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9CLn day. e^iìng. t&i eâwnguyên 
(Lu^ca 11:1] 

AC môn Jô {fs nlìlìn <Jinh rang sá-dì Cbúa Jesus Jwcrc <ĩay quyên-

năng írong chirc vtj giàng d^y, âtiòi gu], cbira bênh là nhă Ngăí 
éã song mQt <í&i cau^nguyèn- V$y / ip khõnq xin Ngàt d^y bp 

cácb năo phài rao giàng,. each năo pbài Uìr tà và cbú-a bênb, nhwng 

bp dã xin -Ngài d^y bp cácb năo pbài cau nguyên* Vì be biéì cécb nào 
phài nói \/ái O&c Chúa Trài ibì nbiên-bSu sè biêt cácb nào phài not 

vái ngiròi, 

CbSc Chúa dã vui Ì3m mă nqbe hp xin Ngài nbw tltê, nen Ngài 
lien day bp bài càii-nguyen : Lay Cba cbúng toi à trên tr&i. Kê do Ngài 
còn cbo mpt thí-du dè Uúcbde bp Uên-tăm cău nguyên, nbát là cau 
tbĩíy cho kè kbăC' 

Tbiêt^twàng, trong cat ìhuQc-linb, biêt cau-nguyên là biet mp} si/, 

cau-nguy^n it thì dwp'c ít^ cau-nguyfn nhieu tbì dwprc nbieUf khõng cau-

nguy$n tbì khõng dtrprc gt cà. Cau-nguy$n là cõng vi^c dSu tiên và citSi 

cùng CÙ3 dòi song m^t cor-dÔc nbăn, Neu tb%t b^i trong si/ cau-nguy^n 
cũng that b^i trong mpi cõng tăc kbác, Vt cbác-vu cua chúnq ta là 
cb&C'V{i têdê nhw Phiera dã nói : ^Anh em là..* cbirc tS lê nbà vua 

(I Phi 2 : 9 ) , và nhw Giăng cõng dã nói : Đãng yêu-thwang cbúng 

ta dă lay huyêt Ngài rõ-a s^cb tpi-loi cbúng ta, làm cho cbúng ta nên 

nwóc, nên tbày tê-lê cÙa Otrc Cbúã Trài là Cba Ngài^ {Kbáĩ 1 : 6 ) . 
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Và công vl$c quõfì^trfìng cùa thdy tê le 

là cau'thay cho mp/ ngwăi. Kinb thánb 

cbép vè Chúa Jesus rang : € Ngài có the 

c&u toàn ien nh^ng kê nhă Ngài mà 

éên qan Dtrc Chun Tròi, vì Ngài h!íng 

sang <íè cSu thay cho ftp* (He 7: 25). 

Mot nhà Truyên - (fjio (ts khuyên : 

* Chúng la khõng bao giá nên quên 

rang vi?c vĩ-d^i hern hêt mà chúng (a có 

the làm cho Dae Chúa Trài và cho rìgirăì 

là cau-nguy^n. Chúng ta có the hoàn 

thành mQi .vi^c bang cau-nguyên ban là 

bSng công tăc. Chúng ta không tìm dja^ 

vj boăc Janh-vpng hay tbê-l{tc^ nbtrng 

chúng ta irác-ao làm mpt <J^y4á có kêt 

qua- Vi vãy, chúng ta phài cSu-nguy$n 

nhiêu. D&c Chúa Tr&i có the làm vífc 

l&n qua S{r cau-nguy^n cùa chúng ta 

horn là qua Sir giéng d^y cùa cbúng í a i -

TSn-sĩ Andrew Murray ds nbăn m^nb 

dên cb&c vv cùa ngwăi Truyen d^o là 

pbêi chu - nguy$n. úng nói : <Ngu'd'i 

Truyèn-d^o khõng the bwáng-dàn mQt 

Hoì-chũnq can ban cbí mmh Dãu 

ngifăi có long sôt'săng cũng không the 

cbì mQt du-àng, bay mQt vi0c cbo kê khác 

mà chínb mìnb chtra tù^ng di, chwa tù'ng 

ìàm* Ngtrcri Tru\ên d^o pbêi tbăy rSng 

vlfc qunn-b$ nbtrt không pbài là gièng 

d^y hoăc tbSm vienq, cũng không phài 
I 

là tbi'bànb các công-tác cùa hÌQi'tbănb, 

ben li hrang-giao vói Oác Cbúa Trài 

trong si/ cau^nguyfn cho den cbùng 

difcrc m$c quyèn-phép í/> trên cao. Kè 

thù là qui Sa-tan su'-dung tat cà năng-

Ivc cùa no dè làm cho tm-dò, nb&t là 

Truyen-d^o xao-lăng si/ cău-nguyfn. Vì 

no third bièu rang dau có bài giàng hay 

bo^ tbSm viêng 3n-can^ công-tăc bSp-

dSn thì các wpc do không be làm thi^t-

bifi cho no ho0c nwác no, nêu S{r cău-

nguyén bj \ao-lãng ». 

M0t Truyên-d^o da hói mc5í Giáo-s7 

tCrng giăng phuc-bwng cbo H0i-thănb, 

ve bí quyêt cùa sir pht^c^birng là gì ? 

Giáo-sĩ dáp : Kbông có bt-quyêt cbí că^ 

do là D&c Cbúa Tr&i dáp lòi cau-

nguy$n cùa con cat Ngài khi bo x/n cbo 

dwQTC pbuc-hirng ». Hôitbănb trong thê-

qiái dang v^n-dpng dè tbt/c-bi^n cbwang 

trìnb truyen-qiáo sãu-r^ng và /íén-ívc-

Trong do có chwonq-trình cau-nguy$n 

tù'ng nbóm nbó. ct> wóí nam, vãi ha g /a-

dình tbành mQt nhóm, c^u-nguv^n môi 

sang sám tCr 6 giò 50, cău-nguy^n trong 

15 pbút cbo 2 văn-dê : HQi-tbánb diffrc 

phuc-bwng, dông-bào tin nb^n Cbúa* 

V^y, cbúng ta bay quyêt^dínb nam 

7967 pbêi là mQt nam cău-nguy$n^ cau* 

nguy$n liên^tuc. « 6uô/ sang cawnguy^n 

nbw Oa-vUf buhi trira nìiw Dĩi^ni-ên, 

buúi to' nbw Pbao-lã và Si-la. khi buÔn 

rau nbw Anne, khi dau yêu nhw Gióp^ 

kbí vui mwng nbw Christy- kbi còn nbà 

nbw Sainu'ên, khi tbanb-niên nbw Tí^ 

mô-tbê/ kbi trwóng-tbành nhw PhaO'lô^ 

khi già nua nbw Si-mê-õn^ kbi qua dăi 

nbw Ê-tiên >, 

Chúng ta bay tba-tbiêt kéu xin : 

Cbúa, xin d^y chúng tõi cau-nguy^n vã 

them nSngli/c dè chúng tôi cw cau-

nguyèn. Amen >. 

o o o 
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* Call xin Clu'ia khién môi ngày cliiing lòi song 

IhĩU xiing dáiig, có ỳ ngliĩa cho cĩóri mìiih, cho ngirófi 

khác, đê danh Cliúa vinh hicn (câu 12). 

* Cau xin Cliúa xóa qná klu'r cùa clinng lòi, khien 

mpi vi pham bií'n mat nlnr ngày Iháng vira Irôi qua 

(câu 13). 

* Cĩlu xin Cliúa ban cho linh yen đe đcri song 

cluing lòi vang lén nhirngti^ng ca man nguyèn (càu 14). 

* Cau xin Chúa ban cho chiìng lòi ni'ém vui ngâp 

Iran Irong tiro-ng giao vó'i Ngài cle bíi lai nhinig Iháng 

ngày than khòc vi hoi ban, vì lòi loi (can 15). 

* Can xin Chúa clio mat chúng lòi nhin thĩĩy 

nhinig còng vice t1ài ăàì cùa NgiM tie cíiúng tòi hu-áng 

ca đòfi vào sir ])lu.ic vy Xgài (càu K ĩ ) . 

* Cĩiu xin Chúa ban cho Àn-điên clê cíiúng; lòi ben 

chi làm xong còng vi(^c t1u-o*c Ngài giao phó. (càu 17). 

* Cau xin Chúa phù hò khi chúng tòi deni còng 

lao đâp xây nhũng ccr so giá tri muôn clòi. (càu 17). 

THJtNO OltNO v6 HAt - 1967 



bánh ti^ tr&í, lính-hÔo tôi, 

hang khao-khát vê tÔi, than-thô' 

luôn mãi vi tôi và ao-iró-c thirô^ng 

xuySa nuÕi-nâog tâì. 

Xin hãy đea v6i to!, CiVu-Chúa tÔÌ ai, 

b&i m$t str chù-a-chan ánh-sáng tlnh-yêu, 

ân-điln, Sii-c-lirc và êm-díu. 

H3y den bM môt str liên-lgic dSy-dly 

han ve Thánh-Linh Ngài, bô i mpt ket-

hi^p khân-khít h<7o vó-í lình-hÔa tÔi, b&i 

mpt su- cbíêm^híí'u toàn-hào hcvo t im long 

câa tôi và tát câ nSag-Iyc cín tôí, b&i m^t 

st^ b ĩ ^ - c i i trpo-v^u con ngifM ctia toil 

ô ! veàc gl tôi chiêm-híĩ'U đirp-c Ngài, 

xin hay den, vl tôikhong thl nào sÔng 

không có Ngài. 

Ctì-u-Châa cũa tôi, Chúa Jêsus-Christ 

ai , xin hay den v6i to!, hành-dpiig trong 

tôi, xin cho tôi raang l íy ĩn-tu"í?ag tinh-

than ciia Ngài. 

Ngài li hlnh ânh cũa Đ * - Chtìa TrW, 

xin cho tôi là hlnh ánh aáng cùa chính 

Ngài, cũcignhirNgài v6ũ mu6n làm ra giÔng 

nhií tôi blng each thích-hcrp v6i moi su-

khán^khS cũa tôi-

Nguyln tôi maag lay nhiĩng hĩ$u qua và 

nhS-ng đ|c-dìèm vê âa-3iSn cũa Ngài và 

vê sy vinh-hiên Ngài, vS quycn-năog Ngài 
và sir s6ng cùa Ngài trên đát* 

Nguyen sv giáng-sanh cõa Ngài làm cho 

tõí song I9Ì; 

Nguyln tubi trê cua Ngài tmy^n d^t cho 

tôi st̂  hbn nbiên vô t$Ì. 

Nguyen xiêng xích cùa Ngài ban cho'tôí 

ty do, giài thoát tôi khôi các t$i-l6ì tôi, 

dye vpng câa tôi và ve chĩah mlnh tôi. 

Nguyen díri sÔng So dât cùa Ngài che-

dâo tôi khôĩ 3^ kiêu ng^o, nguy^n sy cô-

đcrn cùa Ngài tràn ng$p tãm long tôi. 

Nguyen sy cam d5 Ngài dă chiu l im 
cho tôi vG-ng míoh- Nguyen công viêc cua 
Ngài nâng d* tôi, nguy^ti sy dau dôn cùa 
Ngài chíta lành tôi, Nguyen s\r hãp hói 

cùa Ngài thành ra sú-c lye cùa tõì^ sy bu6n 

bye Ngài an-ùí tôi và sy chct cùa Ngàí làm 

cbo tôi sĩíng và s6ng l$i do*! dM. 

