
m§t s6 ngiròi dl phu-trách giáng Tin-
lành cho 2000 ngirò'i môi ngày. Moi 
cán-bô chiu trách-nhlêm cho m§t sÔ phy 
tá giáng Tin-Lành cho 2000 ngirò'i moi 
ngày thi vài s6 500 cán-b$, Tin-Lành 
sê đ i r^c gió-i-thi^u dên 1 tri$u ngtròi 
môi ngày (500 x 2000). Và m$t nam sê 
có 365 tri^u ngirò'i, 10 nam sê có 3 
tỳ 650 tri$u ngu'ò'i nghe, 15 nam sê có 

gan 6 tỳ ngirò'i đtr?c biêt Tin-Lành. 

Nguyên-tâc toán-hoc là nhtr the nhirng 

làm sao có dirac 500 cán-b$ nông-cíSt ? 
Và nêu chúng ta có the đông-viên đú 

s6 phu-tá đl giáng Tin-Lành cho 1 tri^u 
ngiròi trong vòng 24 tiéng đông-hô thì 



chúng ta sê ton bao nhiêu t iên-bac. So 

tièn ãy chac phâi lòn lam đè đài-thp 
500 cán-bp nông-côt di ra truyen Tin-

lành trong vòng 15 nam cho câ thê-gian. 

Chúng ta sê thãt-vong chăng ? 

May-mSn thay, dã có m$t thtr có the 

thay-thc cho chúng ta đc đi khâp thê-

gian, dên t$n các n a i hang cùng ngõ 

hèm đircrc, mà so tòn-phí sc không qua 

niíng-nè cho lam. Đ ó là sách báo T in -

lành — là Văn-chiro'ng Ccy-đôc. Chính 
Tãn-sĩ Oswald J. Smi th cũng đã t í rng 

khang-đinh rang Văn-chtrcrng C a - đ ô c 
là phiro'ng-ti?n hũu-hi$u hern hêt đè 

giáng Tin-lành cho mpi ngirò'i. 

2. Văn-chwcng C<y-đfíc giúp-ích cho sw 
tăng-trw&ng Hôi-thánh. 

Nêu muôn t ìm hièu tai sao Hpi- thánh 

không phát-tr ièn m?nh-mê dung nhtr 

ỳ-nguy^n cùa chúng ta và tai sao it 
ngirò'i t iêp-nhân Chúa và gia-nhâp Hpi-

thánh, St chúng ta sê thãy có môt nguyên 

nhân chính, ãy là t?i các con-cái Chúa 

it tra-xem và sir dung nhírng tàì-liêu 

sách-báo cùa chúng ta. t i re s tr-dung 

Văn-chircrng Ccr-đôc. 

Môt ngiròi m ù có the dat đirò'ng 

mot ngiròi mù đircrc không ? Sir suy-

luân đan-giàn bât-buôc chúng ta phài 

nhan rang phàm muón dem ngiròi khác 

dên cùng Chúa, it nhã t chúng ta 

phài tin Chúa triró'C và phâi biêt khá 

day đù mpi sir day-do cùa Chúa, nhiên-

hau mói có the làm viec kia each 

kêt-quă. 

Sách báo là phtrcrng-tiên rãt qui dè 

các con cái Chúa nang cao t r l n h - đ ô 

tri-thírc thuôc-linh. Kinh- thánh không 

phái là dê đói vó'i môi n g u ò i , không 

phâi moi ngirM đèu hièu biêt đircrc 

Kinh- thánh nhir nhau. D o đó phâi có 
ngirò'i viêt sách báo, đem sir nghiên-

ciru. suy-gam tr ình-bày ra each mach-

lac đăy-dù cho ngirò'i khác xem đè chính 
hp cũng lãnh-hôi đtrpx các an-phiró 'c 
cùa Chúa. 

Các ban có the h ô i : 

Văn-chiro'ng Ccr-đôc có nhi^m-vu chi-
dan t í n -hũu t rong n h ũ n g đièm nào ? 
Chúng ta có the kè ra nhir s a u : 

1) Kinh-nghi?m tlm hièu Thu'crng-Đê, 
2) Coi mô* n h ũ n g thac-mac cúa mpi 

giói , 

3) Gây-dtrng đũc- t in bang ỳ-nghĩa 

trtrc - tiêp và chính - xác cùa lòi Đírc 

Chúa Trò'i , 

4 ) Htró*ng~dan t í n -hũu trong str phuc 

sir Đ ũ c Chúa Trò'i , 

5 ) Go i t inh- than ca-ngpi Đirc Chúa 

Trò'i bang thi, ca, nhac, . . . 

6) Gay hirng - thú b l n g các tièu-sù' 

danh-nhân, anh-hùng dũc- t in , 

7 ) Nêu lên n h ũ n g nêp song đ?o 

g i rang-mâu bang n h ũ n g t h y c - s y t ièu-

thuyêt-hóa, v . v. . . 

Đièu chúng ta can quan-niem cho 

đúng đièm nãy là vè đac-tính giáo-lỳ 

cùa Vãn-chu'c/íig Cc-đóc 1 Không vì lê 

muôn làm vìra long nhfrng ngirò'i doc 

mà chúng ta gia giám sir t in-kính cùa 

mình . Môi r.girc^ chúng ta dù viêt the 

van nào th! ai nay cung dèu có trách-
nhiêm nam vũng niem tin căn-cir tron-
ven noi Ki< h- t fánh. Trá i a m cùa Ccr-
đôc-giáo phâ; là Kĩnh- thánh và Đirc 
Chúa Jêsus Christ nhir Kinh- thánh đã 
bay to. Van-chimng Co*-đõc phâi có tinh-
thãn xây-du f ng c ho C^-âoc giáo-lỳ chù 
không phâ* thc-tyc-hóa Co 1-đôc-giáo. 

Và, chúng ta biét muc-ãích cùa Hpi-
thánh không phài là cat nhà thò 1 t ráng-
1$, mà là truyèn-rao Đãng Christ là 
Chúa v n C í r u - C h ú a cùa thê-gian, thuyet 
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phuc ngi rò i ta trô* thành môn-đô cúa 
Ngài và gây-dyng cho so môn-đ£ ãy 
có t inh- thân trách-nhi^m d6i vói Hôi -
thánh cúa Ngài. Phan viêc ãy phái đ i r a c 
xây -dyng trên Văn-chirang Ca -đ6c . Môt 
H^i- thánh càng quan- tâm đén vãn-đê 
sách báo T i n - l à n h , t r ì n h - đ § t ă n g -
trirô*ng cúa ho càng nang cao, các tín-
hiru t rong Hôi - thánh ãy càng nh§n chân 
trách-nhiêm cúa mlnh, càng them vírng 
vàng t rong d u e - t i n và se h o a t - d ô n g 
hăog-hái h a n t rong công-vi^c dem dat 
tôi-nhân tr& vè cùng Chúa . 

Đén day, chúng ta đã biét rang Van-
ch i rang C a - đ o c là rãt quan- t rong và 
cân-thiét, nhirng rãt tiéc là tai Viet

nam (tôi có ỳ nói là t rong H^i- thánh 
Tin- lành Vi?t-nam) chúng ta chtra str-
dung hay khai-thác đúng mire ngành 

hoat-dông nây cho nên t r ình-đô Hpi-
thánh ngày nay van còn yéu-kém. Sir 
yéu-kém cùa Hôi- thánh và su* yéu-kém 
cùa Văn-chi rang Ca-đôc có str t t r ang-
quan, anh-hiro-ng lien-do*! vó i nhau. 
V | y muôn cài-tién Giáo-hpi không the 
nào không nghi dên vi£c câi-thiên ngành 
Văn-chi rang Ca-đÔc. 

IV. H i ê n t ì n h cúa Van - c h i r a n g 
C a - đ õ c t a i Vi?t - n a m . 

Tôi thiét nghi dè có mpt đirò'ng-iôi 
cho str câi-thiên ngành Van-chiro'ng 
Ca-đÔc Vi?t-nam, triró'c hét chúng ta 

phâi hièu qua h ì | n - t ì n h cùa no . 

<T day tôi xin nói rõ mot lân n£ra 
là tôi chi nói riêng vè H ô i - t h á n h 
Tin- lành V í e t - n a m . ChSc han đ a - s ô 
các b^n đã biét rang sách chir Vi?t 
dang l iru-hành t rong Hôi- thánh chúng ta, 
phăn ló*n là do ca -quan Xuãt-bân T i n -
lành ãn-hành. Còn lai mot phân nhô là 
do các t tr-nhân ttr xuãt-bân. 

Riêng t rong nam 1970, l i rang-sô sách 
do ca -quan xuãt-bân Tin- lành ãn-hành 
là 47 tri^u 098 ngàn 640 trang sách ló'n 

nhô, tòn-phí 12 tri$u 781 ngàn 910 dòng. 
Đ ó là công-vi^c cùa H§- Truyèn-giáo 
Phiróx-Âm Liên-Hi^p, chó- phân đóng-
góp cùa Hôi- thánh Vi$t-nam that chira 
có gl đáng kè.. . 

Vè npi-dung, phan nhièu sách cúa 
chúng ta là sách dich. Theo t iêu-chuân 
cùa H^i-nghi Văn-chi rang Á-châu hpp 
tai Tân-gia-Ba, sách cùa Á-châu phâi có 
ten cùa tác-giá Á-châu. Ta i V^t -nam 
chúng ta, nhièu sách dã đirp" viét bô i 
nhirng ng i rM không phái 1 Vif t -nam, 
và có nhirng sách cũ ttr 3 0 hay 4 0 
nam nay van chira có quyèn nào cùng 
loai thay the. Tlnh- t rang đó chirng-
tô rang Văn-chirang Ca-đÔc chúng ta 
chtra có dãu-hi$u t ién-bô t h y c - s y . 

VÔ hình-thtrc , sách báo đ?p nhièu 
hay it là do so tièn chúng ta trâ cho 
nhà in. Vói sÔ ãn-bàn t t rang-đ6i it mà 
muôn giá đan -v i hat dè nhièu ngirò'i 
mua đ t rac , tir triró'c đén nay, chúng tôi 
đã phâi chiu hi-sinh phân hình-thtrc 
cho n<?i-dung, dù van biét cái đ?p cùa 
sách báo ngoai-quôc. 

Torn lai, vè t lnh-h ình Văn-cht rang 
Ca -đôc cùa Hôi- thánh Vi$t-nam, chúng 
ta phâi nhìn - nh§n là chira đén múrc 
t rung-bình. Và sô'-dl có t ình-trang ãy 
là do nhiêu nguyên-nhân tao nên. Nào 
thiéu phtrang-t i£n, nào thiéu tièn bac, 
nào không có ngiròi viét , nào so ngirò'i 
doc còn qua it. 

Tôi can nói dè các ban rõ là tinh* 
hình Van-chiro'ng C a - đ ô c (hay đúng h a n 
là văn-chtrang Tin-lành) trong xtr chúng 
ta nhtr nêu trên không phâi là t r i ròng-
h p p duy-nhãt đâu. Các niró'c Á-châu 
cting đèu có nhirng khó khăn giông nhir 
chúng ta. Điêu can là chúng ta phâi 
can-đâm nhìn-nhân s y khuyét-đièm dè 
t ìm bi^n-pháp khâc-phyc hau tien den 
iru-điêm. 

Còn mQt kỳ : Bi$n pháp khêc-phuc các khuyêt 
đièm đè tiên đên wu-đièm trong 
Văn'chwcrng Ccr-đõc. 



NGÀY ADAM AN TRÁI CAM 
* UYEN PHlfONG 

T R O N G viròn, buòi trira he que npi. Nam trên ghé xích du, Tí dang vòi chú 
Duy kè chuy?n phiêu liru cùa chu§t Cù. Chú Duy mãi đong đira chiec võng. Chú 
chlng them nghe Tí ỳ-eo. Chú s ip tuyên b6 lên com liròi kinh niên rôi đây. Tí không 
hiêu can liròi kinh niên là gì, nhirng mSi lăn chú nói nhir v$y là Tí hét mopg 
nghe kè chuyên đòi xira. Đòi xira có con voi. con cfaÒn biét nói. Đ ò i xira . . . 

— Chú Duy ai, t*i sao đòi xira các con v§t biét nói mà bay giír không biét 

há chú ? 

— T*i vl — chic t»i ông Adam Sn trái cam. ^ 

— Con hòi t?i sao các con v$thét biét nói mà chú Duy kê chuyfn ông Adam. 
Chú k ỳ . . 

— Chú dâu có kỳ—chú nói that mà. Này nhé ngày xira có mpt lúc cótròi có 
đãt th$t tÔt tirori. Thiên sú trirang cùa Chúa đirpc sai cbăm nom tròi đãt đó. Thiên 
str trirang ten là Luxiphe, xinh đep nhãt trong các Thiên-sú, tài giòi nhãt trong c i c 
thiên sú. Luxiphe rye rò nhir sao Mai. RÒi m$t hôm Luxiphe nghĩ mlnh th$t là cao 
quỳ, t$i sao l?i chiu à diróĩ quyên cùa Đ ú c Chúa T r ò i ? Luxiphe bèn rO m$t B6 
Thiên sú khác theo mlnh, xung mlnh là vua cùa v?u v | t . Đ ú c Chúa Tròi nòi gi$nP 

Luxiphe bi đuòi khòi mat Ngài. Tròi đãt tuai đ?p triròc kia cũng chi còn là khoáng 
vô hình và trong khòng. Luxiphe bj đòi ten là Satan và đòi đòi thù nghjch cùng 
Tbiên-Chúa. A f I « V* - VV \m 

RÔi l?i dén m§t lúc Đúc Chúa Tròi bât đâu thòi sang the. Ngài t?o dyng ra 
tròi đãt bay giò. Ngài dyng nên cây cõ, sue v$t, loài ngiròi. Ngài dung byi đ í t và 
hoi thò cùa Ngài t?o nên Adam. Ngài lay xirang siròn cùa Adam làm thành Êva. 
Ngài cho hai nguòi a trong mpt khu vuòn xinh đ?p ten là Êđen. Hai ngiròi đirpc 
an mpi trái cây trong viròn trír cây biét điêu thi?n và đièu ác. Trong buòi thòi xira 
đó, loài vât biét nghe, biét nói chuy?n vói ngiròi. 

Nhirng Satan muÔn phá ho?i công trlnh cùa Chúa. No nhò con ran đén dy 
do Êva an trái cam. Êva an rôi đira cho Ađatn. Adam bèn an. Nhir the là Adam và 
Êva ph?m tpi. Hai ngirò'i bèn thãy mlnh can có áo mác. Chúa phâi giét I con chiên 
lay da làm áo cho Adam và Êva. T ù khi đó loài ngiròi và loài v§t không còn vui 
vè vói nhau nua, dân dân loài v$t không the nghe và nói vói nguòi . 

— Chú nói mau qua con không hièu. 

Chú Duy nhìn Tí thãy thuang làm sao c TÔi nay hai chú cháu mlnh đpc Sáng-
Thc-Kỳ, chú sê nói ch$m châm cho con hièu ». 