Tôi hiín dâng dòĩ tôi cho Ngài, h&i 

Jesus, Ctiu-Cbáa tôi, tôi hiên cho Ngài ci 

con ngirM tôi, sy sÔng tÔi, tlnh yen tôi ĩ 

tôi phó thác tôi cho Ngàí tr^n khoãng thô'i 

gian v i cà eõí dài dò^i; tôi cho Ngàí the 

xáj tôi và liah-httn tôi, tôi cho Ngài các 

căm-giác cùa tôi và oSng-Iyc cùa tôi, tôi 
ty^nguy^n làm tôi-m^i cho uy-quyen cùa 
Ngài, thap-ty giá cùa Ngài và tlnh yêu 
cùa Ngài. 

Tôi dat minh vào tay Ngài già phut 

cu6i-c6ng cùa đíri tôi và thl giò* quyêt-

dinh cho cõì d6i đò̂ i cùa tõì. 

A. GRATRY 
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sAiu H O I 

Nhon danh Jesus . . . 

Ròì bay giò 

Khõng nhu Mùo Xuân 

Tuòi xuân đi 

Không boo giò trà I9ÌI 

Trong nâng chdy bong da, 

Trong gió mùa nírf 

Con cCrng đi, không boo giò fro lgi 

Be thyc-hien lòi u-òc nguyên xu-a: 

< Lãm ten lính chìên 

Trong hòng ngũ Thôp-ty quân 

Mã Nguyên-soõl là Jêsus Christ.* 

Bóì toy con không phòí dè còn 
vuôt ve 

Xoa d[u hon dau nhân-thé 

Nhung cam tóc sât, ghì ôm vũ khí 

Chong mat giCra núi rCrng thâm u 

Hay ven bò suoí íhám 

&è doì lénh bõm cò, khai hòo. 

Bòì chân con khÔng phòi là « bòn chân 

Cùa ké roo-truyèn Tin-Lanh 

Tót d^p biét boo » 

Buóc trên đu-òng tu-ói bang Huyét 
Chúa, 

Mà giâm lên nhCrng xác không Hon. 

Môl miêng nay không phàí dé kêu lên 

Lòi nghiêm khuyén : Hãy hoi cài, 

N h v sú--đô Phi-e-ro xua 
m 

Mã buõc phàl that lên tiéng thét 

hõn thù 

Bay ngu-òi vào hòo-nguc nghìn thu. 

B-ôi toy con tù- nay do khép 

Còn nghe dãu Chúa g ^ i : 

cHây thu-ong yêu nhau 

Hay thu-ang yêu ké thù nghjch )> 

V) tíéng gam réo cùa bom, cùa dgn. 

Cùa chét choc, dou thu-ong, 

Cùa hàn ciru chính chiérv 

Bà lop rôi tiéng Chúa I 

Vò còn jì níro, mòt con, tim con . . -

Chúa oi I 

The là êt l 

Không am chién-sĩ cho Ngòi 

Cùa Nu JC trên tròi 

Con đđ phòi làm ten quân nvóc 

dirói dot 

Cho uât hân dang tròn, 

Cho mc J xuong chat ngât. 

Hai mu-t'i nam tan nát nuóc non nay 

Be ròi ing sám hoi phut hôm nay 

Không t hng Chúa hõn than tír dao ây I 



Náu không Chúa 

CúU'Chúe — nêu không l in Ngài hiên hííu 

thi con nay ht/ mat ca rôi 

mat than gây — mat câ mgt hôn côí 

và bong tÕi sè buông màu chán-nàn 

nêu không Chúa vó'i quyên-năng sáng-t^n 
chính con dà that-vpng ti> lâu 
nhĩn trăn qien bao mtra nâng dai-dâu 
và cuông logn da gíeo m â m kinh-hai 

Néu không Chúa ban crn tành phép I9 
con kĩnh-hoàng biêl khSn dăo cùng A I 
cupc 6ò'\ con chĩ nam tháng kéo dài 

tronq dcrn dye mong theo niêm u uât 

Néu không Chúa v6 i tĩnh yêu chân th^t 

con sao t ĩ m ra dirp'C chút 

nhín que hucrng vá i khói liVa díêu tàn 

nÔi kinh d) con ng^p tràn than xàc 

Néu không Chua long con là sa mgc 

mà Ignh lung vâng vè phù day than 

các ìt&c mcTr mo- u'ác tya byi trăn 
phiéu Igc m a i biét dâu là dinh hyáng 

Con tin chăc — t h i n hôn con tin t t /àng 
con tin Ngài bi^n hcru mai long con 
Con (in nai quyèn năng Chúa tru'ò'ng ton 

ben phuác I9 cho tâm hôn mong dg î 

con tin Chúa vó'i tĩnh yêu vó'i vt^i 

ds chan hòa — ôm trpn câ hôn linh 

con chò' mong mgt thS gió-í thanh bĩnh 

Ngài C8i tri vó i quyèn năng cao câ-
h u y e n 

(Đè ' Nsng) 
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Chúa Jêsus phSn : Khi các ngiraì cau-nguyêti, hay nói: 

" Lay Cha chúng lòi & írén trtri, 

Danh Ngài âit&c ton thánh 

Nir&c Ngài dtrcrc đen ' ^ 

• V' Ngài điro'c nèUy & đfk nhir trírif 

Horn nay xin cho chúng tôi do an đă đàng. 

Xin tha tôi chúng tôi, nhir chúng tôi tha kè pham tâi cùng 
chúng tôi. 

Ch& đe chún^ tôi bi cam do, song crn chán^ tôĩ khòi điea ác. 

Vì ngSí mrâ-c, qayen-ndng, vinh-quang đeu thuóc ve Ngài đìri 

ăffi võ cùng- Amen. 

*̂  L^y cha Đaag Thirgrig de cao ca 

cWnh là Cha cùi tôi. Tôi thu^c ve Ngài. 

Ngài thiraag yêu tôi. Tôi có tij-do đén 

T6Ì Cba cùa tôi và không nhir den ra mtt 

§t vi chiia-tê oai-nghi. Tô i cQng không 

cin phai bat chirác ai nhírng 10*1 tôí càu 

xin Cha vl tôi chính là con Ngài. 

« & t rên trò-i » Cha tôi h i ^ ò trên 

t ^ i , cách-bi?t tôi vl tháoh-khict, công-
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nghĩa và khâ-nãng nhĩn thãy til câ cùa 

Ngài, Nfatrug Ngài là Cha tÔi. 

^ D a n h Ngà i dirp-c ton - thánh » 

TOí cSu xin cho danh Ngài đu-Q-c tôn-thánh 

trong lòog tôi v i troag ohũ-ng điyi s6ng 

khác. Day không phàí là mpt Itxi chúc-

tyng, nhirng là lai cau-xin chân - thành 

cua tôi. 

«Ni ró 'c N g à i dirp-c dén Tô i u-ó-c-

nguycn thãy Ngài làm vua trong díri song 

tôi và kè khác. Tô i mong Ngài ngy-trj 

trên cà the^gian nay. Tôi cău cho nhũrig 

ngirò'i dang ò cic mirc-đp đi găn đeu 
Virang-quéc cũa Ngài, Tô i cũng xin mau 

dirp-c g ip Ngài at hôi vê nhirng dieu, 

nhftng ogtríri mà tôi muòn hicu rõ. 

Ngà i dirgrc nên a d á l cũng 

nhir or t r à i » Tôi nguyin vâng tron ỳ 

Ngài mac dù nhieu khi tôi không hieu." 

T ô i cău-xin Ngài làm En?a ỳ Ngài trong 

nhvèu lănh'VI,rc khác níJa. 

^ H ô m nay xin cho chúng tôi do 
an dù dùng*> Tôi tin rang Ngài luôn 
luôn săn-sóc den fôí. Moi nhu-cau hang 
ngày cũa tôi Ngài deu biêt và tôi mong 

dirp-c thôa long ve diêu Ngài ban-

^Wn tha tpí chúng lôí nhir chúng 

tôi tha ké pham t^í cùng chúng tôi » 

Xin Cha tha tpi cho tôi và tôi bira nguy?n 

cQng khũan-du3g d6i vói kc xúc pham 

tó-i tôi. 

«Ch& âé chúng tôi bj cam do , 

song C L T U chúng tôi khòi ác » Chung 

quaiih tôi toàn là nhfí'ng cam-bay, tăm 
long tôi d l bi ô-ue, ỳ-tu-Ô-ng tôi dê thfiO 

chiêu di xuÔng. Tô i xin Ngài dùiig dtia 

tôi den chò bj cám-dô qua S L T C . Nhung 

troag mpí trtrcyng-hop xĩn bâo-vê tâm-

thăn, lĩnh-hSn, than the tôi do'p'C thánh-

s^ch v?n4ành. 

« V I ngôi niró-c, quyèn - néng , 

vĩnh quang dêu thugc vè Ngàĩ dò-i 

d à i vô cùng A men^ Nhiu-ug lôi chot 

nay, tôi hâu-hoan dâag lên Ngài. 

Chúa day tôi cău xin 6 dieu : 

Ba dièu trên licn-h^ tôi danh Ngài, 

NITÓ ' C Ngài và ỳ Ngài. 

Ba difeu sau là nhu-cau vat chat, sy 

tha-thú, SLT đác-lhâng cũa chính tôi — 

Mâu myc này that đãy-đũ'và có the cău-

xin ô' N I 9 Í noij mpi hoàn-cành. 
0 € C 

T h á n h - k i n h - h ô ì vù-a h o à n - t h à n h 

m9t b a n djch m6ri 

Rfit hôn hqnh thông bdo đè các con cái tõĩ-t6 Chúa du-oc bìet 

Thánh - Kinh - Hôi vira hoàn- thành môt ban djch mói cùa tho Ê - p h é - s ò , 

Thành-quà nay, do công-phu cũa U y b o n Phiên-djch, lò môt sir vui mCrng 

cho Hôi-thánh chung, 

Xin các tÔI-tô con cál Chúa câi> - nguyen nhièu cho viec phlên - djch 

Kinh-thónh đè Úy-ban dam-trdch đi/oc nhièu kh ích - lè và nông - đõ trong 

công-tác phyc-sy Chúa. 
T- K. B. 
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« MĩK í^ííc Í / N long mìnii ra Innrc 

mat /Vgà/* Thi tli iên 6 2 : 8 

Ă U - N G U Y Ê N là môt phaĩi sinh-

boat tam-linh giíra chiiap ta vnri 

Đtrc Chúa Tríri và vì the cùng 

phú'c-tap nhir ctiôc song cua chiìng ui nõi 

chuag. NhCrũg h l n h t h i r c cau-ng'iycn cfing 

vly. Cău-Dguyên có the thay dSi tír mot 

tr^og-thái ĩm-làng suy-tu- đea nhu-.jg giày-

phút chicn-dău m a n h - m c v i quycl-Ijêc. 

Nhir ihí, cău-nguy?n là môt trang-thái 

tinh-ihSn, môt tháí-dp tăm-hôn dircrc Đi'rc 

Chúa Tròri chap-nh$n, dù chĩ là mgt phut 

suy tif yen lang. môt tieog thà dài hay 

m̂ t câu phàt-âm rÕ-ràng. 