Chú Duy h?n đén t6i. Chú Duy lên can hròi kinh niên. Tí hòn. Tí nh£m 
mat, không chai vói chú níra dâu. Duòi bong cây. Tí ma thãy khu vuòn xanh. Tí ma 
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thãy con sir tir chia trái mít vói con círu. Tí g§p lai con chupt cù, con buóm vàng 
cùa Tí. N o ngù yen. không biêt tâm hôn ngây tho cùa no th§t gãn vói Thiên-Đàng. 

., * * • 
Hai dâu vong mac vào cành mít dã ngírng kêo k?t. Chú Duy cũng dang ma. 

Chú Duy thãy Êva vái mái tóc dài óng mirot. vó'i làn may mò* áo bao quanh. Êva 
dang nói chuy?n vói con vât bon chân có vóc mlnh nhir con ran. «Mà c h i . ; . ! ! Cái 
luói con ran that dài! 

Rôi Êva đira mat nhìn trái cây dep. có vè an ngon, trái lai quỳ vì đê mó tri 
khôn. 

Cho dên ngày đó mat đãt không vuerng gai góc. Cho đên ngày đó không gipt 
mô hôi trên trán loài ngtròi. Cho đên ngày đó nguói ta không biêt nhpc m$t, đón dau 
hay thù han. Cho dên ngày đó chĩ có tinh thuong mênh mang, mpt hòa đi?u tuyêt 
vói cùa tran gian và t?o hóa. 

Rôi Êva đua tay hái trái. Nàng an, nàng đira lai cho chông. Ngtròi nũ này là 
bói tôi, là xuong cùa xuong tôi, là thit cùa thit tôi. Nàng an trái cam, nàng cho tôi, 
tôi an trái cam vói nàng. 

Sy hòa đi?u cùa đja đàng tan biên. Hai con ngiròi víra chgt biêt cô don. Buôi 
chiêu con ran mat bôn chân, tír nay dung byng mà trirón trên mat đãt. M§t con chiên 
làm vat hy sinh. Virón Êđen khép kin. 

Ttr nay gai góc mpc đây. Trán Adam nhô gipt mô hôi. Adam và Êva hiêu đugc 
the nào là mft nhpc. Adam và Êva biêt đup'c phiên mupn, đâog cay. Mà cũng trong 
sir hiêu biêt mói me này, Adam thãy mpt điêu 1? đôi vói Êva. Adam cô tim ten đăt 
cho tinh cam ãy. 

• * * 

Mpt buôi mai Êva qu$n that, Nàng sap sanh ra mpt đíra con. Trán nàngirót 
đăm, dôi chân may cau l?i. Nam cánh tay chông nhu tìm strc m*nh nàng thôt tiêng 
rên. Nàng víra biêt them sir dau đón cùa con thai nghén, ô i , trái cây hiêu biêt, trái 
cây ngon, xinh đ?p gifra v u ó n ! 

Mpt con đau chgt that trong long nguc Adam: Adam víra nhìn thãy giot nuóc 
mat lăn trên má v g . M$t tinh cam xót xa và gân gúi. Mpt tinh cam mà thòi gian, 
vât đÔi sao dói, không làm phai nh?t, và hình ánh Êđen đã mat chí làm tăng them 
tha thiêt. Mpt tinh cam dim tham nhu tinh thuong nhung ngày ó Êđen nhung không 
phâi chi làtình thuong. Adam nhìn vào mat v g , cánh cùa so tuy?t v ó i . Trong giây 
phut ãy Adam đã hiêu. Adam dã tìm đugc ten cho tinh cam mói cùa nguòi. Nh? đõ* 
v g Adam khê nói» « Tôi YÊU nàng » và Êva nghe con đau lang xuÔng. . 

* * • 

Vì trong con giân Đúc Chúa Trói van không quên thuong xót. Ngày Adam an 
trái cam su rùa sá do tí an trên muôn v$t. Bao nhiêu hiêu biêt là bay nhiêu sâu mu§n 
đang cay. Nhirng cũng c ninh trong sâu mj$n, cay dang ãy, tinh thuong hÔn nhiên 
đugc tôi luy?n, t ruóng thành. Ngày Ađan an trái cam trái tim loài nguói biêt dên 
Tlnh-Yêu. 
* 



Ptftl TftttNG \ 

TRUYEN -BAO 

SÂU-RÔNG 

HÔI-THÁNH TIN-LÀNH VIETNAM 
TANG TRIFÔTNG THE NÀO ? 

(tiêp) 

Shitting, 
$¥* TĂNG TRlTfrNG CÙA HOI-THÁNH 

TIN LÀNH VIÊT-NAM NGITÍTI KINH 

Có vài yêu-tÔ khác nhau ve str tăng-
trirang cùa H$i-thánh, M$t H$i-thánh có 
thl tăng-truang ve phim chat ho$c ve sv 
tò-chúc hay vc so Iirp*ng. Câ ba yêu-tfivê 
sy tãng-trirang đóđeu rat quan-he nhirng 
trong ph$m-vi tap tài-li?u nìy chúng ta 
chi hru-ỳ triró'C nhãt vc su1 tătig-tnrang 
sÔ hro-ng. Đúc Chúa Trò'i muôn vô sÔ 

ngiròi tlm direr c sir sÔng trong Đang Christ 
và ttb nên thuôc viên chánh thúc trong 
H$i-ithánh cùa Ngài. Str tăng-trirang ve 
s6 hrgng cùa Hoi- thánh đep long Đúc 
Chúa Tròi. 

Đây chúng ta chì nói ve str tăng-tnr&ng 
cua HQi-thánh Tin-Lành Viêt-Nam giúa 
ngirò'i Kinh mà thôi. Trong so 18 tri?u 
ngirò'i b mien Nam, han 15 t r i |u là ngirò'i 
Kinh. Chúng ta vui mirng vi có nhièu 
ngirò'i Trung-Hoa, ngirò'i Cam-bu-Chia và 

• MS ĨRlfONG VAN ĨÒT 

vè Giáo sT R£. REIMER 

ngirò'i thupc các sac-tôc thirang tin theo 

Chúa, nhirng đây chúng tamuôn Urn xem 

hinh-ânh xác-thyc vè sir tăng-trirông cùa 
H§i-thánh Tin-Lành Viêt-Nam ngiròi Kinh 

mà thôi. Can có str sirit*tam them tài-liêu 

ve các H$i-tbánh kia. 

Trong nam qua tôi (Reimer) đa siru-tăm 
tài-liêu tú nhiêu Hpi-thánh và các văn-kien 
liru-trìr cùa Hôi Truyen-giáo và lpc ra các 

khoâng tbông-kê, khai-trlnh, v.v... đè vê 

thành hai í o - b i è u in noi trarg so 

cúa phu-trang năy. Mot đS-btèu vê Hôi-
thánh tăng-tnrô-ng có công-dyng đăc-biêt 
cùa no ví nhir mpt hàc thir-bièu hoăc mot 
tãm phim chieu diên cùa bác-sĩ. Hàn thir* 

bièu có the nói lên ngay neu ngirò'i chiu 

lay nhiet-dp cóbjnh. Mpt phim chiêu diên 

có the to cho ta thãy chô ntrt hoăc gay 
cùa bp xuang. Các dung-cy nói trên không 
the nói lên str diên-tien cùabjnhtat hoăc 
dy-l i |u phirang-pháp chira-tri nhung các 
dyng-cu ãy rãt quan-h? trong si/ ch&a-tri 

bjnh tinh. 
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Ban do biêu vè sir tăng - truòng cua 

HTTLVN nguòi Kinh chi to sy tăng-
triràng cua Hpi-thánh trong nhieu giai-đoan 
khác nhau. H$i thánh khòi sir tăng-truòng 

vào khoáng đ§ 10 nam sau khi vi giáo-sĩ 

đSu tien đăt chan trên đãt Vi?t-Nam. Đ? 

nhút thap niên có the gpi là giai-đo?n 

khai-sáng. Vào cu6i thâp niên ãy túc là 

vào nam 1 9 2 1 , mpt nhà in trang-bi khá 
đây dù đupc thành-l$pt?i Hà-N$i vàmpt 

triròng Kinh-thánh dupe mò ra a Đà-

Nang. Nhân thãy co-h§i tõt-đ?p lúc bay 
giò, h$i truyen giáo t Giáo - húu và 

Ca-đ6c liên-hiêp» (C. and M.A.) dâ gòi 

qua tãt cá 22 giáo-si và hp dupe phái 

đên phyc-vy a ba trung-tâm thupc ba 

hit Trung, Nam, B k Vi?t-Nam vói s6 tin 

đÔ san có ò môi noi dp vài muoi ngiròi. 

i.— Giai-đo?n thú nhút vào khoáng 

nam 1932 den 1940 dupe dánh dãu bòi 

mpt sir tăng-truòng mau 1?, Chúng tôi đa 

gpi thòi-gian đó là nhùng t đo?n them vào 

sách Sú-dÒ» trong khoáng 19 nam đó đã 

có dp ao.000 nguòi Vi?t chju báp-têm và 

Hpi-thánh đupc mò mang đên múc dp ty-

tri ty-l$p hoàn-toàn. 

Nghiên-cúu kỳ luòng ve sir tăng t r u a n g 
cùa Hpi-thánh Viêt-Nam nguòi Kinh lúc 

bay giò, chúng ta nhân thãy thòi-gian tăng 
truòng mau 1? nhút là vào các nam tù 

1925 dên 1933. Tài-li?u dã có cũng to ra 
sy tăng truòng khác biêt giúa ba hat. 
Nam-h^t tăng truòng mau le hon Trung 

hat và Trung h$t l?i kêt-quá nhieu hon 

Bac h^t. Lỳ-do sir khác bi?t ãy can dupe 
nghiên-oúu kỳ luòng. 

Sir tăng-truòng tòng-quát cùa Hpi-thánh 

Vi?t-Nam nguòi Kinh lúc bay giò có the 

do nhúng lỳ-do nêu lên sau day : 

(a) Có nhúng dãu kỳ phép 1? c$p theo 

sy rao giáng Tiu-Lành. Phép 1? chúa binh, 

THÁNG MtTÒT M Q T 1971 

duòi quỳ, giâi-thoát khôi mpi chúng ghien, 

tât xãu to ra quyên năng cùa Chúa Jêsus 
và do đó thu-hút nhièu nguòi tin theo 

Ngài. 

(b) Thuòng có câ gia-đinh đÒng tin 

Chúa mpt lup t . 

(c) Có sy khuyén-khích H$i-thánh trên 

nèn tu-tr j ty-l$p. Đên nam 1940, trong sÔ 

i a i Hpi-thánh dã có 86 Hpi hoàn toàn t y -

tri ty-lâp. 

(d) M$t chuong-trình húu-hi?u huãn-

luy?n nguòi hâu vice Chúa gÒm că lỳ-

thuyêt và thyc-hành đupc thyc-hifn ngay. 

(e) Mpt $6 trong các giáo-sĩ ngo$i-quôc 

trung tin vói tiêng gpi dâu tiên luôn luôn 

lo mò mang chô mói. Hp không dè cho 

minh bj rang bu<Jc bòi nhúng công-tác 

huóng-dân hojfc phyc-vy các Hpi-Thánh 

đã đupc tò-chúc hSn hoi rôi. 

(g) Sy phiên djch Kinh thánh và các 

sách-vò vè gláo-lỳ Co-đ6c sórn đupc đăc 
bi?t luu-ỳ dè gây dyng Hpi-thánh. 

Trong thòi-kỳ tăng-triròng nhanh chóng 

kè trên cũng có vài van-đè đáng luu-ỳ. 
S6 tin đÒ chánh thúc khai trlnh vào nam 
1940 chi có 5 8 % tòng s6 báp-têm trong 
su6t 19 nam t ruóc do. Vi đâu Hpi-thánh 

mat nhiêu nguòi đã báp-têm roi nhu the ? 
Các giáo-sĩ cũng nhln nhan su khó khăn 
trong sy thành lap các Hpi-thánh mói 
trong các thành-phô lón. Chúng ta nhân 
thãy vào cu6i giai-đo?n nay H p i - t h á n h 

giám lân múc dp tăng triròng each rõ r?t. 

2.— Thòi-gian quân Nhy t chiêm đóng 
Vi?t-Nam (1941-1945) dánh dãu đpt tăng 
truòng thú hai cùa Hpi-thánh Tin-Lành. 
Su chiêm dóng cùa quân dpi Nhyt gây 
nhièu khó khăn cho Hpi-thánh. Các su giúp 
đò cùa Hpi truyen giáo bi cat d ú t trong 
nam 1941. Các giáo-si bj kiêm chê ròi bi 
giam giú ò mpt noi. Dáu vay các khai 
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trình to ra H Q Ì thánh van tiêp tyc tSng 
trirò'ng ve sÔ lirang. Các H$i-thánh vfrng 
vàng tìm mpi each nâng-đã các Hpi-thánh 
thieu th6n. 

3 . — Chiên-tranh dành đ§c-l |p (i945-
1954) là thò-i-gian đánh dãu str th& lui 
cùa Hpi- thánh Viêt -Nam. Dân-chúng 
Viêt-Nam bi lôi cuÔn trong mpt cu§c 
chiên s&ig chet vói thirc dân Pháp. Tinh 
than qu6c-gia birng cháy nhi?t-Ii?t, anh 
hirô'ug đên tín-đÔ. Nhiêu nhà tho* bi tàn-
phá và nhiêu tín-đÔ bi tân l ac Sinh ho$t 
h$i thánh bi gián-đo?n. H$i-đÔng Tông-
liên-hpi không the hpp l?i ttr nam 1943 
đên 1950. SÔ tín-đô giâm sút. Tòng-sÔ 
tin-do kê-khai vào cuÔi nam 1955-56 kém 
han sÔ đã kê-khai vào nam 1943-44* 

Các giáo-si trà l?i Vi$t-Nam sau the 
chiên thir hai cam thãy rãt can tài t ry 
HOi-thánh Vi$t Nam sau nhfrng nam bi 
chien tranh tin-phá. Str tài trpr trong lúc 
can kip đó lai gay khó khăn cho các giáo-
si và cay - dâng cho nhieu ngirM trong 
Hpi-thánh khi Hôi truyen giáo quyêt-đinh 
cham dirt. ThM-gian nây kêt thúc bài sy 
chia đôi dãt niróx và mat Iiên l$c vó'i m$t 
so tin dÒ còn lai a mien Bac. 

4.— Thòi-gian phuc-hÔi và tăng tnr&ng 
cham (1955-1970) bat dâu vó'i nhfrng nam 
tarn yen rôi lân lân cupc chiên leo thang 
đên mux đô trô* nên khÔc li$t vào nam 
1964 và còn tiêp diên đên nay. Chiên-
tianh dă gây biêt bao nèi khó khăn trà 
ngai cho sir phát-trièn Hpi-thánh. 

Su plnic-hÔi dat niró'C tiêp theo nhfrng 
n3m sau 1954 đã giúp tăng cirò'ng nhiêu 
H<?i-Thánh. Tín-đÔ tái hpp, nhfrng ngirM 
sa ngã nguoi lanh ăn-năn trô- lai, các nhà 
thò* đirpx tái thiêt trùng-tu. Str truyen bá 
Tin-Lành mpt lân nfra đirpx đ$c-bi|t ltru 
tâm. Nhiêu vùng rông làn gifra Quâng 
Nam và Khánh-Hòa đtrox dip nghe Tin-
Lành* 

Hpi-thánh tăng tnr&ng do nhfrng yêu-
ic nhir sau : Vào khoâng các nam dâu cùa 
ih?p-niên víra qua, mpt s3 đông ngtr-phù 
vùng Quâng-Ngãi tin theo Chúa và thành-
lâp Hôi-thánh. Nhiêu Hpi-thánh mài khác 
1119c lên ô' các trung-tâm dinh-điên vùng 

Cao-nguyên, các trji đinh-cir a các tình 
Blnh-Đinh, Quâng-Ngãi, Quâng-Nam. M$t 
sÔ khác đirpx thành-lâp à thj-xã Đà-Năng 
và Đô-Thành Saigon. 

Dâu có các sy tiên-b§ nhtr trên, các 
to* khai-trình to ra m$t str tăng trirò'ng 
rãt chjm vê s6 hrprng trong Hpi-thánh 
chung. Trong khi chúng ta đirQX khich-1? 
nhiêu bòi nhfrng mô* mang vê công-tác 
xã-h$i, chúng ta lai không khòi lo ling 
khi nhân thãy ca-quan xã-hpi ãy không 
đem lai sir tăng trirang sÔ ltrp^ng cho 
Hôi-thánh nhir chúng ta mong muÔn. 

Khi chúng ta nói vê Hpi-thánh tăng. 
trirô-ng, chúng ta nói vê sÔ tín-đÔ them vào 
Hpi-thánh bài le báp-têm. Chi khi nào 
nhfrng ngirM tin Chúa ttà nên tin hfru 
chánh - thúx trong H$i - thánh, vào nam 
1969 có 1666 ngirai chju báp-têm và đó 
là con so cao han hêt trai qua nhiêu nam. 
Nhtrng con 56 Sy không trpi hon so sánh 
v6i sÔ 1600 ngirM chiu báp-têm vào nam 
1935 và nam 1931 trong khi H§i-thánh 
còn it ngirò'i han bay giò\ 1600 ngiríri 
chiu báp-têm vào nam 1935 chfrng to 
ring vái mãi tín-đô cũ có danh-sách trong 
Hpi-thánh thì có them m$t tin-đÔ mói 
chiu báp-têm nhâp vào H$i-thánh. Nhu'ng 
1600 iigirM chju báp-têm nam 1969 thi có 
nghĩa là vó'i moi 17 ngirM tín-đÔ CO 
có danh-sách trong Hpi-thánh mói có 
them mpt tín-dô mói chiu báp-têm nh$p 
vào hpi thánh. ĐÔ biêu thfr nhi cùa tài li$u 
nây chi s6 giâm sút cùa sy tăng trirang 
Hôi thánh Vi?t-Nam. Nêu nhln kỳ tỳ-lê 
tăng-tnràng vào th^p-niên vfra qua, chúng 
ta nhân thãy rang Hpi-thánh Tin-Lành 
Vi?t-Nam ngirM Kinh không tăng-trirang 
mau le bang si/ tăng trirò'ng dân-sÔ. Điêu 
do có nghia là Hpi-thánh chì đirQX gia 
tăng bói so con cái tín-đÔ làn lên và chiu 
báp-têm chà không phâi bài sÔ ngirò'i 
ngoai đ$o tin Chúa và chju báp-têm nhâp 
vào Hpi thánh. That ra nêu chúng ta xem 
xét trách-nhiêm chúng ta thi sê thãy rSng 
sÔ ngirò'i chira tin Chúa hien nay đông gap 
đôi so ngirò'i chira tin Chúa trong lúc Tin-
lành mài đên Vi?t-Nam vào 60 nam triró'c. 

(còn tiêp) 



THÁP TUNG MOT CHUYÊN THÂM VIÊNG 
CÙA HÔI TRLTÔNG TONG LIEN HÔI 

Chúng tôi den vùng dãt do LongKhánh 
vào mpt buòi chiêu êm â nhir cái vètram 
lang cùa thành phÔ tân lap nây. Dân cir 
tinh Long Khánh sÔng vê nghê trÒng cây 
in trái và làm công ò các đòn diên cao 
su. Khi vào den khuôn viên nhà thò1, tôi 
thíy m§t canh b$n-rpn, tap nap t ruóc mat : 
nhùng anh chi phu hÒ đang hô-trp các ông 
thp hÒ xây cat them 4 \àp hpc cùa Truòng 
Trung Tiêu Hpc Tin Lành t$i đây duòi 
sy điêu-khiên cùa nhiêu nhân-viên Ban 

Trj su Hpi thánh 
trong đó có Ong 
Hi$u-Triròng Truòng 
Long khánh cũng là 
T u - H ó a cùa H$i-
thánh níra. Chúng 
tôi m5i nguíri đêu 
đupc m$t chai Coca-
Cola dê giâi-khát, và 
vói cái mat me cúa 
vùng nây. chúng tôi 
cam thãy t h | t thoài 
mái. Sau khi ban 

A-

huyên c ù n g O n g 
Truyên-d?o chù tpa 
và Ban Tri Su Hpi-
thánh, chúng tôi đupc 
mói an tfíi t?i nhà 
Cy Phan Thành Du. 
Chúng tôi đupc tiêp-
đãi hêt sue công-
h$u. Ngoài nhung 
thúc an that ngon 
mi?ng do chính tay cy 
Du nãu lay, chúng tôi 

cũog đupc nghe Cy làm chúng vê cupc dòi 
tin Chúa cùa Cy và tôi cam thãy đupc 
them sue thupc linh dê hau vi?c Chúa 
each đac - luc hon. Cy Du cũng tiêt 
lp, f Có rãt nhieu tín-húu muÔn khoân dãi 
Òng Bà Hpi -Truòig , nhung tôi dành lay 
vl tôi là tín-húu kỳ-cyu nhãt cúa H$i-
thánh năy ». 

Tháng 8/1971 là tháng mà Ông Hpi-

Hgi-thánh Long-Khánh vui-vê chào 
mirng tôi t& Chúa 

t ruòng bân-r$n nhãt, vl trong tháng nây 
có tãt cá 5 Hpi-dôug Muc-su Truyên-đ?o 
cho 6 Đia-h?t trên toàn quõc, và chi can 
nhìn vào thòi biêu cùa Òùg tôi cũng 
đù cam thãy kinh-hãi, ông t h | t đã làm 
vi?c qua sue lao-đpng. Khi ve đên Saigon 
sau mõi chuyfciđi, Ông phái làm vi?cngày 
đêm đê giâi-quyêt các vãn-đê hành-chánh 
trong H$i-thánh chung trên toàn qutfc, mà 
các rac-rtíi hoăc ló'n hoăc nhò nhu không 
bao giò ngùng xáy ra. Nhung khi nghe 

nhúng sú - diêp cùa 
Ông, tôi cũng phái 
dông ỳ vói Ông là, 
< có trên 400 H0i-
thánh mà chi có 52 
tuân-lê môi nam, nên 
phâi đi_ thăm H0i-
thánh môi Chúa nhât 
dù phâi b |n-rpn và 
m?t nhpc đên đâu». 
Đây cũng là lỳ-do mà 
Ông Hpi - t r tr ò n g 
trong may nam qua 

suỳt chêt vl dau do 
làm viêc qua sue may 
lân. Trong vòng 18 
tiêng dông hô, Ông 
đã giâng 3 bài. Ông 
nhân mjnh, « HSu vifc 
Chúa là môt đ | c an 
mà Đúc Chúa Tròi 
ban cho con cái cùa 
Ngài, dâng tiên cho 
Chúa cũng là mpt 
đ£c - an dê con cái 

Chúa có the dy - phân vào công vi?c 
cùa Chúa trên the h? »• «Hpi-Thánh nào 
cũng muÔn có mpt myc-su té>t, nhung 
lai muôn trâ luong that h?. That ra chi 
có Đúc Chúa Tròi mói có the trâ luong 
nòi cho các muc-su». Chúng tôi vê đên 
Saigon vào lúc 6 giò chiêu ngày Chúa nhât 

22/8 vói nhúng nõi mêt-nhpc và hân-hoan 
lăn lpn. IMI 
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B A N C H l T N G Đ A O T H U ' Ò ' N G . — 

Thi-hàoh chircrng-trlnh Truyên-đao sâu-
r$ng, khu vuc Truyen-giáo Đan-duang 

thu$c tinh Tuyên-đúc dà tô-chúc đugc ao 

tiêu-tô cãu-nguyên và tái-lâp 17 tiêu-ban 

chúng-đao gôm nhung nguòi sac-t$c Koho 

và Chru, Các ban chúng-đao đã sôt-sâng 

đi chúng-đao môt tuãn vào ngày thú* bay 

và Chúa-nhut. Trong lyc-cá-nguyêt vúa 

qua. đã có chin muoi nguò'i tin Chúa. 

Các Ban Chúng-đao thudrng phài đi b§ 

trên 10 cây sÔ vào trong các làng đê làm 

chúng. Đ^c-biêt Ban Chúng đao Chi-hpi 

Klongbla dã gùi thúc an đi muíri may cây 

sÔ vúa làm chúng ve Chúa vúa lo tái-thiêt 

m$t nhà thir tai làng canh bang vich van 

Igp ton. T ruòc ò đây có trên 200 tín-đô. 

Nay có 20 nguò'i trò lai và nhóm hang 

tu ín . 

Các ban chúng đao Thugng dù don-so, 

thiêu-thÔn, nhung v ia sÔt-sâog làm chúng 

đ?o. Tb$t ta on Chúa. 

NGHlA-HLTNG— Vi?c C h ú a l à m . — 

Tôi đă đugc Chúa sai đêu Nghla-hung 

(Quang - ngãi) hâu v i ê c 

Ngài t ú 11-7-1970. Ta 

on Chúa, dãu giúa m§t 

H$i - thánh nghèo - n à n, 

đ ú c - t i n c ù a t í n - đ ô 

còn đon-so, lai phài sÔng 

trong tinh - trang an - ninh 

bãp-bêoh, nhung Crn lành. 

phép la cùa Chúa van c ú 

đugc đeu-đăn tô-bày each 
đáng so la-lùng đên noi cú 
tuòng hai tháng qua là hai 

tháng mà tôi đup'c phiròc 

nhieu hon hêt bãt cú lúc 

nào tú khi tôi tin nhân 

Chúa đên nay. Nhln chung, tôi thãy H$i-

thánh đang tãng-truòng rõ-r?t, đ$c-bi?t 
là vê phàm. Có bao nhiêu tín-đÔ di nhóm 

bay nhiêu. Có it nhãt là hai gia đinh 

đugc vuong lên khôi can bjnh yêu-đuÔi 

kinh-niên. SÔ t h ì - g i ò cau-nguyên hang 

ngày, hSng tuãn gia-tăng, câu-nguy?n cho 
Truyên-đ?o slu-r§ng, nhí t là chiên-dich 
«Thông-điep cùa Thugng-ĐÍ cho môi gia-
đình •. Chiên-dich nãy sê phát-đpng tai 

đây vào trung-tuãn tháng 9 đgt đSu 2.000 

quyên. Tap « Đ p c v à câu-nguy?n» cQng 

đugc huòng-úng. Ngoài ra, thì-giò- nhóm 

Ui hpc Kinh-thánh đang gia-tăng m$t each 
đáng khích-lê do Chúa cai-tri. Kinh-thánh 
và các sách bÔi-lĩnh.chúng-đao đugc mua và 

xin them. Ban Thanh-niên vúa đugc thành-

lâp 2 tuãn truòc đây và sanh-hoat mpt 

each hăng-say. Ai nãy to long kính-mên 

Chúa, hi?p m$t nhau, và nhiêu dãu-bi?u 

đáng lac-quan khác. Đó là vi?c Chúa làm. 

(Trick tha càa TĐS Dtráng dure Hiìn, 

24-8-71)*' 4 * -
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Cuôc Hpi-Thâo vè Hpi-Thánh Tăng-Trirang 
TV Bà-Lftt Tù- Ngày 9.8.71 Đên 13.8.71 

Lira cháy, ltjra 
cháy. , . ngQn lùa 
bírng lên soi rõ 
quang-cânh tôi-tăm, 
thê-hrang và buon 
bà. Lira đang cháy 
trong long nguôi , 
lira đang giuc - gia, 
đang thiêu dot, đang 
g o-thét, đang cuÔa 
cupn cháy* đ a n g 
xoáy n anh tâm-linh 
mSi nguôi. Thánh-
L i n h C h ú a đang 
than viêng chúng 
tôi, chúng tôi thãy 

nh? nhõm qua, hãy cuôn lay chúng tôi, 

gió Thánh-Linh a i . . . 

Cy Tãn-si Schelander — m$t giáo-s i 
My t?i A n - đ § suót troiig 40 nam vúa 
qua — vôi mái tóc bac pha, vôi khuôn 
raat phúc-h$u, đang ngÔĩ đó. Cy đã cho 
chúng tôi thãy rõ Chúa ; nhúng lôi khuyên 
bâo cúa cy that quỳ báu thay. Cu nhâc tôi 
tinh trang hâm hàm cùa chúng tôi. Phâi, 
chúng tôi đã đánh mat str s ic bén cùa 
Thánh-Linh, chúng tôi đã quên không 
thira trình vôi Chúa vl chúng tôi van 
còn qua chú-trpng đên công vi?c cùa đôi 
này. Chúng tôi vin còn tham lam và kiêu-
căng qua, chúng tôi chira tôn-trpng ngtrói 
khác nhir chính mình. Cy dung II Các Vua 
6 : 1-7 đê nhlc nhô chúng tôi ring chúng 
tôi phâi an năn, phâi quay lai và thira 
vôi Chúa moi điêu. 

Cy Schelander giàng tãt câ 5 bài, vô 
s6 điêudjy d§ mà không ti$n kê hêt ra day. 
Cam an Chúa vô cùng. Chtrang - trlnh 
nhóm tb$t b in r$n, tù 6 giô sang cho 
mai đên 9, 10 giô tÓ\p song ai nãy đêu 
day d5y str vui mùng. Chtrang trlnh môi 
ngày là cau - nguyên, nghe giàng, nghe 

thuyêt-trlnh vê Hôi-Thánh Tă rg -Truang , 
theo dõi nhúng cu$c thuyet-trlnh cùa các 

vj truyen-giáo đè có the thãy rõ thyc 

trang cùa túng khu-vtrc truyen-giáo, tháo-

luân, xem hlnh ânh và nhúng bufci giâi-

trl tâp-thê. 