Là mgt biSu-lp cùa nep sdog riêng tir 

p í i coa ngirò-i vòi Đú-c Chúa Trô'i, sy can 

flgayfa cúag d ó ĩ lên l6i song ciitig cá tinh 

m moi cá-ohân. Chúng ta biet troog mat 

cuôc dàm-thoai, không ai dăĩ luâl-lé cho 

cSu cbuy^n nhtrng mòí ngircri dcu ty-do 

nói nhirng gl iiilnh nghĩ den. hên-quan 

den hoàn-clnh câu chuy?n. Nhir the cu^c 

đitn-tho3i lucri than-mat, song dông v i 

t i rci mrVĩ. Câu chuyên cing riêng tu* thin-

mar, cá-nhán càng điroc tir-do trjn-clĩiĩ 

cim-nghĩ và chĩa xè air sfíng vAi tha-nhân. 

CSu nguy?n cDng vây. phàĩ l i môt dip 

tíén fiep xiic, tirong-giao th'm mar, tir-

nhién giTra cá - nhân dirac th^-tao v6i 

Đãng T90 hóa cùa mlnh và phai là dip đt 

cho NguĩSu Sir Sang dung den nep sung 

cánhân. Chi khi nào chúng ta đxiac lir-

do nói lên nhu-ng khao-khái cùa long minh, 

lúc do SLT cău-nguyen mó î ihành mót thyc 

tai trong dô'i sÒng chúng ta. 
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Vi the, cău-nguyên có ihl mang nhieu 

hinh-thirc khác nhau, ttr tr?ng-thii im-

lăag chiêm-ogif&ng Đác Chúa Ttò'ì đên 

tiêng thcr dài sâu-xa hay môt gigng reo 

vui to long bíêt an hoSc tôn-thcr N g i i . 

Có thì đó chĩ là môt tieng kêu ngan gpn 

* Lay Đú-c Chúa Tr&i« «Lay Đú-c Chúa 

Jêsus I j> ohirng cfing có tht do lã môt cu$c 

chuyld trò âm-thăm kéo dài ca hang gi£y. 

Cũag có thì do là tieng kêu-la cùa m$t 

linh-hiSn xao-đ§ng trong can chien-dău 

mănh-Iiet. 

Chúng ta có the xep loai nhírng hlnh-

thú'c cău-nguyeo nhu- sau : 

1- C à u xin . — CSu xin nghĩa là hiró-og 

vê Đú-c Chúa T r à i đl nhân đirac mgt 

diíu gl Dĩ-nhiên đây là hinh-thú-c cãu-

nguyeti luôn luôn dirge nhac den- Danh 

ttr t can-nguyèn điro-c dung trong Kinh-, 

thánh that SLT CÓ nghĩa là bieu-lp mgt tróc 

mu6n. Đây là mot hinh ành rât đep, Cha 

cùa chúng ta trên trò'i luôn luôn mtiÔn 

chúng ta tir do den vói Ngài và thành-

that trloh-bày trôc mudn cùa mlnh, nhir 

chúng ta van mong con cái ỳ nói lên 

đieu chúng ira-thích. ITàc-mong di lm này 

trô' nên that sang to đoi vó'i môi chúng ta-

Kính-thinh chép : ^ T^ong mgi sir kăy 
dung Icri caa-ngnyèn, nái xin và tg o-n mà 
trình các sir cau-xin cãa mmh cho Đírc 

Chúa Tr&i^ (Phiiíp 4 : 6 ) . & day cũng 

. nhác den nhù'ng lò'i cau xin sai lam mà 

chúng ta sê đê-câp đen sau, Tuy nhiên^ 

dírng qua scr minh cau xin sai mà quên 

trlnfa nhírng khao-khát cùa mlnh trxxérc 

mat Đú-c Chúa Tvèrl 

L Í m cha m?, chúng ta mu6n con-cáí 

nói lên nhíĩũg tróc muda cùa chúng đì 

xcm có dáng cho hay không- Và dù có 

nhiêu lúc phài khu'ó'c-tù' lò'i ycu-cau cùa 

con cáí, chúng ta van mLi6n chúng tiep-

tuc thS-lô niem ao-iróc cùa chúog. Ban 

thân-mên, dù dôi lúc ban cău xin saí-Iăm^ 

dau vây trong mgi sir ban hay tiep-tuc 

trlnh-bày nhtrng khao-khát cùa ban truó'c 

mat Ngài. Chi khi nào chúng ta có the 

trò chuy?a vó-i nhau vc bat cú- chuyen gì, 

lúc ây chúng ta m6i c3m thăy tir-do nhe-

nhàng. Hay đê cho Ngài cân-nhac xem 

ban có dáng đu-p'c đieu ban xin hay không. 

Neu không the làm thôa-mãn mong-iró-c 

cùa ban, Ngài sê doi-xù' v6i ban nhu each 

đă đ6i-xù' vó'i các con trai Xê-bê-dê (Ma-

thi-o' 2 0 : 20-23) và vó'i PhaO'lô ( I I Co" 
rinh-tô 1 2 : 7-10), Ngài se nhô nh? bào 

cho b^n hièu ring N^ài không the dáp lài 

cau xin cùa ban. Nhò- đó ban sê hpc duoc 

ba diêu : Su lo-lâng sâu-xa cùa Eúc Chúa 

Trò'i đÔi v6i ban, thái-đô thiêu khôn-

ngoan và ích-kỳ trong lài cau-nguyên cùa 

ban và quyen ty-do vô-han van d.'inh san 

cho ban de nói lén khao-khár cùa long 

minh, 

9 . CãfTi- t^ — Dĩ-nbiên giai-đoan này 

phâi theo sau giai-doan cau xin. Nhăn 

duQ-c mgt đieu gì ti> Di'r^ Chúa Trò'i, 

châc'-chân chúng fa phâi dâng làrì cam on 

Ngài- Kinh-thánh cOng irijc^tiep hoac gián-

tiep khuyên chúng ta cam-ta Đú-c Chúa 

Trò'i- Lò'i khuyên manh nhãt du^ac cliép 

à Ê-phê-sô 5 : 20 ^ Hay thwò-ng thtrcrng 

nhcrn danh Đwc Chúa Jèsvs Christ chúng 

ta, vì moi sir ta an Đwc Chúa Trò'i là 

Cha chúng Đó là y-nghĩa su càm-ta. 

Do do chúng ta cũng hpc them rang căm-

ta phai là môt phan chinh trong lòi cau-

nguy|o cùa chúng ta. 

Tuy-nhiên, day là môt hình-ihúc cau-

nguyên rat khó, Cau-nguyên da khó rÔi 

nhung càm-ta lai khó ho-n. Cú" dê ỳ con 

cái chúng ta thĩ biet ! Chúng ta chang can 

d^y chúng xin nhu-ng phài ton biet bao 
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nhiêu công mòi day chiiog nói đxnyc chũ-

« cam (rn n. ! 

Chúng ta thirírng nghi Đú-c Chúa Trà i 

tón-lao và cao-cà den the, châng can đê 

y chúng ta có cam an Ngài hay khôog-

The ohirng, tgii day, chúng ta can phài 

tim hiSu tãm ĩòng cùa Đú-c Chúa Trcri, 

Ngài có mgt tâm-hon dju-dàng và nhay-

cam han het tat cà chúng ta. Chang có gi 

qua be nhÔ, dù t6t dù xau, den nôi không 

xúc-đông trái tim Ngài. Chúa Jesus phán 

Ngài sè không bao giàr quên câ đen môt 

chén nu'tjc lanh do kè nào vl long ycu 

men và biet an dâag cho Ngài. 

Qua câu chuy^n mu'òi ngu'ò'i phung 

đuac chfra lành (Lu-ca 17 : 11-19) chúng 

ta thãy Chúa Jêsua qui tarn long biet on 

ũhu- the nào. Ngài chíía b^nh bang each 

bio ho đen các thây tê-lê lay giăy chúng-

ohâũ là hg da đ\x<?c sach phung, theo pháp 

luât đu-ang-thíri. Trên dirò-ng đi gap thay 

iíAt, bong nhiên hp đu-oc lành b^nh. Chin 

ngu-ôi tiep-tyc di lay giXy chúng-nhân, làm 

điing theo lôi Ngài bao: «Hãy di to mink 

tímg thãy lê-lèj,. The nhu-ng, môt ngtrôi 
* 

đa ircr lai hón-hô ca-ngai Chúa Jêsus và 

sap mình xuõng cam an Ngài . 

Hay đè ỳ phăn-úng cùa Chúa Jêsus và 

láũg nghe câu hoi cùa N g à i ; " Chang phài 

câ mir&í ngu'ò'i đitac sack sao ? Còn chin 

rtgìTài kia it ăàu ? chi có ngvrìri ngoai quõc 

Jtày trff lai ngai-khen Đác Cháa Tr&i ir?.> 

Chúa Jêsus bâo, cam-ta tire là ngoi-khen, 

dâũg vính-hièn cho Đúc Chúa Trò-i. Đó là 

lỳ-do khien chúng ta du-oc phyóc khi dang 

líri càm-ta- Dù cÔ-gâng câm-ta cùa chúng 

U yeu-đu6i, nhtrng khi that long cam an 

Ngài, chúng ta van cam thãy vui tfaòa. 

Ly-do vl có chúng ta du'p'c tao-dirag đê 

dâng vinh - quang cho Đ ú c Chúa Trò-i 

THÁNG GIENG và HAÍ - 19ó7 

suíít cà cugc dôi và mSi khi làm dicu đó 

chúng ta hòa mình vào chu-ang trình và 

mvc-đích Ngài dinh cho cu^c đò-i chúng 

ta. Chúng ta tro vc băn-chãt that cùa 

mlnh và vì the, cam thay tràn day phixó'c^ 

h?flh. 

Câm-tg không nhfrng dem lai phu-ó-c-

hanh nhu-ng cung. rat can cho đíri sang 

cău-nguy|n nói chuog. Neu chúng ta đê 

ỳ su- đáp lôi cùa Ngài và cam on Ngài, 

chúng ta si có can-dam và dê-dàng cau-

nguy$n hon. Dĩ-nhiên chúng ta có the 

bat dău cău-nguy?n bang lò-i cam la. Nhu* 

the rat thích-hop vì theo lôi Kmh-thánh, 

^ chúng ta nhân điro'C troi hen vô cung 
nhirng đieu chúng ta cãa xin hoăc suy 
tirÒ'ng'y Ê-phê-sô 3 : 20) Dau chúng ta 

không biet tat câ nhu-cau cùa minh môi 

ngày và cũng chang thích câu xin tăt câ, 

uhu-Dg Chúa van ban cho chúng ta, Chúng 

ta phâí biet on Ngài vè đieu đó. 

Nêu ban cùng là m^t kc vô-on nhu 
tôi, tôi xin đc-nghi ban hãy bat dau cam 

on Đúc Chúa T r ò i ve nhírng món qua 

hi?n-tai nhir sú-c - khôe, kha-năng tính-

thăn, súc-lu-c và tf6c-mu5n hoat-đgng môi 

ngày, nhà c^a và gia-dinh, thúc an, á(f 
quan cùng nhúng kè thân-yêu chung-quanh 

b^in. Bat dau tù* do ban sê dê-dàng nhìn 

thay và cam on Ngài ve nhùng ân-huê 

tâm-linh ban nhân đirg^c môi ngày. 

Nêu có ai giúp b?n hoac ngirí/i than 

thoát mot hoàn-canh khó-khăn chac han 

b?n mong-uó-c gap ngu-òí đó, ân-can cam 

tay và bièu-lQ tat ca tãm long b'et on cùa 

ban : « Thành-thât cam on anh rãt nhiêu 

dã giup-do- chúng t ô i V â y , ban cùng nên 

đÕi-xù- nhir the vôi Chúa Jesus. Ngài 

không phâí là môt lâm-hoa sat đá; Ngài 

cũng biet sung-suóng moi khi thãy chúng 
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ta to long biít an Ngài , Ban hay nSm lay 

ban tay diu dĩnh cùa Ngài và thira: " Lay 

CitU'Cháa, con cam trn Ngòif in Ngài đđ 

chêt the con » . Và cam on Ngài vê lăt ca 

nhírng phtrác-haah khác môi ngày. B^n 

cir giù tinh-ihăn biet an này ngay cà lùc 

làm Viéc cũng nhir khi nghĩ-ngai. Nhir 

ihe, Chúa Jésus sê ihôa long và chính b^n 

cùng dirac vui-vc. 

3- Ngp-i - khen — Ngay trong thò-i 

Cyu-u-ó"c, con ngirò-i cung dà lipc ca-ngo-i 

Chúa. That ra các ihánh cùa Đúc Chúa 

Trírí trong thai Cyu-irfrc dă tiín-bg rat 

xa trong nghé thuât ca-ngai Đúc Chúa 

TrcTÍ . Bàng 'Cá rõ rang nhat là trong Thl -

thiên, không mgt doan nhô nào là không có 

lò'i nggi-khen và phan lán các lò'i chúc-

tung đirgc dat ò phan mo diu hoãc kêt-

thúc bài tha 

"Sir ngiri-khen đăng cho ngwòi ngciy 

thâng^' (33 1) 

a Hõ-i linh hon ta, khá ngoi-khen Đ&c 

Giè-hõ-va^ Moi đieu gì & trong £u, hay ca 

tnng danh thánh căa Ngài^. ( 1 0 3 ; i ) 

" Trpn d&i snngf tôi sè ngai-khen Due 

Giê-hô-va" i ĩ ) * 

" Tõi sè chúc íitnìi Oúrc Giè-hô-va luôn 

luùn • (34 : j ) 

ft fíãy cùng tôi ton trgng Diic GÌê-hô-va, 

chúng ta hăy ciing nhau ton cao danh cùa 

'Ngài - (34 : 3) 

Udy ngcri-khen Ngài Viy theo str oai-

nghi cù the cãa Ngáiu ( 1 5 0 ; a) 

Nggi-khen và càm-ta gan giòng nhau. 

Trcn phu'ang-dĩ^n hlnh-thúc, khó có the 

phân-biêt du'oc. Ca hai deu nhàm myc-

dích dâng vinh-hiên cho Dú-c Chúa T r à i 

Tuy nhién, lír xua ngiro-i ta dà du-a ra 

đi%m khác bî t là khi câm-ta, chúng ta ca 

nggi Đú"c Chúa Trò'i vc nh&ng đícu Ngài 

làm cho chúng ta còn khi ihò'-phirgng 

hoac nggi-khen, chúng ta ca-nggi Đú-c 

Chúa Trà i vê bãn-chat cùa Ngài. Nhu-

the nggí-khcn thugc mú-c-đg cao ho-n càm-

tg. Khi cam an, tôi van còn nghì den 

chinh tôi. Nhu-ng khi nggi-khen, tâm-hÔn 

tôi bay len d ĩ chiém nguàng, nhIn xcm 

và ca-nggi chĩ quycn-nang cùng sir oai-

nglii và ân^díSn cú'u-chngc cùa Đúc Chúa 

Trà i , quên hãn chinh minh. 

Nhu-ng nhir the, vi chúng ta chĩ kinh-

nghiêm du-gc ân-điln cùng sy oai-oghi cùa 

Đúc Chúa Trà i khi Ngài ty mjc-khai^qua 

nhu-ng hành-dông nhan-tLr dôi vó'i chúng 

ta cho nên chúng ta van ihây nggi-khen 

và càm-i? trùng vó'i nhau. Càm-ta dtrgc 

dâng lên bang lòi nggi-khcn và nggi-khen 

phát-xuat xir nlurng hành-d^ng nhan tír 

khien chúng ta la-an-

Chúng ta đu'gc nghe Chúa Jesus dâng 

lãi nggi-khen hai ian. Mgt lăn là thai dg 

tôn-Thò- Chúa Cha " H&i Cha, ló Cbúa cúa 

tr&i đãt, con ng^i khen Cka^ vì Cha đã 

giãu nhírng đieu năy v&i ki khôn-ngoan, 
n^wò'i sang / a mà to ra cho con trè hay. 

Thvta Cha, jhãi, that nhvt vây vì Cha đă 
thăy diêu ci là tSt lành^* (Ma-thi-a 11 : 

2Õ). L ; n khác, Ngài day chúng ta 

chăm dút cs i-nguy?n bang c3u " Vi nw&c, 
quyen, vinh- ten đeu thugc ve Ngài difi 
dài Amen^^ (Ma-thi-a 6 : 13) 

Trong Taa-u'ó'c, nhírng khúc ca nggi-

khen đêu K »ay quanh sir bày-tò lán-lao 

cùa ân-dicn Ngài, túc sy ban cho Con 

Ngài đê ch.i kh6 và chet the tôi chúng ta', 

• Ta o-n Đúi Cháa Trò'i vì sit han-cho cùa 
* 

Ngài khòng et kì ( I I CÔ-r inh- lôg : 

1 5 ) . Trong ^hài"huyen cùa Giang, chúng 

ta đu-ac bi! <huc ca nggi-khen sê măí 



vdng day khâp tmi và 

áì-lhi khúc ca có the 

tóm-ĩât ohii' saiJ: <t Tôi 

laí nghe ttiqì vàt dirng nên 

trên trò'i, dir&i dât, bèn 

ãw&i dãt.. trên bfèn ciing 

mgi vât & do đeu nói rang: 

Chúc cho Bang ngoi trên 

ngôi cùng Chiên con dttcfc 

ngo'i-khen, iôn-qní, vinh-

hien vá quyen phép cho 

đên d&i đò-i^ ( K h a i -

huyej 5 : 1 3 ) . 

Tiên thiên-dàng, khúc 

ca ngo'ikheo sê toàn-hao, 

Tai đó, Đú-c Chúa Trò i 

sê đu-gc tôn-vinh each xú-cg-dáng. Tb,ì do, 

khúc ca ngcri-khen sè vang day khâp nai 

và tmyên tuog qua môi ngu'ò'i. Tai do, 

tit c\ chúng ta sè nbu- đàn lên gíây và 

môi ngxrifí môt điêu sê hòa thành môt 

ban iihac chúc-tung Ngài, Khúc ca ngai-

kheo cùa chúng ta trên đãt van còn bat-

loan nhu* bat cú- vât gì du-ó-i thê-ha này. 

The ihu-ng, không ai có the trcr thành 

mpt phăn - tir trong ban hop-ca thiên-

dUTCTag nêu không hoc each ca-ngo-i Ngài 

khi còn s^ng trên mat dít, íí Ngài de nai 

mièng tôi môt bài hát mâi, íác là sir ngg'i 

khen Đtrc Chúa Tr&i chúng tôi>^ (Th i -

thíên 40: 3), Và Ngài muôn chúng ta hoc 

bài ca này each thánh-khict và thu-ông-

xuyên hon khi chúng ta nh^n du-grc môt 

^món qua nào cùa Ngài , 

Sú-'đÔ Phao-lô khuyên chúng ta ngcri-

khen Dú-c Chúa Trírí each cá-nhân cũng 

nhu tap thì, ^ Hãy lay ca vinh, tho- thành 

và bài hát thieng liêng mà đoì-đáp cùng 

nhau và hct long hát mìtng ngg'i-khen Chúa >, 

(Ê-phê-sô 5 : 19 , so-sánh vó-i Cô-lô-se 3 : 

16), Vây, khi nhóm nhau lai tbô-pbu-ong, 

chúng ta hãy bat đâu hát nhCrng bài ca-ngoi 

Si/ tiep xúc than mat còn Tãn-sT Billy Graham vái 
cdc vj Myc-su' lgi Trung-tâm Truyên-giáo Thanh-nièn 

Saigon ngày 2 l - i 2 ' ĩ 9 ó 6 

mà tS-ĩiên ta đã dung ngày xtra. Chính 

nhũ-ng ban ca ăy sê nâng tâm-hSn chúng 

ta tír thái-đô hèn-yeu xin-xo và phàn-nàn 

den nhtrng dĩnh cao dò'i đò'i, tír đó chúng 

t-y có the nhln thãy tnr6c rõ rang nhiĩng 

kmh-nghiêm cŨng nhu- nghìch canh và lúc 

htrng thinh trong cugc đòi chúng ta. Sau 

khi ca nggi bing nhirng líri cùa ngirò'i 

xtra, chúng ta si hoc dtrgc each ng^i-

khen Đúc Chúa Trò*! bang lò-j lé riêng cùa 

chúng ta. Chúng ta sê hoc biet each "íao 

môt đièa nhqc trong tám hon đe dâng cho 

Chúa 8 . 

4- Đ à m thogi -— Ncu cău-nguy|n là 

hiiih thú'c gíao-tiêp tu-nhiên giua lính-hòn 

vói Đú-c Chúa Trò-i, thì eau-nguyên chính 

tà dàm thoai. Và đàm thoai là dip tiên 

trao đoi cam-oghi tu* do giíra các cá nhân. 

Câu chuyên càng phong phú, tinh thong 

công càng chat che, 

Cău nguyên là đê cho Chúa Jêsus biró'c 

vào dôi sang chúng ta. Ngài go cira và 

chír dgi đu'p'c tĩep dun, không phăĩ ehĩ 

trong nhu-ng giò' phut trinh tr^ng chúng 

ta qui gôi im laog mqt mlnh hay khi tu-ong 

giao v6i b?n hiru trong mgt bu5ĩ nhóm 
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cSu-Dguy^fi, nhtrng Ngài cfing gS ctra yi 

chà dp'i đirac hirùc vào đò'i b^ti ngay 

nhtíng lúc ban làm vi?c và chien điu met 

nhoc hang ngày. Đó chính là íúc ban can 

Ngài han het. Ngài luôa luôn muÕn bucrc 

vào đíri b?n, âo tÕi vó'i baa. Ngà i thăy 

ban can su- hiên diên tiro'i mài cua Ngài 

han het giíja nhírng phío dãu thu^ò'ng 

nhât cua ban. Vi the, ban hay lang nghc 

tjcng go ctra cùa Ngài trong giír phut ay. 

Hãy ăì. ỳ khi Thanh Linh ra dau bâo ban 

nhln Ngài trong thai do cau xin im lăiig. 

Chung tá phâi nhà rang cau nguy^n 

không phài chĩ gbm có can xin, Ngài là 

ĐKũg ban cho chúng la dac an cau nguy?n, 

se không bao già chin nghe chúng ta dù 

chúng ta cháng nói gl han là háĩ xin Ngài. 