Ha' thuyet-trlnh-viên, Myc-Str Trtrang-

văn-TÔt và Giáo-sĩ Reimer dã gay cho 

chúng tôi môt niêm vui múng lôn vl 

thãy đir<7c sir can thiêt cùa Hôi-Thánh 
Tãttg-Trirang, nguyên-tac cùa Hpi-Thánh 
Tăng-Trtrông, nhúng lỳ - do dã ngăn 
t r a s y Tăng - Trtrô'ag cùa Hpi-Thánh. 
Các ông lai cho chúng tôi biêt them 
vê nhúng thí-dy điên-hình cùa Hôi-Thánh 
Tăng-Trtrang tai khap nai trên thê-giôi, 
nhtr tai dào Timor và thò-dân Rani .v. v... 
Kê-hoach « Hpi -Thánh Tâng - Triròng » 
này không phâi là mpt phtrang pháp mói 
la mà that ra đă đtrprc ghi l?i trong Kinh-
Thánh t ú ngàn xira. Them vào đó, các 
ông lai giúp chúng tôi thãy rõ quá-trinh 
tăng-trirang cùa Hpi-Thánh chúng ta qua 
60 nam. 
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Ngoài ra, trong chuang-trinh này cũng 

có Tãn-si Pbilip và Giáo-sir Hauper (hpi 

Wycliff) thuyet-trlnh vê % dè-tài đ?c-bi?t 

ve ngôn-ngfr hpc liên-quan den công-cupc 

truyen-giáo hi?n nay. 

Qua các giô hpi-thâo, chúng tôi thãy 

rõ str thtrc-tâm cùa các v\ dtr nhóm : giúp-

đa và chia-xè lãn nhau. Cupc hpi-thâo 

that vui - vê và đSy str côi mà. Tai day 

không còn có sir each - bi?t giúa nhírng 

nguíri phyc-vy nhieu nam hay it nam, già 
hay trè, khu-vire truyen-giâng nhieu tín-

đÔ hay it, ngirò'i Vi?t hay nguò'i thupc 

chúng-tpc khác... tãt câ dèu hòa-hp'p 

trong m§ttinh-yêu cao-câ... 

...4 ngày trôi qua that mau, ai phâi ve 

khu-vue nãy, buSi chia tay sao mà quyen 

luyên the. Nhírng ny cirôi, nhfrng cái v5y 

tay tír-gia, kèm theo lôi hen tái-ng$ trong 

nam sau, nhfrng lôi chúc tien nfcng nàn 

và thú-vj. Nhó* lai nhfrng ngày đây phirôc-

h?nh vtra qua, nh* nhfrng bufci hpi-thâo 

hào-húng, nhô nhfrng bfra 3n vôi nhfrng 

câu chuyen vui, nhô các bài giâng cúa cy 

Schelander và bài giâng sau cùng cùa 

Giáo-si Thomas Stebbins, rÔi nhô den các 

bài thuyet-tr lnh ve Hpi -Thánh Tãng-

Trông... tãt câ dã hâm nóng l?i tãm long 

ngupi lanh và nhen l?i ngpn lúa hy-vpng 

trong tâm khàm môi ngirò'i. 

Nhũ-ng dieu đã hpc hòi trong khóa Hôi-

Thàonày nhat-djnh phài điro-c dem r a i p -

dving hâu H$i-Thánh cùa Đùc Chúa Tròi 

đu-o-c tàng-triròng. Phâi, do là bfcn-pbân, 

là trách -nhi?m cùa mõi ngiròi chúng ta 

vây. 
N T T 

CAM TA 

Đêm trang sang con ngirác nhìn tinh tú 

Muôn vì sao chiêu rgi khâp nhân gian 

Ngâm sao dăng long con nhirng bang 
hoàng 

Đím ngày tháng con đê me than tri 

Con nh& lai thu& tung hoành hoong phi 

Tuoi yêu đài chim đèn đâ đèn xanh 

Nhac chai vci theo menrirg'u tâptành 

Con buông thá cho than mình chim đám 

Cam ta Chúa con sap sa VÌTC thâm 

Thì Ngài thwang ăùng « Thông điêp gia 
đình » 

G H I ' Â N . -

Cúu v&t con thoát khôi cânh điêu linh 

Tap nhan Chúa tâm hon con mô' rông 

Long yêu thir<rng Ngài làm con xúcđông 

Đfrc hy sinh ôi be rông trài cao 

Đêm hôm nay say ngâm nhirng vì sao 

Qua cam xúc con dăng l&i Cam tq 

Chúc tung Chúa con cđu Ngài thwang cá 

Dân tôc con cho ho s&m an năn 

Ciru nw&c con thoát khôi cânh khó khăn 

Hòa bình đín trong tinh thwang cua Chúa 

LÊ-VĂN-THÁI 
Tuy-Hòa 

CÁC ÂN-NHÂN ÚNG-HÔ VIÊC TRUYEN CIÁO 
• m 

{sê đăng tiíp trong sÔ báo sau) 



Ỳ nghĩa 

Thuôc linh 

cùa tu9 mãu 

HI-BÁ-LAI 

Soon giâ : Bà PHAM-VĂN-NĂM 

BÀI THÚ" MUÒI BAY 

PE (CÁI MIÊNG) 

S O TIÊU-BIEU : 80 

C4HŨ* thir 17 là Pe, phát-âm nhu chu P, 
nghia là cái mi?ng. Chír Mi?ng Kinh-
thánh đê-cap dên 303 lãn. Lãn dãu tiên 
trong Sang. 4 : 1 1 . «đ£t hà mi?ng chiuhút 
máu cùa cm n g u o i . . . » lan chót trong 
Khài-thi 19:21 «Nhirng kè khác dêu b\ 

gíct bòi hrõi gtrom ra tù* Miêng Dang cõi 
n g u a . . j p i i Z~£mf . > ĵ v *~ ' 

T$i-l5i vào trong thê-gian do noi con 
mtt và cái mifng. Bà Eva lay mat nhln 
dên vè đep cùa trái cây cam và đă hà 
mi^ng ra an trái cây ay. Hâu-quâ tai-hai 
là sau đó ít lâu c(đãt hà miêng hát máu » 
Abên do Cain làm đô ra. 

Hãu het mpi tpi-lôi đeu bô*i miêng loài 
nguò'i gâyra, lai cũngbòi mi?ng mà nguò'i 
ta đugc phuòc . Con nguòi nhò miêng an 

uông nên mòi sÔng, nhò miêng nói ra lòi 
hien lành at yên-ùi ké buôn râu, nguòi 
cùng-khô. Mi§ng thÔt 'ra lòi khôn-ngoan 
khiên ngucri ta ua-thích, qui-mên. Mi?ng 
nggi-khen quyên - nãng vô ban cùa Đtrc 
Chúa Tròi . Miêng giàng d?y lòi hang song 
cùa Chúa. Mi?ng đÔn ra danh Chúa Jêsus, 
nói ra tinh yêu thuong tuy?t-mỳ cùa Ngài. 
Miêng hát nhung bài thánh-ca du-duong, 
êm-ái đê ca-nggi Chúa. Mi?ng dâng lên 
lòi khàn-nguy?n nài xin t ruòc m$t Chúa. 

Mieng vui cuò-i vang dpi dê bay to niêm 
vui. • v *. v • . Trái l?i, miêng cũng làm§t 

lgi-khí nguy-hilm vô cùng. Do noi cùa 
miêng loài nguòi đă nói lòi dôi-trá.'Mieng 
nói Iò-i xãc-xtrgc. Mieng nói lòi kicu-ng?o, 
khoe-khoang. Mi?ng nói íòi chua cay đ$c-
hiêm. Miêng đi bay to nhirng chuy?n bi-
m$t cùa ngiròi khác. Mieng nói lòi tyc-
tlu. Mieng njnh hot nguòi ta. Mi£ng thày-
lay thóc-tnách. Miêng vu-cáo nguò'i vô tgi. 
Mi^ng phao d&n nhũng tin thãt-thi?t, Miêng 
nói ph^m-thugng. Miêng chirõ'i rùa. Mi?ng 
lam bàm, Mi?ng khóc la rên-rĩ. Miêng nói 
lòi tàm-phào, bá -lap. > v . . v , . Tuy sir Igi 
ích và su nguy-hiêm Jo mi?ng gay rathât 
nhieu, song chi torn si trong hai loai ;môt 
loaii tot và mpt lo?i íãu. Lo?i tôt vi nhu 
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gténg t6t, nây sanh bSng trái tôt, có ânh-

hirang tÔt, phát xuít tír nhfrng con ngirò'i 

tÔt là ngtrói đirp^c chupc bai huyét Chiên 

Con. Nhfrng ngiròi năy sê nghe lôi phán tír 
Mi?ng vua trên muôn vua, Chúa trên muôn 

chúa r i n g : «Hõi các ngircri đircrc Cha ta 

ban phiròc, hãy đén mà nhân lay mrôc 

thiên-đàng đã sSm san cho các ngtrai tír 

khi dirng nên trói đ í t» (Mathia 25:34) . 

Loai x íu vf nhir gitfng xãu, nSy sanh 

bong trái xíu, có ânh-huang xíu, phát 

xuít tir nhfrng con ngtrói xíu là ngiròi 

chtfng nghjch vói ỳ-cbĩ cùa Chúa Jêsus. Tuy 

ho có khi cííng lín-lpn trong hàng-ngfl cúa 
nhfrns ngtrói tÔt, song tir hp không phâi 
là giông tÔt, đó chi là nhfrng cô lung lpn 
trong lúa ml. Nhfrng kè thupc loai nSysê 

b\ « giét bói lira* giram ra t ú mi?ng Đang 
cói ngtra» (Khâi-thi 19:21) trong ngày 

phán xét. 

Câu chuyên mpt đay-tó bat trung, đem 

giíu nén b$c cùa chù, khi chù vê Ui qua 

« già miêng » trách-móc chù đê ty* bào-chfra 

cho mlnh. Nhirng chù nói r ing : a Hôi đây 
to ngoan-ác kia, ta sê do ncri đêu ra tir 

mi?ng ngircri mà xét ngircri», (theo nguyên-

vãn Luca 19 : 23 ) . 

Day to trung-tín không nói dài dòng, 

chi trlnh lên chù côn? viêc raình đã làtn 

M ra mà thôi. Không phâi các đay-tó năy 
không có miêng đe nói nhieu han, đê 
khoe-khoang công viêc mirth cho ngiròi 

khác biét rõ hern, khoe tàí-ngbê cùa mlnh 

cho ngtrói khác thán-phyc han dâu. Song 

nguôi nay «im l$ug» đê nghe tiíng chù. 

Nghe đirac lôi khen tú miêng chú là dieu 

vinh-dtr, phirác-hanh nhút cho mình rÔi! 

Chun Jê3Uá quò-trách ngtrói Pha-ri-si bai 

có hp chiton thó Chúa bung amifng»mà 

không phâi b$ng tarn long (Mathia 1 5 : 8 ) . 

Trong long hp c h í t - c h ú a sir ghen-ghét, 

ganh-tj, gian ác nên miêng hp không ng^i 

gi mà không lên an Chúa là«l$ng ngôn», 

đông thôi cúng mi?ng íy hp l»i ngày đêm 

đpc sách luât-pháp cùa Môi-se, rÔi cung do 

miêng íy tntyênljnh quân linh đi b i t Chúa, 

ttf-cáo Chúa, truyen Phi-lit phâi đóng đinh 

Ngài! 

Miêng cùa A-na-nfa và Sa-pbi-ra dám nói 

d6i vói Đúc Thánh Linh, đen nôi câ hai 

va chông phâi chét tfrc-tÔc! Ngirp'c Ui 

Phao-lô vl làm chfrng cho Chúa mà bi th ly 

té-ll thiramz-phâm A-na~nta sai ngiròi v ì 

m i ê n g . . . Kinh-thánh còn mô-tâ rõ vê sy 

khác biêt gifra miêng ngiròi công binh và 

miêng ngtrói eian-ác « Miêng neirôi công-

bình nuôi dav nhiêu ngiròi! Mi?ng ngtrói 

công-blnh sanh sir khôn ngoan» (Châm-

ngôn T O : 21, 31;) « Nhirng mi?ng kê hung 

ác chĩ nói sir gian-tà », 1 Nhirng mi?ng kè 

ác buôn* ra đêu dfr». (Châm-ngôn 10 : 12b 

và 15:28b) . 

Không môt ca-đÔc nhân nào l?i thích 

có cái mi?ng nhtr ten đây-tó bat trung kia. 

Nhtrncr châc han môi ngtrói đêu ao iróc 

cho mìuh cócái miêng chúa « Đ*o » a trong 

(Ròma 10 :8 ) . Nhfrng cái mi?ng nhir the 

mó'i có tí& xirng Danh Chúa each trung-

thtrc. Vi trong long tin quà-quyét Chúa 

Jêsus dã scn-g lai tír trong kè chét, nhô sy 

tin chac nhtr the mà đtrprc xirng công bình, 

cííng nhó tnifng làm chúng châc nhir the 

mà đirac sir cú ru - rô i (Roma 10 : 9-10). Néu 

toàn the Hpi-thánh cùa Đúc Chúa Trói 

có cái miêng cùa ngtrói công-bình mà thôi, 

at sê khién cho nhfrng cái tmi?ng kè ác 

phâi b j ngâm l?i mà xih§n tpi mình trtróc 

mac Đúc Chúa Trói» (Roma 3 : 1 9 ) . 
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(tiíp theo) 

— Vi$c do không phâl^do tôi quyêt 
djnh đirqrc. Xa hâc dáp nhô. 

— Ta trông chú may không có can 
dám d?n the. Mà chú may không muôn 
song sao ? 

— Thira có, Xa hac dáp. Tôi rãt muôn 
sÔng. # % * 

— Nhirng nêu chú may không chiu 
chÔi bô dtrc tin. thì sê không có gì ciru 
dircrc chú may. Chú may phâi mat mang 
s6ng. 

— Tôi sc không mat Ciru Chúa là 
Thtrong Đê tôi. 

! Viên tran thù La-mã nhún vai: 

— Nêu the thi ta không làm gì đuryc 
cho chú may hêt. Ông ta víra nói víVa 
trò* lai chiêc ban ông dã ngôi lúc hp 
m&i dên. Ông ta cam mot cái chày 
blng ngà đánh vào m§t tãm the cam 
thach. 

— Chú may cũng diên nhtr vj than 
cùa chú may vây, ông ta nói them that 

Trong lúc chò1 ngirM linh gác, viên 
trãn thù La • mã tiên đên gan Baraba, 

Tác-giâ : PAR LAGERKVIT 
Nguài djch : H U O N G D U O N G 

lât tãm the cúa lão lai và dung mũi 
nhpn cùa mot chiêc dao gam, xóa bõ 
may chũ «Christos Jêsus» di. — Vì 
chú may không tin hân nên đ! no lai 
cũng vô ích, ông ta nói. 

Trong lúc vi|c do xày ra, Baraba 
cam thãy cái nhln cùa Xa hac nung 
nãu tâm can lão, cái nhln mà lão chang 
bao gicr quên dircrc. 

Xa hâc bi ten linh gác dem đl, còn 
Baraba thì van dirng do. Viên trãn thù 
khen lão vê thai do hpp lỳ ãy, mot thai 
dô mà ông ta muôn ban thiro'ng. Lão 
sê dên trình dî n vói ngirM cai no lê dê 
ngirò'i ta sê giao cho lão môt viêc làm 
nh? nhàng ho'n. 

Baraba Hêc nhln rãt nhanh viên trãn 
thù La-mã khiên ông ta nhân thãy ring 
that ra con ngiròi nãy van còn m$t tia 
nhin nhirng là inpt cái nhìn vô h?i. Hân 
thù ngòi lên trong cái nhln do nhir 
dâu nhpn cùa môt mũi ten chăng bao 
giò* điro'c ban di. 