Tuy nhiên, Ngài van muÔii d?y chúng ta 

dàm thoĩii vó'i Ngài troog lúc cau nguyén. 

Đú'c Chúa Trà i mnÔn chúng ta, nhirng 

con cái be mon cùa Ngài, trò chuycn vó'i 

Ngài vè nhĩrng kĩnh-nghièm hãog ngày cùa 

chúng ta. Ngài muón cliia xê nlíĩrng chi 

tiet nhó nhăt trong cuoc song cùa chúng 

ta. Đó Cling là kinh-nghicm cùa haí kc yêu 

nhau. Hg ihlch chia xe tat ca, chuyen ló'n 

cũng nhu- oho, vui cũng ohu" buôn, Nhò' 

the, tiiih yêu tra nen phong-phú và nrc-rã, 

VI the, hly kc cho Đú-c Chúa T r M 

nghc nhvrng kinhnghi^m hang ngày cùa 

ban. Châag can phaĩ chà nhũ-ng kình-

nghi^m ló'n lao hoac quan-trong, Thu-a vái 

Ngàí cà nhũ'ng chi-tiêt nhò be trong cugc 

song ban. Nói vói Ngài lúc ban vui vè. 

Hay chia vui víri Ngài vi Ngài chĩ chã 

đai CO the. Cũng hay cho Ngài biet khi 

ban buôn bà io-âu, xao-xuyen và không 
4 

biet xir sy the nào. Ngài chã dai nghe tat 

că vi Ngài yêu ban. Ngài thích biêt tat câ 
nhfrng gl lĩcn quan đên ban. 

Đó là each duy-nhít Ngài muíín chúng 

ta s6ng. Ca-đ6c-giáo sc không bao giif 

du'p'c the hi?n nêu chúng ta kfaông nh^n 

lay quyên-năng tbiêng-liêng do de có thí 

duy-tri linh-thâo quen mlnh, phuc-vy kc 

khác, chiu dyng ngang-trái và nhu-írng-

nhín tha-nhân. Han núa, Ngài muõn ò 

vó'i chúng ta qua mgi phan-díu thu-àng-

nhât cùa chúng ta. Ngài muón gíúp và tàm 

nhe gánh nĩng cùa chúng ta. Ngài hìen 

chính mlnh each trgn-v^n và muÔu chia-

xè tat câ vó'i chúng ta. 

Đây ià diêm hanh-phúc nhat trong 

cuôc điyi Ca dôc-nhân- Can gl phu'óc 

hanh han duac trò chuyen riêng tu*, â r a -
thăm vol Ngài. Cam giác ve sy gân-gũí 

vó'i Ngài trong ìinh-hon chúng ta có giá 

tri han tat câ str bình-an, vui-lhòa trong 

kinh-nghiêm cùa chúng la. Nghĩch cành 

và buôn tljíín đeu tiêu bíén khi chúng ta 

chia xè sir song vó'i Chúa. Moi sir đieu 

dôì khác khi Chúa a bên canh chúng ta. 

Công víéc chúns la tra nêu dê dàog han, 

uhirng khó khãn kliòng ton lain chúng ta 

sa hãi. Ngay că nhù-ng ké thù đjch phá-
hoai cùng không the quay-nhiêu str blnh-
an cùa chúng ta Trái lai» trong già phut 
do, chúng ta có the nhò-nh^ nói vói ho : 

" Ban cá the đê lien den âău cãng dtro'C, 

lôi không đè ỳ đieu do vì tôi cam thăy vui-
thòa trong Chúa »-

Chĩ nhú'ng ai da thành-công trong ioi 

song nhu" the m6i hpc du'y'c bí-quyêt sau-

xa cua sir tu'ai mái moi ngày: luôn luôn 

hu-áng ve Đúc Chúa T rà í cău-xin quyên^ 
nãiig tiep tra turai mái tú thièn-thu'ang. 

Phan lán d j i song Ca-dõc-nhân bi suy-

ycu íà vì chúng ta thicu sy cau-nguyên 

nhu" the, Cãu-nguyên là hai thà cùa hnh-

hon. Vi vây. sú'-đô Phao-lô bao : a Hãy caa 

nguyén không thòi ( I Ti-mô-thê 5: 17) 

H A Y T H U à N G XUYÊiNf D Â N G L Ê N 

N G À I L à l C Ă U - N G U Y $ N C Ù A B A N , 

H O A C Â M - T H Â M , H O A C L Ó ' N T I Ê N G 

T Ũ Y H O À N C À N H C H O PHEP. 
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Bay Kỳ - Quan 

Cùa Sy Càu - Nguyen 

(Xftm ti> so Thánh'Kĩnh 6áo 335 

Kỳ quan tbú- nam : C À U ^ N G U Y Ê N L À T R A N H C H I E N 

Klĩi chúng ta cau-nguy^n là lúc chúng 

ta tranh-chieo váí quân thù Sa-tan và l y e -

Iirgog cua no. CT day cuôc chien du-crc 

diên ra và sy dac-thang th§t sir đ^xqfc ghĩ-

nh|n. 

Tín-đo chĩ lo làm vĩêc mac dau làm 

công vi^c Chúa mà không cau-nguy|n thi 

SÈ that bai t ryôc quân thù vl sir làm vice 

khÔDg the chien-thâng Sa-tan trìrphi chúng 

ta cău-nguyên, 

Nai cău-nguyên chính là chien-đia mà 

chúng ta phăi tranh-dau chÔng vôi chù-

quyên cùng the-lirc- cùng vua chúa cùa 

the-gian mô toi này, cùng các than d\r ô-

các mien trên trôi vây. 

Chúng ĩa không bao gio- chícn-díu vì 

Due Chúa T r ô ; và cũng không bao giò-

trà thành inôt ngu'ò'i lính giôĩ cùa Đúc 

Chúa Jêsus-Christ nêu chúng ta không cau-

nguyên. Tat ca bô áo giáp cùa chúng ta 

đirffc hinh'thành qua sir cau nguyên^ Đó 

là loai khi-giôi co-ban thu-c-sir can cho 

chiên-trân. 

Trú phi chúng ta hoc chíen-dau trong 

su" cău-nguycn, neu không chúng ta sê phâi 
xõng vào mQt tran chien lêch-l^c và that-

b?i. — Đó là tr^n díu-khàu và dung-dp 

giũ-a các cá-nhân. 

Đúc Chúa Jêsus có 120 ngyôi tranh-

chĩên nhyng Ngài dã giũ" ho lai trong môt 

phòng cao đe day hp tranh-chien bang str 

cău-nguyen và nhir the văn-de ho tranh-

chien lân nhau trong Hôi-thânh sê không 

bao già xày ra. 

Trên phòng cao t^i thành Gĩê-ru-sa-letn 

Ngài đă dào-tao sÔ ngiròí ây, -thành nhírng 

tinh-binh, CT do Ngài dông-vicn hp v i 

huăn-luyên ho dê xuat-trân. 

Suôt qua sách Công-vu các Sú-dô hp da 

thang-tiên bang sy quĩ gfíi cau-nguycn. 

Hâu hêt trong môi chu-ong sách, ho deu 

cau-nguyên. Quyên-năng mói mà hp nhân 

đyp-c qua Đúc Thánh-Linh glông nhu" 
lirC'^lu'o'ng quân-sir. Và hp đa làm chúng 

vê Chúa và doat dtroc nhiêu thang-lp'i 

bang sy dln-dât nhieu linh-hÔn thoát khoi 

tôi-lôi và xiêng^xích cùa ma-quĩ trô ve 

cùng Cúu-Chúa Jêsus-Christ- V i | c ãy xày 

ra chính ngay trong long quân dích là bgn 

theo tà gìáo. Cupc chien dãu tiep diên 

trong sú mang làm chúng vê Cúu-Chúa 
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Thanh-nìên Viét -Nam tin Chúq 
qr ngoqi-quoc 

-T" 
L -

Thĩnh - thoâng, chúng ta lai 

nghe có nhírng thanh-niên "du-

hoc cf hgoai-quSc nhfr tiêp-xúc 

v á i Tin-lành đS tro" lai cùng 

Chúa. Môt so giír ví íng đirc-tin 

và khi vè niró'c hiêp-tác rat íĩâc 

Igrc vá i Hôì-thánh trong sur phijc 

vu Chúa và 3òng-bào. 

Mod đây trong báo Report cúa 

The Southeastern District thuôc 

Hôí CMA có đãng tin hai thanh-

niên N g u y e n - đ i rc - M i n h và 

Nguyên-đirc Khiêm, ngtrò'i Gan-

tha, Nam-phãn Víêt-Nani đa tin 

Chúa tai Viêt-Nam và ch|u báp-

têm bm Muc-su- Stephen Harris 

tai San Antonio, Texas (Mí*qu6c), tíai thanh-niên áy — là sinh-viên phi-

công, ~ đã có làm chũ-ng và, hát bang tlgng Viêt-Nam trong môt chíen-

dĩch Bô-đao Plnic-hirng lai San Antonio, hu-áng dan bô-i nhà Truyen-

đao danh tieng Leon Drummond. 

Hai thanh niên tin-Chúa bêmMỳ-quôc 

Xin Hôi-íhánh câu-nguyên nhieu cho các thanh-niên, sinh-viffn 

đircrc biet Chúa và tình thu'ang cua Ngài, 

Jêsus-Christ. Đó là môt cu$c chien^đău 

không ngàag dê giai cfru nhieu linh-hSn. 

Sìf đac-thăng chiem-doat đu^gc bang su-

cău-nguyên cũng can phâi đtrgc duy-trì 

bang su- cSu-nguy?n. Kè thù chĩ rút lui 

trirác áp-lyc cùa su cãu-nguy|a-

« r ì chúng tađânh trân ch&ng phâi cùng 

thit và huyêt, bèn là càng chù-quyen, ciing 

the-'lu'C, càng vua chúa căa thê-gian mà-toi 

này, càng các than-đă & các mien trêfi tr&i 

vây. Vây nên hay lay moi khí-gi&i căa Bwc 

Chúa Trài. . • Hãy nh& Đwc Tháhh-Linh 

thir&ng thwang làm đá moi thú' câu-ngtiyên 

và nài xíritt (Ê-^phê-sô 6 : T 2 , 1 3 , 18) 

a Tín-đo phâi câu-nguyên luôn, chá he 

mòi-mêt'^ (Lu-ca r 8 : i ) 

" Hãy xin, sê bah cho; hõy tìm, se gap ; 
hăy go CETđ, sê mà cho» (Lu-ca 1 1 : 9) 

• • n 



Ô I van cho rang hành-

trlnh cau - nguyln cùa 

mpt ngtrài là tat câ niêm 

bí-m| t trong thàoh-công 

hay thãt-bai cùa cupc 

đòi ngircri ay. Khi ohin Iai con đu-àng da đi 

qua, môi ngu'ò'i tir biet dích-thât vê chính 

mình và SLT song vái Chúa cùa minh. Qua-

khú" thu-áng ít khien ta vui-mù'ug nhirng 

giúp ta đên vái Chúa mái-mè, chan-thành, 

tha-thiêt hao. 

Tôi bat đâu cau-nguyên khi biêt nói 

nãog. Cha me day tôi cam an Chúa, xin 

Chúa tha tOi» chũ-a b?nh, giG-'gln chính 

ndflh và nhũ'ng ngu'ái thân-yeu, Cău-

Dguyen thành mot 

tâp-quán cũng nhu-

ìèfi thu-a cha me 

khi di hoc và vè, 

Nhírng lúc gia đlnh 

ll-bái, mac dù rat 

bu!Sn ngù, tôĩ cũng 

c6 lang nghe nhũ'ng 

lòi cau xin và den 

lu'at mlnh nhá lai, 

nhâc laí. Thai gian cau-nguyên theo t^ip-

quán này kéo dài đên khi tôi 15 tuSi, Lúc 

này Chúa thay đSi dái song tôi, T ô i song vái 

Ngài thit-sy và bat dau bĩct cău-nguy?n. 

Tôi lăn trài qua mpt so giai-doan nhu- sau : 

nhú'ng nhieu khi tôi bSi-rõi vl lái cSu-

nguy^n nhu* bay đi mat không thay tin vt.** 

IQUAKHUI 

T ô i dpc lái Chúa nhieu ho-n. Thánh-

Linh day tôi phài cau xin theo y Ngài, T ô í 

xĩn Chúa nhũ'ng kêt-quà đep long Ngài và 

cau Ngài cho biêt tlnh yêu cùa Ngài . Six 

blnh-an that den vái tÔi, T ô i không đòi 

hòí níí-a, bang long mgi đicu du-g ĉ ban cho, 

chĩ xin bên Ngài và đu-crc dat đí t ímg 

birác nhò, tù-ng hành-đpng và môi ỳ-nghi. 

S y cău-nguy?n '^ỳ cha đu'O'c nên» gap phài 

môt khó-khãn: y Cha là g l ? MÔt Ian tôi 

tlm du'p'c # rauôn cùa Chúa trong Gifing 

3 : 30 htráng-dân tôi trong hành-dpng: 

« N g à i phài day 

lên, tôi phài ha. 

xuÔng 

T ô i vâng theo 

và thoa long* 

N G L T Ò I T U Ò I TRÉ 

TÔĨ rat tin rang Chúa se tra lòi mãi khi 

cău-nguyen. Tô í dau yeu, cau xin thì điro'c 

lành; tôi may-man trong moi viêc hpc* 

hành thi-cù-. Khi tôi quỳ gói xuông là lúc 

mgi dc-dpa, tan-côog cùa Sa-tan lùi ra, T ô i 

xin đirac biêt Chúa môt each thyc-h&u, 

Ngài gap tôi khi tôi mò- Kinh-tháoh ra, kỳ 

dì̂ u thay! Bu'ác đau cùa tôi th^lt vù'a ỳ 

C o n n g u ' ò r í 

thirápg bi c â u-

thúc bái hai càm-

thú-c là hoài-nghi và cô-đan. Sir scíng càu-

nguyên khien tôi Ian Ian thoát khõi cS hai* 

Tô i vung tin no-i Chúa và Ngài trá thành 

ban than cùa tôi, Tô i tĩm gap Ngài nhieu 

han. T ô i nói vái Ngài ttrng dicu th|it nhò. 

T ô i không văn-hoa, chài-chu6t gl că. T ô i 

nói sy that: tôi dang lo tínb, tôi hoài-

nghi, pham tOi, gian-irá, đ$c-ác, cãm-hán, 

ĩham-mu6n, kiêu-ngao v. v . . - Có Ian Chúa 

bao tôi thôi dung cau-nguyên ve môt vSn-

đê, lái l y tôi tim dirp-c a Phuc-truyên 3 : 

26. Nhú'ng ĐÚ'C Giê-hô-va bô-i cá các 

ngu'ái, nbi gíân cùng ta, không nhân lái 

ta, bèn phán r i n g : Thôi , chá còn nói vê 

vi^c nay cùng ta nũ'a» 
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Tôi ving theo. 

Tuy the nhieu khi tôi cau-nguy?n haĩ 

ba lăn m^t lúc mà van thay trÔng rông. 

Tô i không gap Ngài. Tôi tu- xét lai và xin 

Chúa môt đicu m ó i : đu-oc song và bilt 

Chúa trpn vcn, không nú-a chúng, khÔng 

bang kinh-nghíêm cùa kè khác. 

Su" cău-nguy?n tro thinh khó ban-

Nhiêu khi tôi thãy thiêu-thÔn, không đen 

múc, không thôa long. Thi-gi& den vói 

Chúa trò nên ngan và lir-tu'Ô'ng that mông 

lung, Tôi không thirò'ng nhir vây nhírng 

rãt khS-só- khi that bai trong lúc quỳ g6i-

Tô i maog nang ỳ nghi thua trân. Tôi đen 

gap Chúa vó'i sy that-bai đó. Ngài day tôi 

m^t biró'c m ô i : Chiên-dau trong- S I Í cău-

nguyên. Không ai giài-thích do'p'C chír 

chien-dãu này cho den khi tir mlnh kinh-

nghiem. Không phài chĩ là súc-ltrc mà là 

tăt cà linh-hôn, Chicn-đau cho den khi 

nhírng con bâo qua han, môt suôi nuóc 

trong, mpt bài cò xanh-tu-oi và ánh sang 

thu-ong-yêu cùa Chúa ngâp tràn hiên ra. 

Mpt Icri khi de chien-dãu là Kinh^thánh, 

Khi dpc lò-i Chúa, tôi đi dan vào môt chô, 

môt môi-trirò-ng thích-hop cho sir cau-

nguyên. Cya long dang h^óng v? ihe-gian 

khép chat lai, bên trong yên-Iăng và ngu-òi 

ban đên gãn, Tôi hay tim nai yên-lang đe 

dpc Kinh-lhánh, cau-nguyên và hát. Thiên-

đàng là day, khi tarn long mình ô- riêag vói 

Chúa. Tôi dan d'ân thuôc nhieu câu Kính-

thánh hon. Tôi ô vói Ngài không nhu-ng 

lúc yêa-tinh mà ngay khi đi đuò-ng, tai 

trirông hpc, trên đu-òng phÔ, trong các 

bufei hôi-hpp. Lò-i Chúa vang lín trong 

long tôi và môi tôi mãp-máy nhúng tiêng 

ca thăm. ^ 

Tôi nhân thãy rang can phaĩ dãt mlnh 

tru'ó'c sy hiên-di^n cùa Chúa, tùy Ngài 

xù-dung- Tô i dpc trong môt cuón sách và 

nhó mãi lòi này: đírng xin Chúa ban 

phirôc cho các công-viec cùa minh nhírng 

nên xin Ngài kiSm-soát hirông-dân mlnh 

đé không bao giô dem den cho Ngài mot 

kêt-quá giá-trì hang nhL 

Trong th^i-gian này, tôi cau xĩn Chúa 

cho khai-thác nhííng mien đat mói-mè 

trong công-viec cùa Ngài. Tô i lien bi 

nhírng công-víec này tãn-côog dÔn-dâp, tôi 

phâi dên cau xin Chúa day bao. Ngài dãn 

tôi di tù-ng biró'c nhò theo rhú-tu" thòi-

gìan, biêt nhân lò'i và chôi-tú đúog lúc. 

Môi dòi song có môt so công-viec phai 

làm trpn, không phài tãt câ. 

Sir câu-nguy?n cùng theo do mà thay 

đSi, Tôi thiêt-lâp môt chu-ong-trình câu-

nguyên cho hang tuan. Môi ngày môt so 

hay môt vãn-de đăc-biêt. Tuy-nhiên Thánh 

Linh cùng nhác-nhô' tôi cau xin nhírng 

văn-đê khác níra. H^-thÔng hóa nhir vây, 

tôi cău-nguyen het cà mpí van-đc môt lúc. 

Chu-ong-trinh cùa tôi nhir sau : 

Chù nhât: Nhãng văn-đe Hoi-thanh 

Thir hai : Nhirng van-đe cá nhân 

The ba I Gia-đình và ho hang 

Thú' tir : Ban~bè và đõng-bào 

Th& nam : Các lochúc Thanh-men, Sình 

viên 

Thir sán : Cõng-viêc Truyên-giáo, 

Thúf bay : Các ca-guan còa Hâi-thánh, 

Sir cau-nguyên có môt vài đicu kiên. 

a. — TSm long càu-nguvên. 

Tãm long có nhiêu van-đe phai thanh-

toán cãp-thôi đe có the cău-nguyén> Cãc 
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văn-de rat phú'c-tap. Quan-trong ho-n că l i 

sir ô-ue, tôi-lôi. Nhieu khi chĩ là nhiiiig 

diêu, that nho nhtr m^t thái-đô khiêm nha^ 

môt diêu bãt-hòa, môt s\r cong veo trong 

í ' D g h í , hành-đông. Tô i phăi trang-trai hêt 

triróc khi quỳ xuÒng, Tarn long còn cSn 

khiêm-nhifông mói cau-nguyen dirge. Sir 

kiêu-ngao, tính hiíu-thang ehí ngăn-eàn ta 

den vói Chúa. 

^ b. — T h a i do doi vái vân-dè càu-nguyln. 

Thái-đô này rat nhieu và khác-bìêt doi 

vói tirng giai-đoan và tírng van đe. Thí-dy 

nhu" doi vói' sir nguy-hiìm khó-khãn, tôi 

thuóng có thái-đô xin Chúa cho đi vào 

khó-khan, nguy-hiêm vó-l vè binh-thàn, 

đăc-thâng, không lâm-lac, không sa-ngã. 

Chính trong nhfrng chô này, s\f đae-thâng 

mó̂ i vê-vang. Tô i laì thu'òng eó thái-đo 

bang long mpi hoào-eành Chúa đtfa và xin 

Chúa cho minh làm chú dirge tlnh-hlnh-

c — Sìf t$p trung V'tirorng, 

Nhieu khi ta eâu-nguyen mà ỳ-tirang 

tin đâu đâu, víra mat thl-giò víra chang 

dugc gi eà. Sir đgc Kính-thánh faao gió 

cùng khien ta cau-nguyen dăc-biêt ho-n, 

tap-trung đirg-c tir-tirong môt each đúng 

mú-c-

Vài kỳ-niêm, 

!• —Mùa xuân nam 1961 , eó 5 ngày tôi 

bô cãu-nguy^n vl môt vice buÔn nhirng 

tĩnh ySu cùa Chúa không ròi tôi, tôi gap 

Ngài môt each mó"i me ho-n. Sir eau-

nguyên khàng phai chĩ là nói-năng, trinh-

bày nhirng chính là môt sî ' gap mat, môt 

sir càm-thông. 

2 . — Cũng nam 1 9 6 1 , tôi cau xin Chúa 

ban cho môt eông-vĩêc de hau ví?c Ngài 

tron đòi. Ngài nham lòi và môi nam vào^ip 

này, nhin lai công viec, tôi cam an Chúa 

vi Ngài giúp tôi làm trgn đieu hú-a-nguyêu. 