RÔi Baraba làm theo ljnh dã truyen 
cho lão. 

f • (còn tizp) 
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PHAN-RANG.— L l đ ă t viên" 
dâu- t i ên xây đèn- thò \ — Lúc 9 gió sang 
ngày 10-8-71 dă cír-hành ll đãt viên đá 
đau-tiên xly cat den thò Đúc Chúa Trói 
t?i Hpi-thánh Tin- lành Phanrang. Bu&i 
le đirpx tăng them phan trpng-thl vói sir 
hiên-dicn cùa Myc-str Chù-nht?m Trãn 
trpng Thyc, Đ*i- tá Tinh - trirô-ng Ninh 
thu$n, các quan-khách quân dân chính, các 
tôi-tá và con-cái Chúa xa gan cùng ban 
TuSn-hoàn Cam-ranh Ninh-thuân tham-
dir. Thay cho các con-cái Chúa t?i Phan-
rang, chúng tôi thành-kính tri-ân các tôi-tó 
Chúavà con-cái Ngài dã gai đicn-tín, tha-
tù* chúc mùng cùng các s6 tien quyên-trp- vê 
sir xây-cát nhà thò". Đúng triróc công-viêc 

kiên-thiêt tÔn kém qua nhieu, chúng tôi 
kinh xin các tôi-tó và các con-cái Chúa 
níng-đõ- Hpi-thánh nhô-mpn ít-oi cùa chúng 
tôi trong lòi cSu-nguycn cùng nhu tài-
chánh đl nhà Chúasóm đirpc hoàn-thành. 
Chúng tôi xin thâm-t?. Ban Tri-sir 

1 . <M r Pa 

CHI - LANG (DA
L A T ) . — H$i - n h á n h 
m ó i m ó — T j an Chúa, 
Hfc-thánh Dalat đãkhói-
sir nhóm tai H9Ì nhánh 
Chi-Lăng vào môi chiêu 
Chúa-nhyt, kStír 5-9-71. 
Nai day each xa H$i-
thánh Dalat 5 cây sÔ. 
Hiên nay Ông Bà Đào 
Kỳ tarn cho mtrpn can 
phÔ đì nhóm. Ban ghê 
cung nhu* v|t-dyng còn 
thiêu-thôn. Kinh mong 
qui vi nhó cau-nguyên 
cho. Đa-t?. MS Nguyên 
Linh, hop thcr 22, Dalat 



THÀNH-LÍTL— Xây cat nhà thir — 
Nhà thò Thành-lpi rãtcO kỳ lai bj chiên-
tranh tàn-phá htr, nút rãt nhieu, có thi 
bj syp-đfc thlnh - linh, nên hai nam qua 
chúng tôi bât-bupc phâi triêt-ha và dành 
nhóm t?m hang tuSn nai tu-thãt chât-hep. 
Ta crn Chúa, each day sáu tháng, mãc dau 
s6 con-cái Chúa it-oi phan lón lai nghèo-
nàa, Hpi-thánh chúng tôi cây crn Chúa dã 
xây nín và due cpt. Chúng tôi dã buóc 
đupc m$t buóc, nhung dên nay công-tác 
phâi ngung-trê vl ngàn-quỳ chúng tôi dã 
khô-can, mac dù chúng tôi đã l?c-quyên 
nhtèuđpt t$iH$i-thánh nhà. Do đó, chúng 

tôi mupn may dòng chù nây, kinh xin 
qui vi tôi-tó con-cái Chúa vui long cau-
nguyên hp và đÔng-thòicũngtrp-giúptiên-

b?c vào công-viêc xây-cãt nói trên. Thành-

thât cam on qui vj. Ban Tri sir 

K O N T U M . - H $ i - T h á n h phãn-
hirng — Hôi-thánh Tin-lành chĩ xây đirpc 
ca-sò thò-phupng Chúa tír nam 1968. 

H§i-thánh nhóm lai tÔi-đa là 50 nguòi, 
đa-sđ là gia-đinh quân - nhân sic - tpc và 
nhùng công-chúc các noi dòi dên mpt thòi-
gian rôi lai đi. Tin-đÔ dja-phuong chĩcó 
vài gia-đinh. T? on Chúa, nhan ìl Phyc" 
sinh, H^i-thánh tô-chúc mpt cu$c hpyc-

Ke tù đau nam 1972, giá bài hoc 
Truòng Chúa-nhut sê tflng lên 25 đòng 
thay vì 20 đòng moi tap, Yêu cau 
các Hôi-thánh cho biét truóc so mua. 

8 u > f 

r w * - - Ì . J -

hung btf-đao giâng tír thj-xã Kontum tòi 
các xã Phirang-quỳ, Phuang-hòa, Tân-phú. 
Kêt-quâ dirpc 1 1 linh-hÔn dã trò lai thò-
phupng Chúa và Hoi-thánh dSy vui-mùng 

ve an-phuóc mòi Chúa ban cho. Kính 
mong các tôi-tó Chúa và Hpi-thánh khâp 
nai luu-tâm khan-nguyên cho công-vi^c 
nhà Chúa tai tinh Kontum càng thanh-
vupng them hCrn (10-8-71). 

MS Ta- Kí 
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le kỳ-niêm 50 nam Triráng Kinh-thánh và Thàn-hoc-viên 
(&gi rJ^ha-tzcwq ngàg 5 tháng 9 nam 1971 

HSr.g ngàn ngw&i iham-dtr buòi-lè 

Mùa khai giâng niên-hpc 71-72 cùa ThSn-

hpc-viêu Nha trang có vè khác 1? han các 

khóa hpc truòc rãt nhieu. Tír ngày 1-9 - 7 1 

đà bít đâu thãy các sinh-viên, hpc-sinh 

lũ-lugt ttr các H$i-thánh trong toàn quÔc 

tuu vê. Giúa sy im-lăng, tho m$ng cùa 
Hon ChÔng. vói bp mat sang-sua chi 1? 
cùa Than-hpc vi?n, thinh-tboâng nôi lên 
nhirng tieng nôdòn cùa các thú đQng-ca, 

nhirng tieng chào mírng cùa 

các b?n-hfru, hòa vòi tiêng 

cùa Cy Vi?n- truóng qua may 

Interphone và tiêng « báocáo, 

báo-cáo » cùa Myc-su Giám-thi 

qua may phóng thanh, khiên 

chn khách qua lai dù xa la 

đên đâu cũng nhân đugc ring 

nai day đang cbuìn-b i m$t 

cái gl. 

That đúng vây, 
thiên ha đang dÔn hêt khà-
năng, sue - ltrc và phuang-
ti?n đê an mírng Tririrng 
Kinh-thánh 50 tuôi. 

— O, sao U hi ? Hpc-sinh, 
sinh-viên nam ni, man răog 
có lam vi tóc bac và đi không 
muôn vúng. 

— Không, các vj ãy là 
khách đS tír các tinh xa l|n-l$i 
vê đây đê du le đãy chú 1 

— The h i ? Có câ Ban-

Trj-Sy Tông-Liên-Hôi vê hgp 

núa kia! Le kỳ-niêm 50 nam 

Triròng Kinh-thánh và Than-

hpc-viên to đên the thl thôi, 

ch6 còn đòi chi núa. 

Mpi su đêu chuSn-bi và săp-đăt chu-đáo. 
Các sinh-viên và hpc-sinh tiêp giúp vòi 
qui vj Giáo-su và Giám-thi io-liêu mpi 
khoân đêu đSy-đù. T ú tiêp-tân, khánh-
tiêt. 5m - t h \ r c đeu đù tãt c i . Riêng ông 
Giám-thj ch?y thô* không ra hai, nhung 
lúc nio cflng cuòi rãt u là tuai-tân, miêng 
luôn chành đên tân mang tai. 

— A-1Ô ! Myc-su Giám-thj có đó, không ? 

f . . . . . . W- ******* - 'S , . < tf 
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Tit ThSn-hoc viên di éín nhà thò-



— có tôi nghe đây. 

— Búa an chiíu thú* bay may món? 

— D? 6 món 

— The hâ! Lieu có đù đê đãi khách 

V * fcfc$fig? * -
— Da, i bò, 2 heo, châc không thiêu 

đâu, thua Cy. 

Trong bai ngày thú bay và Chúa-nhât, 
ThSn-hpc-vien dai an tãt cà khách-khúa 
đên dir lê, nhirng búa an chính van là búa 
tiêc trên 300 thuc-khách tham-du* đtrprc 
tfc-chúc vào chiêu thú bay 4 -9 -1971 . 

Sang Chúa-nhât 5-9-1971 Giáo-si Hpi-

trirông Thomas Stebbins giâng tai nhà 

thô ThSn-Hpc-Viên. ông nhãn m?nh vê 
sir đây dly Thánh - Linh trong công-tác 
cùa H$i-thánh và chúc-vu cùa các tôi-tô 
Chúa. BuSi chiêu làle chánh-tbúc. Tú 14 

giô 30, nhà thô đa đSy ch$t các tôi-tô, 

con-cái Chúa và chung-quanh nhà thô cúng 

có rãt đông ngiròi chen nhau đúng. Nghe 

ring sÔ nguôi dy nhóm hôm nay tróc-

lirpug lôi T.ooo, và có phan đông han le 

khánh-thành vào nam i960. 

Moi ngtrói đi vào nhà thô đêu nhân 

đirpc m$t to chirang-trình, xem thãy có ten 

Myc-su Giáo-sir Tãn-si Lê Hoàng Phu,al 

cDng ngó quanh đê tlm, nhirng khi hôi ra 

mói biét Muc-sir Lê Hoàng Phu chira vê 

kip vl còn chô trình lu$n-án. Có lê vào 

đâu nam 1972, ông mói rôi Huê-kỳ. 

Nhà thô ThSn-Hoc-Vi?n đ?p qua. Sy 

trang-hoàng đan-giàn nhirng rãt ỳ-nghĩa 

vói mpt tãm phong có hình nguói gieo 

giÓng đúng trên bân-đô niróc Vi?t-Nam 

vói các mũi ten tùa ra tír Đi-năng và 
Nha-Trang nói lên công-viêc truyen Tin-
Lành cúu-r5i cúa Đúc Chúa Jêsus-Christ 
đã phát ra tir triròng Kinh-Thánh Đà-

nlng và Thánh-kinh Than hoc vi?n Nha-

trang trong 50 nam qua, đã kêu-gpi đu?c 

khá đông ngtrói tin-nh|n Chúa và thiét-

l$p đtryc nhieu Hpi-thánh. Net vè ngtrói 

nông-phu gieo giông rãt đ?p, nhirng iróc-

ao ngtrói ãy măc quăn áo Viêt-nam thì 
tuyêt-hâo. 

I5g30, lê bât đâu do Myc-sir Giáo-sir 

Tfcrg-thir kỳ VQ van Ctr htróng-dln 

chirang-trình. TuSn-ttr theo các tiét-myc 

đa đinh trong chtrang-trình nhírng lôi 

cău-nguyên, nhúng bài hát, bài giâng, huãn-

tú vv. . . đã diên ra each trang-trpng 

và câm-đông. CuÔi chirang-trlnh có phSn 

trao tăng tap Kỳ-yéu, in khá đ?p. Dù còn 

thiêu môt sÔ chi-tiét và hình-ânh quan-

trQng nhirng đây qua là môt t$p tài-liêu 

đáng đê dành cho the-he sau cùng xem. 
Bufci rhóm chãm-dút, ai nay ra vê vôi niem 

hân-hoan tràn-ngâp íim-hÔn, thSm t? an 

Chúa ve nhírng an lành Ngài đã ban cho 
triròng Kinh-Thánh ngày xtr.a và ThSn-

hpc-vi?n ngày nay. M5i ngtrói đêu nguy?n-

cSu Chúa ban them an dtr-dât cho TbSn-

hpc-viên trong nhúng dir-tính sê thvc-hiên 

trong tirang-lai áì đáp-úng nhu-dSu cua 

Hôi-thánh và phát-tr&n kip theo đà tién 

cùa xã-hpi. 

M$t ngirò'i dìf ll. 

Tri-ân .— Ban Giára-đÔc và Giáo-sir 

Than hpc vi |n Nha-trang rãt t* on Chúa 

vê ll kỳ-niêm 50 nam Truòng Kinh-thánh 

và ThSn hpc viên vúa qua. Cflng thành-

tbât cam an qui vi Hôi-triróng Giáo-si, 

Hôi-trirông Tông-l ien h$i, Ban Trj-sy 

Tông-liên hôi, Ban Tri-six Hôi Truyên-giáo 

t?i Vi?t-nam, các Giám-đÔc ca-quan trong 

H§i-thánh, các Myc-str, Truyên-đ?o và toàn 

thí các qui chúx-viên và tín-húu tír các 

nai trên toàn quôc vê tham-dtr khién buôi 

(xem titp trang 42) 
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TIN VUI 

C Ă N - D U O ' C . — Le đính-hôn cùa thay 
Đoàn trong Phú, con cùa bà Qui-phu 
Nguyên thi Di£u, thupc-viên Hpi-thánh 
Bàn-có, vói cô Đ S n g thi Bong, trtróng-
nũ* cùa ông bà Đ a n g van Sen, thupc-viên 
Hpi-thánh Can điróc đã ctr-hành vào ngày 
19-7 -71 . Ban Tri-sw Hgi-thánh. 

C Ă N - Đ U C C . — Le d inh-hôn thây 
Nguyen thiên Trung, hpc sinh TKTHV 
Nha-trang, con ông bà Nguyln van N ĩ , 
thupc-viên Hpi-thánh Phú-lam, vói cô Châu 
thj HÔng-Nga, thó-nírcùa ông bà Tirbóa 
Châu van Phan đã cù hành vào ngày 22 -7 -71 . 

Ban Trf-syr Hôi-thánh 

C Ă N - T H O \ — Thây Võ công Thành, 
thtr nam cùa Bà Qua phu Võ van Hirang, 
thành hôn cùng cô Lieu ngpc Phi, thir 
nfr cùa ông bà Lieu TÔng, Can tha. Hôn-
le cù'-hành ngày 8-8 -71 . Chúc mùng. 

Ban Tri-sw Hôi-thánh. 

CĂN-THCF.— Thây Lê v a n Trung, 
Trtróng-nam cùa ông bà Lê van Nghê, 
thành hôn cùng cô Ly bach Yen. thó-nfl* 
cùa bà quâ-phu Lỳ thiên Tâm, phong-phú, 
Cân-tha. Hon lê ctr-hành ngày 15-8-71. 
Chúc mùng. Ban TVf-sp Hôi-thánh 

NGUYÊN-TRI-PHtrCTNG. — Thây 
Nguyên A-se con cùa ông bà MS Nguyên 
van Long đinh hôn cùng cô Nguyên thj 
Kim H o a , con cùa ông bà Nguyen san Hai 
ttr D a n , N g h i viên Hôi-thánh Nguyen tri 
Phirang. L ê dính hôn ctlr-hành ngày 
25-9-1971 . TKNS. 

ĐIA CHI M ã i 
• TĐ LÊ HUỲNH LONG.— Can liên-lac 
v á i T D Lê huỳnh Lonjr, chù-ipa H . T Ph«.n-thiét, 
xin de g ó i : W LÊ HUỲNH LONG, li& thánh 

Tii-làhh, Hop thf*;39, Pfian'thiét(Bìr.h-thu$n).— 

Gò-i cho H T Phan-thiêt hoăc các Hôi-thánh 
trong flnh Bình-thuan cũr.g xin đe g ó i vê Hop 

tlnr 59, Pha»**hiêt. 

m TĐ NGUYÊN VAN T K I f T . - Triróc a 
Phav-thiét, nay đ3 đôi vè Bimrêtlivpt. Liên-
lac thtr-íír, > ĩr-dè : 7Đ NCtlYÍN VAN TIIItT, 

Hói thánh TinAành, R.irimt-thuOt 

TIN BUÒN 

QUI-NHCFN.— Ông Trân dăng Van, 
nghi-viên cùa Hôi-thánh đã vê nghi yen 
nai niróc Chúa vào ngày 30 -6-71 , trong khi 
đi làm côngvi?c cho Hpi SCF. ta im$txã 
each Qui-nhan 20 cây sÔ, hiring dirang 
41 tuôi. Thay cho H$i-tháuh, thành kinh 
phân tru cùng tang quyen. 

MS Dwong Thqnh 

TAM-KỲ.— Bà Cao xuân Quỳ, nhù-
danh Võ thj Thp ve niró'C Chúa ngày 
27-8-71 sau m$t thòi -g ian trpng binh, 
hirang dirang 46 tuÔi. Nguyen Chúa an-
ùi ông Chap su* Cao xuân Quỳ và tang 
quyên. Ban Trf-sw Hôi-thánh 

Đ A L A T . — Cy Nguyen Tan than sinh 
thây Nguyln Thì (đang du hpc Thân-đ?o 
tai trirò'ng Kinh-thánh Beblas à Manila), 
đã an-nghi trong niró'C Chúa tÔi 30 -8-71 , 
hirang thp 70 tuôi. Câu Chúa an-ùi tang 
quyên. BTS H$i-thánh 

P H A N - R Í . — Anh Lê Láng 48 tuôl dã 
vê niróc Chúa ngày 6-6-71 trong môt can 
phát bênh, đ l l?i vg và các con — Cy 
Nguyen HÔ đâ vê niróc Chúa ngày 28-6-71, 
hirang thp 93 tuôi. Cy là trái đâu mùa 
và cpt try cùa Hpi-thánh Phan-rí, rãt tan 
tyy hâu viêc Chúa và dân dat gia-đinh 
trpn ven trong sy thó phirp*ng Ngài. Thay 
cho Hôi-thánh, phân tru cùng các tang 
quyen. TĐS Hi) nggc Cw 

THtrCTNG ĐtTC, Đ A I A N — Cy 
Quách Liru, trái đău mùa cùa H T Đai an 
đà an-nghl nai niróc Chúa ngày 2-9-71 
hirang dirang 59 tuôi. Trong 41 nam theo 
Chúa Cy đã hau viêc Chúa each sÔt sang, 
đem nhieu ngirai t ró ve cùng Chúa. Thành 
kinh phân uu cùng tang quyên 

TĐS Trăn xuân Tw 

G I A - Đ I N H . — Ông Trân h í ruĐgi . 67 
tuôi, chÔng bà chap sy Nguyên thi Sen 
đã ngù yen trong Chúa each binh an vào 
ngày 9 -8 -71 . Thay cho Hôi-thánh, phân 
tru cùng tang quyên. 
• MS Nguyĩn van Tôi 
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Be t h ú c d̂ y that s ó m , m a mat nh ìn 

mc nam bên thcr đ ê u đ e u . Be muc'n ô m 
• 

me, nhirng sao be sqr m ? t h ú c g iac — Đ ê m 

qua me t h ú c that khuya , m e ngôi ban 

ban cà đôĩ — Be h ô i m e t h ú c l à m gì khuya 

vây, me k h ô n g c h i u trâ l ô i — me chi b à o 

be «Be con ngu đ i » . Be phâi chui vào chăn 
nhirng be có ngù đâu , be he he mat n h ì n 

me, c h a t t h ã y m e lay k h ă n t h ã m mat , be 

hoàng qua, be nfaam m a t lai roi n g ù q u ê n 

ttr lúc nào . Be nam m a thay ba , thay ba ve 

do me, ba b â o là « NJn di e m , kèo be con 

no c u ò i » xong ba l?i đ i và me l?i k h ó c . 

Choc n ú a t h ú c day t h e nào be c ũ n g kê 

cho m e nj?he m ó i đ i r a c . . . Be rón rén 

gia m e n , b iróc x u c n g đat? chao o i , r a k h ô i 

chăn no i^nh dên run lên đ t r a c . Be ra 
khòi p h ò n g , no càng lanh h a n , cái áo len 

be mat m a t h o i am ngay vây do... sao 

bong átrng be thay n h ó ba qua c h ú n g , 

ba h e y b e o m á be m ô i kh i be t h ú c day, 

bào rang; « H a i cá i m á cùa c o n be do r.htr 

got ghâfl cùa ba vay », L a n đSu n g h e ba bào 

the, be t ú c l a m , be am ú c m u o n k h ó c 

be kêu l ê n « Be k h ô n g chiu dâu M e luò'm 

ba bào a H a m l a m , làm gì mà có đu'ac 

got son, anh ví von cái gì vay >>. Ba phân 

hua v ó i bt « Th|t day bó- Got c h á u ba 

bong llàìl, mc h ô n inăi mà m c còn làm 
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viet cho be..... 

bp, c ũ n g nhtr m e h ô n má be the thôi » Be 

n h ì n m e , hai m á me đ õ hong , me k ê u lên 

« O cái anh này» — Ba c irô i b a n g t h í c h , m e 

thì doi . B e q u ê n mat cá i v í v o n cúa ba , 

be c ũ n g c i r ô i . . . B a y g i ô th ì be q u e n rôi 

ba lai di xa, l àm be n h ó , phâi chi lúc 

này ô m đuQ'C chân ba c ũ n g t h í c h lam roi . 
B e đ ú n g bên cù*a nh ìn ra ngoài , t r ó i 

c ò n m ù Strang ghê lam. t h í n h thoâng vài 

ch iéc xe vu t qua, v u t qua , be n h ì n t h e o 

mãi , c h a n g b i ê t no đi đâu mà s ó m t h e . . . 

Be b o n g m u ô n c a u n g u y ê n tr irác m o t 

mình; không c h ô me n ú a , sang nào m e 

cũng ô m be vào long rÔi cau n g u y $ n c h o 

b e , c h o ba, c h o m e , c h o m o t gia đ ì n h 

nho nhô ba nguò' i , x o n g th ì đcn p h i ê n be, 

sau do m e m ó i cSu n g u y ê n m$t m i n h , 

c ò n be d e m bài ra x e m irji... « Chúa a i , x i n 

Chúa ban pl itróc c h o ba c o n , x i n C h ú a 

ban phtróc c h o me con , 3.in C h ú a ban 

phtróc c h o cô giáo c o n , x in Chúa c h o c o n 

hoc g iô i , x in Chúa c h o ba c o n ve só'm 

đtfa c o n di h$cW» Đ é n day be chang b i e t 

x in thêrn đ i e u g ì . . . V â y đ ó , k h ô n g có m e 

là be bí tĩ t ì t i . . . be mô* m a t , k h u n g k ính 

t r u ó c mat be trò- tít v ì h o i be t h ô , be 

lay n ? ó n tay v iê t chú* A , c h ú B , đè'n c h ú 

C thi không còn c h ô n ú a , ba van c h ê be 

v iê t c h ú to nhtr c o n gà t r c n g , be lai thãy 

c h ú b a g ì mà li ti khó x e m , môi lan ba gtri 

thtr v e , mc d»;c c h o be n g h e , chac chĩ có 

m ì n h mc x e m chír ba đ i r a c , c ò n be c h a n g 

b i ê t den bao g i ô ;nói x e m đ irao thu* b a . . . 
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Còn m§t tháng nfra đên Noel ròi hèn gl 
tròi Unh. Chúa nhât nào be cũng lên nhà 

thò t$p hát, vè nhà be hát vòi me. Con Hòng 
hòi be : • Ai bay may biêt hát nhieu bài vây?» 
Be vènh mQt lên : t Me tao chú ai U No báo 
be bay lai cho no, be bao « may đên nhà 
tto, me tao bay cho » No rút vai lên Eo ai, 
tao sp me may lâm. Be bênh vuc me ngay: 
•Đâu có sao, me tao hien lâm !, may cú 
đen đi» — No lai hôi: tCòn ba may đâu, tao 
It thíy ba may đi nhóm ? » Be bât chuóc 
đúng cái gipng cúa ba tra lòi cho no : 
« Nhà binh mà ! Đâu có rânh ! vói lai 
ba tao ò xa HÒng ai, me tao báo sang 
nâm thl ba tao vè luôn dat tao đi nhóm. 
Con HÔng ir htr rôi không hòi nua, sao 
be thích có ai hòi vè ba cho be nói ghê, 
vây mà... 

Ba bao Noel nSm nay ba vê chai, 
sau Noel ba... theo hai me con luôn, be 
trông chóng đên Noel đè ba vè. Me dan 
sin áo mói cho ba ròi, nipt cái khăn 
quàng cò màu xám núa, đep ác — Be cũng 
có áo mói nhirng be chò ba vè rôi cùng 
mâc. không thl ba khoe áo mói vái be 
ngay, trêu be cho đên khóc ca. 

Có tiêng me gpi be : « Be con ai, 
sao d$y sóm the, vào day » Be nhln lai 
mpt lân cái ánh nang lap ló bên kia đôi 
rÒi chay bay vào phòng. Me bôi: « Con 
lanh không ?» Be lac đau : « Hêt lanh rÒl 
mc a i> Hai me con câu nguyên, ngôi trong 
long me am ghê ! be câu nguyên giÔng 
nhir lúc nãy, nhò me be them đupc it 
lòi. Me hôn vào má be ròi đtrng day. 
Be gpi t Me ai, đêm qua con nam mcr 
thãy ba M Đôi mat me vui lên, me hôi : 
a Con thãy sao? »—« Con thãy ba vè d5 me 
nin khóc rÒi ba đi » Me ôm đâu be vào 
long, siêt nhe » Ba sâp vè roi và không 

đi núa đâu ! » Be hòi me : « Sao tôi qua 
me khóc ?* Me beo má be « Con hu qua, 
nhln lén hú ? • Be hòi «Me nhó ba phái 
không ? Con xin Chúa cho ba mau vê1*, 
me đúng im, ôm đău be nói nhô, « Me 
cũng xin vây. Thôi con đi xem bài, xong 

hai m? con mlnh an sang rôi me đua be 
qua truòng 0 . Be buông tay me nhln lên, 
mat me đâ long lanh ngãn lê, nhung me 
cuòi be cũng cuòi theo,... be ra phòng 
ngoài, vùa đi vùa hát...« Nêu hôi rang em 
yêu ai thl em rang em yêu ba nè, thl em rang 
em yêu má nè, yêu thây yêu cô, yêu hêt 
ban be... nhãt là yêu Chúaca...» Me bay 
be câu cuÔi, chú ò triròng cô bay là... 
yêu cô giáo ca. Me thích nghe be hát 
vang vang trong nhà, m5i lân be hát, me 
báo :tBé con hát am cà nhà ».. 

The ròi Noel đên, hai me con trông 
ba tùng ngày, ba bào thú hai 20 ba vè, 
mà me đã trông tù thú hai nào xa lac xa 
la. Vây mà mói đênchiSu thú bay, be đang 
ngôi chai truóc nhà, be thãy m$t ông 
linh đúng a cÒng, nón che níra mat, gpi 
t o : « Cô be ai ma cúa cho ông linh 

vào ! », be giat mlnh nhln lên hai 
hoàng, nhung chi mpt tich tac thôi, đích 
thi là ba rÒi, cái gipng nói cùa ba, cái 
hàm rang ba cuòi, be nhó qua mà. Be 
nhây tung ra phla cùa gpi to : « Ba ! Me 
ai ba vê, ba vè » rôi be nhây lên, v5 tay 
om sòm. Ba kêu lên «(T kia, mò* cùa cho 
ba vào, nhây mãi the kia, quên ba, ba đi 
núa cho xem *$ be mac ca ghê, ghét ba 
that, trêu be hoài. Be ma cúa chua xong 
thì me ra. Me gpi « Anh », rÒi im lang 
nhln ba that lâu. Thôi me lai khóc rÒi. 
Ba cuòi cúi xuÔng be be lên rÒi đên hôn 
lên tráa me, ôm dau me, be thãy me 
mim cuòi. be lai làng yen nhln me, nhìn 
be, môt vài g ây trôi qua, ba hôi be : 
« Be con hpc them đuac con gà trông nào 
núa rÒi ? », be úc ghê nhung cũng trâ 
lòi. « Da them đirpc may muai con núa 
ba ai . » Ba cxxYx to : t ( Có the chú». Me 
bào : « Ba vê bãt ngò, bât gà trông cùa 

be làm thit dãi ba vây ! * Câ ba cùng cuòi. 
Ba vào nhà, be ôm lay cô ba, me đi lay 
nuòc cho ba ríra mat. Ba nhln theo me, 
tay ba ôm siêt be vào long. 

Be phái bác cho con Hòng biêt ba 
be vê rôi, no hêt hôi c sao tao không thãy ba 



may di nhóm». Thích the này— Ba cúi xuông 
hot be : » Be con nghi gì mà mat may 
hòn ho the ? « Be làm bp tinh bo d i : 
«D?t không có gl bêt». Ba kéo mũi be t 
9 Dãu ba hô- ? M§i tôi b nhà me có bay 
be con cãu nguy?n đpc Kinh thánh không ? » 
Be nhln ba hanh di?n « Có chú* ba, nhung 
không có ba, me hát m$t mình, con không 
biet đpc, mà lâu m6i thupc mpt bài» Ba 
cuòi: « The me xãu rôi. me hát m$t mình » 
Be bênh me ngay « Tai không có ba do 
chú» Ba nói vào tóc be a T?i không có ba 
btr ?, bay giò" có ba roi. con có blng 
long không ? » — be mĩm cuòi , hòi ba : « Ba 
ve cho me đi hpc hò ba, me b io the. me 
bâo là me ghét hpc lâm, mà ba cú b i t 
me hpc hoài, hpc xong là the nào hò ba ? » 
Ba gât đau : a H p c cho đên khi nào me 
làm cô giáo K Be kè ìl: • Horn np có cái 
ông đeo kinh can, đi qua nhà bâo con 
vào hôi me có miro-n bài chú cho muon, 
nhung ông gpi con là cô be má bãu, làm 
con tre qua, con không them trà lòi, nêu 
nhà có chó, con suyt can ông ngay» Ba 
tròn mat nhìn be « Chao oi be con dtr nhu 
vây ? má bãu thì nguòi ta gpi là má 
bau chú sao, không lê kêu má lõm, con 
có chiu không ?»... ù hù. . . be ngâm nghi... 
cái gl ba not cúng hay hay. Be nhìn 
lên mlm cuòi, ba h ò i : * Vây con có hôi 
me ? », Be lac đãu :« Không, con ghét ông 
nên con không hòi me, nhung mà ông 
cũng đem đên ». Ba cÔc nh? vào đãu be, 
"Con be hu, nho không có bài hpc me 
ròt thì sao ? ». Be nhan l5i, tya đãu vào 
ngyc ba n lm im, Có tiêng me gpi ba. Ba 
buông be xuông nói :«Ba đi thay đô đã 
nghe be con». 