Trên day là môt vài diem nhô trong 

hànb-trình cùa môt ngiròi. Nh^ng dieu 

này có lê không đac-biêt gl nhuog rat eó 

ỳ Đ g h ĩ a r i ê n g vói ngiròi ay vl biét du'gc 

múc lên xuong cùa minh. Đem qua-khu* so 

vói hiên-tai se thay dirge mlnh dang song 

hay da ehét bin. » G O O 

Đ A ^ L A T 

MITA T H I E N G 

Hôi-thánfi Đà-I t̂̂  sau bao nhiêu kfió-khãn khùng-hoèng/ chĩ ngùa trông môt si/ tiêp 
sire tir thíên'thirgtig. Q u a Lh$t Đirc Chúa Trò-í dã nhâm \cr\ kè có l o n g khao-fchát â<^'\ cUà 
Ngàî  Đãy t̂ó- Chúa lâ Ông bà Mi^c-su Hifỳnh Tiên tÙr Băo^lôc t&\ <íây đe chSn dat bay 
chiên Ngèi. Và đ ú n g vào dip nay Ban Tri-sy Hôi-thénh càm-thông si/ cãn-thrêt cua môt con 
bof-bo thuôC'linh nên á a tS-chú-c mÔt tuan-lê phyc-hirng to* ngày 2 den 9 tháng 10 nam 1966. 

Nhirng hÔm ay, Hôi-thánh n h ó m hpp thjt dông. Các sí-dí^p cùa Chúa do Chũ^nhl̂ m 
âm Trung ĥ t Myc-su- Trãn-tri^ng-Thycx Hôi-trircrng Giáo-sT Mangham, Giao^sT Hillìs, hfôi-

trLràng Hôi Truyen-giăo Tin-lành Hai-ngogi, ông bà Tan-'sT M. Resell^ Giáo-sĩ R. Henrŷ  Giáo-
sT Jackson̂  Myc-sir Chù-tpa Huỳnh-Tiên phân-phét dèu dap dung nhu'Cãu thuôc-lính cùa moí 
tin-hĩrij nên nhieu ngo-òí khóc-lóc an-nân cãu-nguy$n, 

Th t̂/ tháng mu-òi nam 1966, Hôj-thánh Đà-lgt đà thi/c-si/ nĥ n đirgc môt con mira 
nhieu nu-õc tù" thiên-thirgng sau bao nhiêu ngày khô-h^n. (Céc Myc-su- Hillis, Rosell và 
Mangham den chĩ là vi§c tính cò, càng chú'ng to Đírc Chúa Trài dy-bi mpi si/ cho con cái 

ĝài trong tfiì gicr có can.) 

Mqí con cái ChÓB t^i Oè'lat 
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H O I ' T H Ă N H T I N . L À N H V r ^ T . N A M 
V Ă N - P H Ò N G TÒNG-LIÊN-HQI 

50, Oifd-ng Huỳnh-quang'Tiên ÊUf% tđ^^ Ek 
SAiGON f ¥ t / f W W ^ C # > l t # 

t 

Hang nam chúng ta có tír khai trinh ve viêc Chúa trong các ehi-hpi và ccr-quan. 

T C T khai-trĩnh ay dircyc doc giũ-a Hpi-đông các hat và Hôi-dSng T5ng-liên-hOí vái muc-

đích cho toàn-the con-cái tôi-tá Chúa biêt str tìên-lhoái cua Hôi-thánh đe cam-ta Ngài 

hoac dc cau-nguyên them. 

Nhú'ng rat ticc* dôi khi to- khai-trlnh ay không du-gc dăy-đù, vì le mpc it chí-

hôi hoăc ca-quan không gai tà khai-lrình ĩat-niên vê đia-hat liêo-hôi và Tong-!iên-hôi, 

hoăc có gái mà các chi-tict không du'p'c rõ-ràng. Ngoài ra còn mpt lè nira do tình the 

gây nên là mÔt it chi-hpi đã bi giii-tán, nhà thòr bi dóng cù'a, tín-dô tàa-mác các caí, 

Trong tru'áng-hp'p đó, s6 chi-hpi bi b6t di, song so tln-đ& không bi giâm chút nào, vl 

hp di-cu" đên mpt chí-hpi ke^cln đe nhóm-hpp thò'-phuo'ĐG Chúa, Nhú'ng dieu dáng nói 

là hp không gia-nhâp, mac dau là tam, vào chi-h^i mà minh đên nhóm-hpp nên hí? bi 

mat danh-sách trong Hôi-thánh chung, Cũng có tru'áng-hp'p môt so tín-đÔ vl sinh-kc 

phài 11a chi-hôi niĩnh den hop thír-phu-png Chúa vói các chi-hpi khác tai các dô-thi- Khi 

di không thu-a vái chù toa chi-h$i nay, khi den không ĩrinh vái chù-toa chi-hpi kia 

nên danh sách cùa hp có the bi xóa khôi chi-hpi nay mà không du'p'c ghi vào chi-hpi 

kia, VI vây, trên thuc-tc, sÔ lín-dÔ còn nguyén, nhung trên giay-tò, s6 tin-đô bi mat, 

Khi khai-trlnh nam nay đu-ac phS-bien tai Hpi-đòng, so vái khai-trinh câa nam qua 

nhieu ngu'ái dã phài hoang-raang vl thay Hpi-thánh bj thoái han là ticn. Khi khai trlnh 

do du'p'c phS-biên trong Hpi-thánh khap thc-giái cũog gây that-vong cho con cái Chúa 

là ngu'ái đã dãng tien> đa cau-nguyên, da gòi gÌáo-sì qua Viêt-nam. Su thjêt haí cho 

Hpi-thánh do do mà ra không phài là nho. 

VI nhõ-ng lè trên, trân-trong yêu-cau các chi-hôi và ca-quan vui long gó-i khai 

trình tăt-niên mot each đây-dù và dung lúc ve dia-h?t và TSng-liên-hôi. ĐÔng-lhòi cũng 

yêu-cău các con-cáí Chúa khi vi tinh-thê hoăc vi sanh-kê tù chi-hpi nay den chi-hpi 
khác thì nên báo cho chù-tpa cùa chi-hpi mình biet hoăc đe xin cú giũ" danh-sách trong 

chi-hpi mình hoăc xin giay qua chi-hpi khác, each nào cũng đu-ac, mien khôi mat danh 

sách trong Hpi-thánh chung-

Thuòng thu'òng các chi-hpi dành môt ngày trong cuÔi nam de làm lê Báp-tem 

cho tín-đÔ, Thiêt tu-áng y do có hai đieu băt tiên; 

i ) Môi nam mpt Ian thi lâu qua, môt so nguái vi viae nay hay viêc khác phài 
vâng mat trong I'an do là phài mat môt năm-

a) Ngày cuÔÌ nam nham mùa đông^ khó cho Myc-str hành lê mà cũng khó cho 

tín-đÔ già-că hoac có xác-thí yeu-duííí. Hau het các chi-hôi dcu có lap P H U Ô ' C - Â M 
Y E U - C H I , nên chúng ta có the tùy so lirp-hg cùa hpc-viên và tùy ket-quă trong dòi sang 

hp mà cá hành lê Báp-têm không cú lúc nào, hoac 3 tháng hoac 6 tháng mot Ian đe 

ai năy khôí mat ca-hpí làm trpn mang-linh cùa Chúa, 

Tha-thicl uác-ao măi con-cái tôi-tá Chúa vui long lu-u-ỳ den ihông-cáo nay dè 

s6 tín-dÔ chiu Báp-têm hăag nSm du'p'c gia-tăng nhieu han v i tá khai-trình tít-níên 

du'p'c dây-dù hau đem lai nguÒn phan-khái cho Hôi-thânh Ngài ngoài ntrác cũng nhu-

trong nu-òc. Chan thành tri-ân trirác, 

Hôì'trw&ng 

Muc^sw ĐOÁN^VĂN-MIÊNG 
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T H À N H - K I N H 
B M CU'O'NG 

MuC'Sw Quoc Foe Wo biên c/ich 

X X X V I - Đ A I - C l / a N C S À C H S Ô P H Ô - N I 

Cau chìa kbóa : i ! i 8 ; 3 : 8 * 

Cbũ- cbìa kbóa: Lira ghenjji 

Yêu cbì: " Ta là Giêhô-va Đúc Chúa T r à i ngircri tú'c la Đúc Chúa T r ò i ky-

tà (ghen) ^ {Xuat 2 0 : 5), 

Trú ' -g íà sách này 

Vc bioh-saoh cua tien-tri Sô-phô-ni, 

chúng ta do'p'C bĩet it lam, xét trong i : i 

ihl ngu'ò'i có le là mpt vuong-tú' trong nhà 

vua nu-óc Giu-da, dòng-dõí cùa vua Ê-xê-

chia. Ông là rapt tiên-tri thanh-niên ; danh-

tir cùa ông cô nghìa là : ^ K è mà Ciê-hô-

va giău-kín, hoac hô-v? Khi ông viet sách 

nay den 3 : 3 , có lê dà nghi dén ten cùa 

minh, 

C ô n g - t á c cùa S ô - p h ô - n i 

' Ông bat dău làm công-viêc tiên-tri lúc 

vua Giô-si-a mói lên ngôi (641-610 T . C ) ; 

đà tirng dy-ngôn ve sir hùy-di?t cùa N i -

ni-ve (2 : 13) ; viêc ay da do'p'C irng-nghiêm 

vào nam thú 625 T . C. nhírng ngâu-tirp-ng 

nià ngirò'i da chi-trích trong 1 : 4 -5 , khi 

sau dã do vua Giô-si-a quét-sach. Ông Ha-

ba-cúc han cũng là ngirò'i lanh-d^o phong-

trào phyc-htrng ve dò'ì vua Giõ-aí-a^ nghe 

dâu ông cũng đong thôi vó'i tien-tri Gic-

rê-mi, và có le ông làm tícn-tri só'm hon 

hai ông kia. 

t à i chía khóa t r o n g sách nây 

Trong sách nây có ba tu-ngir thiròng 

thãy: Môt là Ngày cùa G i ê h ô - v a » , có 

dê-câp dên bay Ian, ãy là lòí chia khóa cho 

kè nghiên-ciru sách nay. Hai là í< ô' giũa a, 

cũng là lòi chìa khóa. Ba là lù'a ghen > 

ãy là lò'i chia khóa quan-trpng hon trong 

că sách. Cái Kghen» cùa con nguoi thu-òng 

thiròng là hô-nghi tlnh-yêu cùa kè khác, 

bao giò cùng muÔn tim kíem blng-cô bãt-

trung vái lình-yêu cùa kè khác, Chà trách 

có ngucri nói ráng^ n ghen nhir the là dja-

nguc cùa Đgiròi yêu^. Trong mpt gia-dình 

nào mà có sir ghen nhir the, thi gia-đinh 

ãy giÕng nhir dia-ngyc that. Nhu'ng sy 

ghen cũa Đirc Chúa T r ò i không giÔng nhu* 

sy ighen . ãy, nên trong sách Xuĩ t Ai-c^p 
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dich là Hky-tà> l i phăi iSm, hâu cho ngtrM 

ta khôi lln-lgn vái sy »ghen > cùa loài 

ngiríyù Đù-c Chtia Tríri hít long thirang-

ycu dân-su" cùa Ngài, Ngài bao già cùa 

muán dân Ngài bet long quithuân Ngài, 

không mu6n ho có chút di-tâm. Ngài săn 

long trà tnpi giá, dê dirge long cùa dân 

Ngài, den ntróc ctrc châng đă thi, nhir lòi 

trong sách nay dã nói, Ngài sê làm đín 

mgt trinh-dô là thi hành sir doán phat ghê-

rgn. 