Be ngôi môt mình ò phòng khách, 
be nghi đên nhirng ngày Noel đi nhóm 
vòi ba, vúi me. Be đi tung tang, be 
quãn cái khan đò, be mac áo len hong, 
áo đãm trang. đôi vá tráng và đôi giãy 
cũng trang... Be cam on Chúa vô cùng đă 
nghe lòi cãu nguyen cùa me, cùa be, và 
chac chan là ba cũng cãu nguy?n nhu 
the... phai không ba? . . . 
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J2>OI KM. 
Vào buòi chieu u am 

Nhìn nhtrng h$t mwa rcri 

Long bang khuăng nh& l$i 
Cupc d&i mình trăi qua 
Em dă dtrtyc sanh ra 
Trong gia dinh có d$o 
V&i nhtrng ngw&i then yêu 
Là tin do tin kinh 
Anh cm thì d&i linh 

Em thì tuoi hpc sinh 

Str tho* ngày d$i dpt 

Em theo dw&ng tpi lói 

Đcn nôi bj mpi ngw&i 

Chung quanh dêu ghét bò 

Cha cm I$i ra di 

Vì công vi*ỳc ncri xa 

Chi còn co mình em 

Song cupc d&i xãu xa 

Bên c$nh m$t ngw&i mp 

Mà cm hang yêu men 

Mài dên mpt ngày kia 

Có mpt ngw&i truyên d$o 

ĩhw&ng dên v&i em luôn 

Nói nhieu vè Cwu Chúa 

Nh& the em biêt Chúa 

Mpt each to tw&ng ho'n 

Nh$n thăy mình là kè 

Song cupc d&i day tpi 

Roi tw giêy phut ãy 

Em hoi hqn Sn năn 
V&i tăm long tham thiêt 
Xin Chúa Ngài tha tpi 
Cung bat dau ngày do 
Em m&i là tht/c sw 
Bw&c vào ctra tinh thwo'ng 
Hpc hôi l&i cùa Chúa 
Em muõn Chúa dòng em 
Vào công vi?c cua Chúa 
Đem Tin Lành muôn thu& 

Cho tãt cê mpi ngw&i 

Lê Danh (P.T) 

Cây thông so 3 
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Chieu vè trên đinh 
Tình Thttcrng 

— Huy — Đi dau do ? 
— A — Long. Tao di nhóm 

Huy hãp háy dôi mat trà ló i , gió 
thòi nhè nhe m a n t r ó n nhírng sgi tóc 
lòa xòa. 

— Nhóm gì the ? 

— Thieu Nhi T in lành ! 

— Vui n h i ! Thôi hôm nay di cha i 
vó'i tao di . Bò mot bíra chà sao ? 

Huy do dtr, Long t i ê p : 

— Chiêu nay vui lâm. Có tui thang 
Linh dau bir níra. 

Linh dãu btr, cái ten thrjt tire cirói, 
han hièn nhir con gái nhirng chi tôi 
cái dã.i ha i to. Cái dâu to cùa Linh 
làm anh chàng que không it, sau cũng 
quen di. Tuòi t h a àl quên. 

— Đi dâu chú-. 

— N à o ! Chúng ía sê dên dánh bong 
ban nè, xong thu'óng-thú'c môt châu 
giâi khát, leo vào so thú coĩ chim — 
Chiu hong ? 

— Coi bô hap dân dir há. 

— Đòng ỳ hòng ? 

Huy suy ngh ĩ : 

— «Nhóm làm gì, bô môt bíra chà 
sao mà, có ai biet đâu» 

— \ J ! Chiu lien. 
Huy gap Long ó góc đu'óng Hoàng-

h o a - T h á m — Chi Lang. Hai đira nói 
chuy?n ròi song song dap xe di . Bánh 
xe chuyên đpng đèu đeu. Mat d i rang 
nhira nóng bong. Chúng kêt nghia anh 

em dã lâu nên có vè tircrng đăc lam. 
Long ló'n h a n Huy nên làm anh, han coi 
Huy nhir em ruôt vì ó nhà han k t ô n g 
cóem, chi song d a n đ$c vó'i me già và 
n g u ó i ch} lón . Ngoài Long ra Huy còn 
có bai nguói ban níra là Linh và Hung 
Chúng suỳt soát tuòi Huy . 

Bô bôn than nhau ghê lam, phá cũng 
cir n h u n g riêng Huy tin Chúa nên 
đtrng dân ra phêt.. 

Đ i róng vang lăng thira xe, Long ggi 
chuyên. 

— May làm toán chu'a ? 
— Ròi 

— Cù* the — Tao làm mãi chang ra. 

— Ctr làm b$ ! 

— Không ! Chac day. 

— May làm không ra à ! 

— Còn phài hôi ! 

— Tao không tin ! 

Long cirói — Huy ngtróc nhìn mlm 
cirói. 

— N â y ! May có bao nhiêu. 

— 50 đòng 

— Tao có 100 
— The chút, mình chén them môt 

châu bánh cuôn nhé. 

— T h ô i ! Bánh cuõn an dau bung 

— Đau may dau do — Cir làm bô. 

Đau may dau, bon Huy ctr hay dung 
each nhtr the t r o i g lúc nói chuyên, no 
có vè vui vui mà ttrng t i r e 

— Tao không ira thang Thanh dâu. 

— Sao vay ? 

— Han biróng. 

— Nhir may ! 
— Bay! Han lai kiêu ngao níra 

— Mình phài tha thú* cho nhau chú-
— (y — Tao nghe may ! 
Mau dôi thoai cat d ú t khi hai con 

ngira sât dtrng lai. 

A — Huy — Kia — Long, vào day. 

Chào Linh dâu btr a! 



Linh toe toé t : 
Byr may btr đó — Ong chò ngót 10 

phut. • ' 
Bat đau nha-

Rôi! 

Huy đánh vó'i L inh , Long đánh vó'i 
Hung hai bên quan thào nhau chan chat, 
phan thang nghiêng vè Huy — Long. 
Them vài phut níra Huy thang và đôi 
bên — Trái banh bay qua lai ngoan 
muc — Chúng nói ciròi vui vè. 

Thôi ngirng lgi! 
Hung tuyên bô , ngt ró i nhê nhãi mô 

hôi. „ , 
Nghi hà — Mau the 
Còn đi c h a i n í r a ! Quên sao. 
Câ bon kéo nhau ra uông niró'c, bÔn 

ly 2 chai Coca mat lanh. 
— Vui chú'. 

— <7! Vui . 
Ban tán, nói ciròi vui vè làm cô ban 

ntróc m T m ciròi. 

H u y ? í 
— G ì ? 
— Ai nh ìn may kia! 
— Đ â u ! Huy n g a ngác, các ban ciròi 

ò vui vè. 
— Trà tiên há. 
— Ngó ngăn 
— Huy, Long, Hung và Linh rò-i quán 

ntróc phóng xe lên So- T h ú , bong chúng 
mat dan sau dau đtrò-ng Hông Thâp 
Ttr... 

* * * 

Sau buoi đi choi , Huy dap xe vê 
nhà m i | n g còn vtrong ho i bánh cuÔn 
tho31 tho, long cam thãy vui vui, s t rong 
that, go lung Huy đap mau, chiêc xe 
lao vùn vu t—Thú vi qua . . . 

Nhà Huy kia rbi, mái lop ngói an 
hiên sau h í n g bong giãy đó tham, sau 
nhà đèn đó so. 

• 

Ta-Bu nhây xô ra mirng . Âu y&n 
vuÔt đău con chó Huy dat xe vào nhà. 

Bong chi Ba xuãt hiên sau ngach círa : 
— Huy — Đi dâu gicr mó'i v ê ! 
— Đi nhóm chó- còn di d â u ! 
— Sao lem luôc the! 

«Chi nay kỳ qua » 
—- Em gi&n vôi các ban. 
— Thôi tam rôi vào 2n co*m — mau 

l ê n ! >* 
Sau khì an c a m thl cũng vìra dung 

8 giô Ba Huy bat dài Viên Đông tai 
Manila. Thông th i ròng Huy it khi 
nghe nhirng hôm nay sao Huy thay 
mình can phâi nghe. Đãu tiên là tin 
ttrc, hay qua nhirng tin t ú c la và day 
dú, sau đó là nam phut cho dire t in. 
5 phut cho đirc tin hôm nay nói vê sir 
nhóm l?i và thò 1 phtrcrng. 

— «Chó* bô qua sir nhóm l?i nhir 
may kê quen làm...» lòi Kinh Thánh 
vang lên bên tai Huy day lê that sâu 
xa, sî r hôi han kéo dên làm hôn Huy 
ray n r t . Huy thãy an nan. Mình có tôi 
nhiêu vôi Chúa. 

Trong 5 phut dài nói nhiêu, tiêng nói 
vang lên xác t h y c dung vói tâm trang 
cùa Huy nói riêng và tãt cà m?i ngiròi 
nói chung, Huy t i róng nhir Đtrc Thánh 
Linh dang phán vo l mình, cáo trách 
tâm linh. «Sao con bô nhóm di cha i 
theo thú vui trãn gian, sao con nói đôi 
t r t róc mat ta». Lay C h ú a ! Xin tha tôi 
cho con. Huy bô Radio ra v i ròn ngôi 
trên ghê hai tay up vào mat — Sao Huy 
nói doi . Tù-ngày tin Chúa tó i nay Huy 
dã l à m đ i r a c gì cho Chúa, châng nhírng 
vày mà còn lo* là trong str nhóm lai, 
g ión c a t vui đùa trong giò nhóm. 
Huy that có tOi vó i Chúa I 

Đau d ó n , Huy guc dãu câu nguyên. 
Trong dêm, tiêng cau nguyên khan 

thiêt vang lên nhtrng lòi an nan chân 
that; gió van thôi, cây nhè nhe rung 
theo bau t r ò i lap lánh nhtrng vì t inh 
tú giíra không gian chim trong cô tich 
vói vê đep tuy^t vò i . 

Huy ngang lên, mat m ò lê sung s t rong. 

«Còn nêu chúng ta xtrng tôi mĩnh 
thì Ngài là Thành Tin , Cong Bình đê 
tha tôi cho chúng ta và làm cho chúng 
ta sach moi điêu gian ác.» 

Đêm do, Huy ngù, an vui trong ban 
tay n h a n ttr hiên diu cùa Chúa là Cha 
Tír Ái. CAM JONG 



CÂU ĐÓ KINH THÁNH K Ỳ VI 

1. Bâu chép trong môt đogn cùng môt câu 
có 4 chír « Ai » đèu viét hoa ? 

2. Kinh thánh chép có môt nguòi bóp co 
bgn mình, tai sro nguòi đó làm nhu 
vây? Trirng dan Kinh Thánh. 

3. Bâu chép : Vú may day lên, tóc may dài 
ra, nhirng hãy còn ò lo và tran truòng. 

4. Ai bj chó xé thit an ? Trirng dan KT. 

5. Bâu chép: Khi có ai xây tuang, này, 
chúng no trét vôi chua sùi bot lên. 

6. Ai bj truât mat ngôi vua và lot het su 
vinh hièn? 

7. Kè làm đièu lành thugc vè ai, còn kè 
làm dtr có thôy B C T châng ? 

8. Bâu chép : Ngiròi Pha ri si là kè ham 
tièn tài. 

9. Khi hay tin Sau lo và Giô na than chét, 
viêc làm đàu tiên cùa B a vít là gì ? 

10. Ai not: c Tôi là kè tù trong Chúa ? 
Trung dên Kinh Thánh. 

T R À LÒ'I CÂU Đ Õ KINH THÁNH K Ỳ l v 

1. Xa Cha Ri 4 : 10. 
2. Lê Vi Kỳ 19 : 32 
3. Bà Na Ô Mi. Ru to I : 20. 
4. Dân So Kỳ 6 : 2. Na Xi Rê có nghĩa là 

biêt riêng. 

5. Ê Sal 34 : 16. 
6. Phyc Truyen 27 •. 15-26 
7. Dân So Kỳ 7 : 89. 
8. Sang The Kỳ 5 : 27, ông Me Tu Sê La 

huòng tho 969 tuoi. 
9. Cham Ngôn 6 : 23 
10. SÚ Bò 22 : 3, ông Ga ma lien. 

[giái (tap cùa CHUYÊN TÂM) 

D A N H S Á C H C Á C EM ĐÁP TRÚ MG 
C Á C CÂU Đ Õ KINH-THÁNH K Ỳ IV 

Đáp trúng 10 câu 

Nguyen thi Boon Trang (Giáo Bírc), 
Huỳnh Huu Lâm (Ph. The Hièn). Duang 
Quang San (Qui Nhan), Lê thj Hue (Ma 
Lâm), Nguyen van Thjnh (BMT), Tràn phuòc 
An, Van Phú Sáu (Song Càu), Nguyen 
trong Nghĩa (Ph. The Hièn), Vi tièu Bào 
(Phgm The Hièn), Van Phú Quang (Song 
Câu) Trirang thj Lieu (Song Câu), Lê thi 
Hòng Thùy (Can the), Bang thj Thanh Tân 
(Phong Dinh), Nguyen thj Kieu Nga (Sài 
Gòn), Nguyen Hòng Bích (Can tho), Quang 
thj Ngoc Thu, Ngoc My (Tuy Lỳ Vuang), 
Nguyen thanh Xuân (Tuy Lỳ Vuang), Lê thj 
Thu Hà (Can Tho), Nguyln thj Thùy Duang 
( G i á o ^ ú c ) , Lê Phuòc Thang^ (Lái Thiêu), 
Nguyen thj Ru Ta, Nguyen Tân Phiéu (Ph. 
Th. Hièn), Phan thj Thúy Nga (Bình Duong), 
Nguyen thj Quỳnh Nga (Thành Lai), Nguyen 
thj Kim Hoa (Phgm the Hièn). 

Đáp trúng 9 câu rtrcri 
Tràn thi Tuyet Hòng, Trân thj Bgch Tuyet 

(Tuy Lỳ Vuang), Nguyên Long Hai (Go Den) 
Trân Mông Hoa (Ben Cat), 

Đáp trúng 9 câu 

Phan van Tinh (Giáo BCrc), Lê thj Hòng 
Phúc, Lê thi Thanh Trang (TâyNinh), Nguyen 
Thi Hue (BMT), Nguyen Quoc Dung (Sàigòn) 
Bò Ngoc Chuang (Tiên Phuòc), Nguyên 
van Thuân (BMT), Pham Tràn Hai (Ba Xuyên) 
Tràn thj Phi Túy (Thiên G i á o ^ V õ thj Hòng 
Nguyên (Can t>uóc), Nguyên Lê Danh 
(Phuòc Tuy), Nguyen Thi Phugng (Thành 
Lgi), Nguyên Truòng Cũu (Thành Lgi). 

Đáp trúng 8 câu rwori 

Môt em viét chu mycđen, cuoi bài có kè 
hình thâp tu giá. Nguyen thi Huỳnh Anh 
(Ban Cò), Võ thj Hòng Thùy (Can Buòc), 

Đáp trúng 8 câu 
Ngô Thanh Nguyên (Quàng Ngãi), Tràn 

thi Ngoc Dieu (Thành Lai), Võ Bach Hue 
(Tân Phú). 

Đáp trúng 7 câu 
Võ Trong Hieu (Tân Phú), Thanh Tâm 

(Tien Phuòc), Pham Minh Bao (Ké sách), 
Diêp Nghi BUÓL (Bgc Lieu). 
Dtrái 7 câu 

Võ thj Hòng An, Võ thj Ánh Ngoc, ^Hà 
Nguyêt Quang (Tân Phú), Nguyên Ánh 
Sang (Bong San), Tràn Long. 



^òièn-*ĩbàn dug. Sfàtmb 

Trong 5 kỳ đÕ Kinh Thánh víra qua, Chj Bach Thào nh$n đup'c mpt lô nhirng thu 
viét that hay tír nhiêu «cây xanh» trong đó chú*a nhièu thâc mac và lo âu. ĐS tù* lâu 
chi ao uòc có dip viét trá lòi các em nhung mãi đén bay giò' mòi có the thyc hifn đièu đó 
bang mpt trang « But đàm » nho nhò nhir the này. Vây em nào có ỳ kién hay thâc mâc gl cú* 
viét vè cho chj nhé. Ỳ kién nào đ$c bi£t sê đup'c đem lên m|t báo dè mpi Cây Xanh đèu biét 
và cùng thâo luân. Các thâc mac sê dupe giài đáp tùy theo tinh each hãp din, « gay can » 
cùa no, và tùy sire chtra cúa trang báo. 

L Ê D A N H ( P H T R Á C Tuy) «TKNS 3 8 8 trong phãn Danh Sách Đáp Trúng 9 câu đó KT 
kỳ II có ghi « mpt em ò Hpp Thir Luu Tru* Phuòc Tuy», đó là em day. Xin chj xép Itji cho 
đúng là cúa Nguyen Lê Danh...» 

Chj Béch Thào đè đièu chính rÕi. Em yen tâm nhé, em không bj « & trong Hpp Thir » đâu. 

M 0 N G HOA (B£n Cat) * Thánh Kinh Báo lúc nây sao không cho biét chirng nào hét 
thòi han đõ KT hà chi ? Kỳ II phài chi đõ KT không ? Khó qua ! Em có f: khi trà lòi đó 
KT giâi ra cho rõ chút níra nghe chj ! > 

S& dĩ chi không đè ngày éáo h?n là vì TKNS <tên v&i các em không nhăt djnh vào ngày nào. 
Chj n$p bài cho tòa $0$n tù* ngày 25 dên ngày 28 mõi tháng. V$y, em ctr tính ngày và g&i cho chj* 

Yen tâm nhé ! Nhãn đw<?c báo trà l&i ngay và gái he.i. Chj sc do dê ho'n. Nhtrng câu hôi khó m&i 

hay ch&. 

THÙY D I T C T N G (Giéo Đ Ú - C ) «Tù ngày «Vuòn Cây Xanh» đugc tái lap em chi đuac 
thãy ten các anh chi, chú* chua đugc thãy mat. Vây các chi cho em xin ánh đuac chú* ?•„ Ten 
cùa các chi đó là ten that hay là ten các chi chon và đ|t theo cây trong vuòn? Néu là ten t\r 
chpn thi ten that cùa các chi là gi ? » 

VOX chi có chò cho ánh cua các cây non m&i mp? và không do chã cho cây già nhtr các 

anh, chi. Khi chj Bach Thâo hôi các anh, chj khác trong vtr&n vê vi$c tăng ânh, mSy anh, chj ăy... 
so lêm. May anh, chj ãy không bao gi& hài long v&i ènh cua mình, vì the đăng lên báo hoăc g&i 
cho ai e không tiên. V$y nêu em muõn thăy m$f các chj thì đpc bài cùa các chj, xong ròi nhSm 

mat Igi í Hâu hêt các but hi$u cùa các chj là tw chpn và đwa vào ten cùa cêy cõi, nhw các em v$y 

do. Chj hòi em nhé: ten cùa em là ten that hay tw đ$t lay ? Neu « THÙY DITONG » là but hi?u 
thì ten th$t cùa em là gì ? Cho chj ânh cùa em đwrrc không (hay là IHÌ hâo các chj nhăm mat) ? 

NGUYEN LONG HÀI (Go Đ E N ) - Chj Bach Tháo! Chi có nhân đup-c bài II em không? 
Em gòi cho thãy Muòi, không có dán tern, cái tha nhu cái hôm nay. Sao em không có danh 
sách du thi câu đÔ kỳ II. > 

— Chj sc Itjc l$i trong can bài thi g&i vè xem có bài cùa em hay không. Đông th&i w&c mong 

ngw&i em nh& g&i bài đpc thw trên * đpng mõi tir tâm » mà soát l$i túi áo. Nêu có xin Thăy Mw&i 
vui long g&i gap cho tòa $o$n TKNS. 

CHUYEN TÂM (Saigon).- «Thua Qui Ông, Tôi rãt hoan nghinh myc «Vuò>n Cây 
Xanh> và câu đõ Kinh Thánh cho các em thiêu nhi. Tôi hira giúp mõi kỳ thuang 300$ cho 
cô Bach Tháo mua qua t|ng các em ». 

Bach Thào thành that cam crn Chuyen Tâm đă g&i câu do cùng l&i hwa kè trên. if&c mong 
sè có nhièu vj hâo tarn khác tăng qua cho nhirng em dy thì xuãt săĩ nhăt vào djp Giáng Sinh này. 
Thw bâo đàm và Ngân Phiêu xin đè ten vj quân lỳ cùa TKNS. 

BACH THÀO 

THÁNG MITÒT M O T 1 9 7 1 41 



Griíri *Ckuu Cây X * o n g {JWÍM 

Nguyèn-thp-Hân Nguyên-vùn-Quá Phgm-thj Kim-Liên 
Hoàng Dwo*ng II Thùy Dtrcrng I ô-me I 

Lê-thj Hòng-Phũc 
Cam Tòng I 

7 H Ô N G - C Á O C Ù A V Ă N - P H Ò N G T Ò N G - L J Ê N - H Ô I 

DANH-SÁCH VÀ SO TIEN C Á C HÔI-THÁNH T R Â LAI 
KKOÂN Đ Ã M i r a N Đ E X Â Y NHÀ TH<X 

I . -

2. 

1* 

4 — 
5.— 
6.— 

H T Bsn-mê-thuôt (Kinh) 3Coeđ. 

H T Pleiku (Thuong) 50oođ. 
H T Kon tum 

H T Pleiku (Tbuong) 

H T Tac-v ín 

H T Hâi-Cbâu 

io.ooođ. 

8. 

5oođ. 

7coođ. 
2O.O0Cđ. 

24-ocod. 

9-
io.« 

11.• 

H T Thông-tây-hôi 

HTXÓm-cùi (Tuy-lỳ 
Vtrcmg) 20 .ocođ. 

H T Ihông-tây-kpi lo .ocođ. 

H T Tac-vân 3o.ooođ. 

H T Hue 6o.cocđ. 

2. 

Cong : i89 . 5 o o d . 
So trên day dã phân-ph5i cho các Hoi-thánh n u r o n xây nhà thò 1 ; 

H T Xuân-loc (Phú-yên) 5o.oocđ. 3 H T Buôn Tân Ju (BMT) ôo.ooođ. 

H T Ckcr-lách (Vĩnh-long) 5o.coođ. 4.— H T Fi-15êng (Tuyên-đúx) 3o,ooođ. 

Trân trong yêu-cau các Hôi-thánh 
vui long lan hoi trà lai dê T L H sê dung 

Cong : icjo.ooođ. 
đã mirgn tièn và dã xây xong nhà thò , 
so do cho các Hôi-thánh khác mirc/n. 

Thùqup MS LÊ VAN PHÀI 

TÍIM TtrC (Titp theo trang 34) 

le đuoc vô-cùng írgng-thè và làm cho 

chúng tôi đxrc/c khích-lê rat nhieu. Cung 

cam an qui vi tôi-tó- con-cái Chúa a qu6c 

nôi cũng nhu ngoai-quoc đa dánh đi?n hoăc 
biên thu ve chúc mirng, nhir Myc-sir tan-
si H$i-tnrô*ng Nathan Bailey, M\ic-sir Thir-
kỳ Đông nam Á T.G. Mangham v.v . . 

Nhân djp này, kinh ngô IM cáo lôi: 
Trong tap kỳ-yeu 50 nam truòng Kinh-
thánh và Than hoc viên, chúng tôi sa ỳ 
sót ten và hinh-ành cùa hai Cu Giáo-si 
P.E. Carlson, là nhirng giáo-su day on da 
tùng cgng-tác vòi chúng tôi; Xin hai cu 
Giáo-sĩ P.E. Carlson và các tôi-tò con-cái 
Chúa thông-cám và mien lôi. 

Vipn-trtráng ThSn-LÌQC vi$n NhùArang 

Muc-str Ông van Huyên 



N H À I N T I N - L A N H 
30 &ôuỳnfr quang Qoiên, (Sàigòn Qu,àn 2 

Đirgc thành-lâp 
do sir quyên - t rg 
cùa các tôi-tó con-
cái Chúa, Nhà In 
Tin-Lành không chú 
trong str canh-tranh 
thirang-mal, nhirng 
chi nham muc-đich 
gia - tang phirang -
ti?n dè ãn-hành các 
sách-báo, gây-dtrng 
dò i song tin - kính 
cùa tín-híru và phô-
biên Tin - lành cho 
đông-bào. 

Trên môt nam 
qua* dù van - dê 

nhân-sy chira dirge òn-đinh, ca-só nay van hoat-đông each diêu-hôa là nhò 
su c^ng-tác chân thành cùa các anh ch} cm nhân-viên trong niêm thông-cám 
và sy chiêu-c6 nông-nhi^t cùa các tôi-tô con-cái Chúa. 

Vê giá cà. lúc nào chúng tôi cũng muôn đirgc vìra ỳ Qui vi, cho nên nêu 
có mãc re chút it, kính xin Qui vj chó lay làm diêu thac-mlc, nhirng nên cho 
chúng tôi đirgc biêt dè chúng tôi hoac giâi-thích cho qui vi rõ, hoăc dièu-chĩnh 
lai, tùy tírng triròng-hgp. Vâ, nhir Qui vi dã dirge biêt, các so lgi-ttrc cùa Nhà 
In Tin-Lành, trìr ra môt khoán đè phát-trièn ca-só , còn lai bao nhiêu chúng tôi 
đêu sê dâng vào Công- quỳ cùa Tòng-liên-hôi, cho nên khi Qui vi ùng-hô chúng 
tôi, ttrc là Qui vi gián-tiêp nâng-đò công-quỳ cùa Hôi-thánh chung. 

Chúng tôi kính báo tin Qui vj rõ là hai Cu Giáo-si D.I . Jeffrey dã hiròng-
úng nhiêt li?t viêc thành-lâp Nhà In cúa Hôi-thánh chúng ta và dã quyên giúp 
môt ngân-khoân trên Hai Trifu Bac dè mua chiêc may in offset (hình trên đây). 
May đã bat dãu chay và tir nay chúng tôi sê in bìa T.K.N.S. nhieu màu bang 
may nay. 

Ncri day, chúng tôi kính gòi den hai Cu Giáo-sĩ D.I. JEFFREY và tãt câ 
qui vf An-nhân cùng Thân-chù lòi câm-ta chân-thành. 

Chirang-trình phát-triên Nhà In Tin-Lành còn rãt nhièu và can có nhírng 
kê-hoach lón-lao. Chúng tôi kính xin Qui vi Tôi- tó Con-cái Chúa luôn nhó dên 
ca-quan nay, tiêp-tuc cãu-nguyfn nhièu cho, và moi khi can in môt món gl : 
Danh thiêp, Thi$p ciròi, Biên-lai, Khai-trình, Giãy tha , Phong bì, The chírng-
minh, Thi^p chúc mirng vv.. .kính mòi Qui vj ghé lai Nhà In Tin Lànht 30 Huỳnh 
quang Tiên, Saigon Quân 2. Lúc nào chúng tôi cũng san-sàng dè phuc-vu Qui vj. 

Ciám-Đôc : Myc Sir NGUYEN THANH HANG 

CHÚA-NH1/T 14*1 M971 , NGÀY PHÁT THANH VÀ TRUYEN-HÌNH 

Kính xin Quí-vi tôi-tô con cái Chúa nhon ngày nói trên câu.nguyên và ùng-
hô đăc-biet cho ca-quan Phát-thanh và Truyèn-hình cùa Hôi-thánh chúng ta. 



C O 5 - Q U A N XUÁT B A N T I N - L À N H 
14, Hting-Bàng, Saigon QuQn V 

H9P tha 329, S A I G O N 

Sack Qỳã \uÁl^Dan IfHúr í ( ( u a \e*n : 
* S A M U E L M O R R I S H O À N G * T l T P H I X H Â U . 

cùa Lindley Baldwin. 

Đây là mpt quyèn sách mà mõi Ccr-dõc*nhân deu nên đpc. Đ&i song cùa 
Samuel Morris, mpt c$u be Phi*châu dă gây ành-hw&ng m$nh-mè cho hang 
triêu ngw&i trong thê-gi&i lúc c$u còn song cũng nhw khi c$u dă qua d&i, 
là mpt chwng-minh hùng-hõn vê mpt Cc'đoC'nhân dwryc đay+dèy Thánh-
Linh. 

Giá ban 30 dòng. 

* N Ê P S Õ N G B Ì N H T H I T Í T N G C Ù A CO* O Ó C NHÂN 

cùa Myc-su- Nghê-thác-Thanh. 

Sách năy biên*so$n rãt công^phu, ghi hi nhirng l&i giàng day quyèn-năng 
cùa taenia, nêu lên con dtr&ng gièi-phóng tpi-lôi each rõ-ràng b&i Chúa 
Jêsus-Christ và chi day the nèo con-cái Chúa dwg-c dào-tao dè tró- thành 

nhirng chùng-nhân và công.nhân có hiêu-quà, nh& vào quyèn-phép và kỳ-
luât cùa Thánh-Linh. 

G ì á ban 140 đòng. 

* T Ì N H THIT (TNG MANH HO'N B À O T U Y Ê T . 

cùa P.M.St John. 

MQt cãu chuyen răt càm'éông diên ra trong khung*cành dÒi núi tuyêt phù 
quanh nam cùa xú- Thuy-sl. Thăng Duyên hoc biêt vè tinh .thwo-ng & trong 
Thánh'Kinh, dã hi-sinh vwo-t bào tuyêt, giũ-a dêm khuya nguy-hièm dè tìm 
vj danh-y chũ-a têt que chân cho mòt d&a be. 

Giá ban 100 đòng. 

SãA Sáp Xuát-B™ : 
C O - B Ó C - G I Á O THUÀN-NHl /T cùa M.C. Griffiths 

GIÂI -NGHĨA TIN-LÀNH MAC - Tyndole. 

GIÀI -NGHĨA TIN-LÀNH LU-CA - Tyndale. 