N p i - d u n g sách n à y 

Ai dgc sách nay deu phàí kinh-ngac ve 

oôi-dung cùa sách, bài vi sir chép trong đó 

tbày dèu là lò'í chĩ-trích và lò-i cành-cáo 

gbê-rgn cà; ngoài Icri phân-nô và ngăm-de, 

dircrog nhir không còn gl nũ-a. Song nên 

nhó câu quí-báu cùa Cowper rang : ÍC Trùng-

phat là bo mat nghiêm-nghi cùa tinh-

t h i r c n g C h i i n g ta ò troog sir sùa-tri cùa 

Đú-c Chúa Trò'i dirge thay sir tìr-ái cùa 

Ngài, Sách nay bat dáu bang sir hinh-phat 

tgi-lôi, song lai chung-ket vói bài ca reo 

vui. Sách nay hai phan d'âu luyday-dáy gió 

thàm tnira sau, nhtrng phăn sau cùng laí là 

mgt bài Cà tlnh-ái nggt-bùí, vui-vay hern 

hêt trong Ciru-trác. Sir chia phan no là 

nhtr văy: 

I. Đirc Giê-hô-va thi-hành doán-phat 

giíra nhân^gian i : 1 3 ; 8. (câu chìa khóa : 

3 : 5 : 1 : 7 . ) 

— I. Lùa ky- t̂à cùa Giê-hô-va thiêu hũy 

cà dãt Y-sc-ra-ên i : i-a : 3 ; 3 ; i 7 ; 

chú-y 1 : 8, 

i ) . Cành cáo vc sir doán-phat t : 2-7-

2). Đoán-phat dên vói nhirng ngirói 

nio ? I : 8 -13 . 

3), Ngày Đire Giê-hô-va đcn gan, i : 

1 4 - 1 8 . 

LÒ'Í dy-ngôn phan nay dã eó irng-

nghĩíni khi Nê-bu-cát-net-sa xâm - chíem 

xú, song sè còn irng-nghiêm trgn-v?n nira 

vc tu-cng-Iai. 

4). Kêu ngirò'i ta hãy hÓi-eài 2 : 1 - 3 

5.) Tình-trang đÔí-bai vc d^o-điVe cùa 

Gic-ru-sa-Iem 3 : 1-7. 

— 2- Lùa ky-tà cùa Giê-hô-va thiêu-

buy cà dãt Ngoai-bang 2 : 4 - 1 5 ; 3 : 8 ; 

chú^y 3 : 8 . 

1) , Sir doán ph^t eíru-dich èr trên dat 

Y-sa-ra-ên (Đa irng-nghiêm hoàn toàn trên 

lích sù roí) 2 : 4 -14 . ^ 

2). Sir doán phat các thù-nghich ô" 

ngoài đâ't Y-sa-ra-ên (còn chèr ùng-nghí^in 

vc tirang-lai) 3 : 8 ; 2 : l o - i i . 

I I . Đirc Giê-hô-va thi-hành gíài-eúu 

giíía nhân-gian 3 : 9 -20 (ciu chia khóa 

3 : 15 và 17 , ) 

— 1 . Sir hái-cài eùa ngu-ô î Y-sc-ra-ên 

( 3 : 9 ) ; và dirge phuc-hirng (3 : l o ) ; ha minh 

(3 : 1 1 - 1 2 } , nên thánh ( 3 : 13J ; hoan-ca (3 : 

15) và tir-do (3 : 15) , 

— 2. Chú-ỳ: Chúa hoan-bô ( 3 : ^7) 

— ' 3 - Khi chua đât nen trái dát thi ^eác 

sao mat dong hát hòa nhau, và các eon trai 

Đú-c Chúa T r ó i cít tieng reo mírng (Gíóp 

3 8 : 4, 7) , song lúc đõ Chúa I9Ì nín-iăng. 

Nhirng đen lúc nay Ngài lai hoan-hô ! 

— 4. Trong Thi-thiên 1 0 5 : 43 chúng ta 

thay Chúa Ian thú- nhát vi sir cùu-chuòc 

mà hoan-hô. 

— 5. Rôi day, khi Y-sty-ra-ên trà lai 

Chúa sê còn hoan-hô nùa. 

Q Q 



ĨÒI Ttì& TIf 
ANH^TRUNG 

Lâm tir vin đôog trircrng Công Hòa tra 

vc trong niem vui móri- May ogiy chien 

dich Tin-lành da thay đhì han con nguòi 

cùa Lâm. Lam thay tru'ó^c mat minh nh&ng 

tia sang r^ng ngiyi cùa cuôc đtri vinh cuu. 

Lâm cam an Chúa và liep tuc cu0c song 

tin kính mó'i me này bang each cau nguyên 

và đgc kinh-thánh môi ngày — Gia dlnh^ 

bin be băt dau ngac nhieu vê thai do yen 

vui cùa Lâm. 

Ngày chù-nhat dau-tíên Lâm den nhà 

thò" theo líri míri cùa cy Đú-c, ToÌ nghiêp 

õng cti tlm cà nira ngày mái ra nhà Lâm. 

Cu tha thiít khuyên Lâm di hgp lai vó-i các 

anh em giáo hùu và nghe muc-su giàng-

Lâm chãm chú theo dõi bài gíàng cùa 

ông Muc-sir, de muc là: Cu$c ch?y đua 

cùa nguài Tín-đÔ Lam Chang bao giír 

quên bài giăng í y . Chang thiy minh bat 

đàu tró thành môt luc-sĩ chay đua điràng 

tmàog; mão trièu vinh hien dang chà dón 

chàog. Mpi giăng mac cùa dài song si tan 

bicD di đe chàng luc-sĩ ra sue thí dua. 

Lâm nghe cu Đúc nói còn có buSi nhóm 

tôi thú tu" níra và cu mong chàng tham 

dir. Lâm không dim chÕi ttr mac dau chu-a 

hìtu tôi thú" tu- có gì la. Cy Đúc báo 

chàng ring toi thú- Xxr chính là thĩ già quy 

nhăi cùa H^í-Thánh đì cSu-nguyén- Thicu 

buâi này, bõi-tháoh se kéni sút đi-

Cu Đúc them rang, ông Muc-su* sc 

gìâng ngãn rÒi mpi ngu'ài chia thành nhieu 

ìh cau-nguyên, tru'ác sau mat dg m§t già 

đÒng hÔ, 

Lâm tiro-ng tirang câ hôi-thánh dông 

đào the này mà hitp nguyên thl chac t6t 

dep lâm. Lâm bang long den dir. Lâm 

mac quSn áo chĩnh te* tam long hán hoan 

bu-ác vào nhà thà, ^ 

Ông muc-su- bat dau hu^àng dân hit, 

Lâm nhln triràc sau, nhung hang ghe 

trÕng còn nguyên câ, phia trên có chùng 

bÔn cu già; ben tráĩ ba bà cy và ba thieu-

DÙ-, bên phài hai thanh niên. Gìa-dlnh ông 

Muc-su" chiêm gan nù-a so mu-ài hai ngu'ài 

đó. Kt ci Lâm, Hôi-thánh có tám nguài 

den nhóm, Lâm nghe Cy ĐiVc nói chinh 

ihú-c à day có han môt tram tín-đ& the 

mà buoi nhóm này sao chĩ có bay nhiêu. 

Có lê đêm nty có cu^c vui nào khác, m$t 

dám cuói nào đó hay là môt cuon phim 

trinh thám dãc bĩêt dâ lõi cuÔn các ông, 

các bà, các thanh niên, thiêu nír khôi buĩíi 

nhóm này. 

Bu&i cau-nguyên bat đau sau khi ông 

muC"Str giai nghía lài cau-nguyên cùa Chúa 

de làm mâu. Lâm cau-nguyên vàí mgi 

nguài. Tarn long chàng yen IJng và tràn 

ngâp tlnh yêu Chúa. 

Tôi th-Jr lu- sau do, Lâm Iai buác vào 

nhà thà trong không khi tè Unh vãng vè 

đó và trà vê chán nan. Tai sao chàng lai 

phái đên cSu-nguy^n trong khi ca tram 

ngvài tín-dÔ khác không c2n đên ? Lâm 

không đuQ-c ai trà lài cho câu hoi năy. 
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L i r a chĩ nhân biet môt đicu l ì trong H$ i -
r 

tháah này có rãt nhieu ngtrfri tin-đ5 không 

C3u-nguyên. Lâm mu6n đĩ tlĩn mpt nhà 

ihàf khác, ncí mà mpì ngu'ôí biet giá tri 

ctia cău^nguy^n. 
• 

Hai tháng sau, nhân mpt chuyen công-

tác mien Trung, Lâm bir^c vào mgt nhà 

thèf nham mpt tôi thú* tir. Lâm g^p I9Ì 

khung cành vang ĩanh cua. buôi tÔi thú* tu* 

cau-nguyên. 

Lâm đi đên ìn^t ket lu§n: Nhũ-ng 

ngirò'i tín-đô Tin-lành không may ai đ'ê ỳ 

đcn sy câu-nguy$n. Chính vi the mà tS 

chú'C cua hp cú- van be nhò nghèo nàn và 

thiéu th6n. Lâm muÔn nói cho nhung 

ngtròí đi nhóm sang chù-nhât rang: Chĩ 

nghe giang không áu, phâi câu-nguyên, 

phài hi$p nguyen mói có nâng quyen mà 

hành đ$ng, mà phát trien. 

' Nhfi'ug ngu'ò'i Tín-lành khoc rang mlnh 

tin Chúa that, d?o Tin-lành can cú* vào 

kinh thánh nên rat dung. Tuy nhìên hp 

thua ngu-òi công-giáo chô hp không bao 

giò* đ ĩ cău-nguy$n- Ngiròi công-giáo thtrò'ug 

day th$t s6m dên nhà thò chat ních đè 

catj-nguy|n. Hp hon nhũng ngiròi biet giá 

tri cũa su- cau-nguyên lai không bao g iò 

đcn nhà thò cau-nguyên. Lâm không muôo 

nhln ai c i , chàng tiép tyc den cău-ngyín 

môi tôi thú* ttr và dinh se rũ them tnõt 

ngiròi tín-đÔ cũ mãi tôi ãy cho đên khi nào 

nhà thò này đông chat nhírng ngu-òi hiêp 

nguy?n. 

Tan -sT Billy Graham gãp-g& các Myc -s ir Truyen-đ^o 

.và cãc chãp-su- Vidt-nam 

Hôm 21-12^1966, t̂ i nhè thò Tín l̂ành QuÕc-te, so 7 Tran-cao^Vân Saigon, Tăn-^ĩ 
Billy Graham và doàn Truyèn-giao cùa Ông CÓ g^p go" các Myc-sir Truyen-ágo và các lãnh-

HOUthánh Ví̂ Unam vào lúc 9 già sang. 

Qua net m t̂ ìircrì-SQfìg vui-vè/ gipng nói rõ-ràng/ hap-dãn và si-di^p Jay qùyèn'nang 

cùa Chúâ  Tãn-s7 Billy Graham nâng-áa đcrì sÔng tin-kính và khĩch'lê chirc-vv cùa các 

tôí*tó con-cái Chúa rat nhíeu; 

Ngircri ta ăir<^c thãy trong doàn Truyên-giáo cùa ông có ông Cliff Barrow, m t̂ ngiròi 

luôn luôn có õ" bên cgnh cùa Tãn-sT Billy Graham nhir bong vói hính, Chính ông là ngu-àl 

xêp <Í5t chirong'trình cho áoàn trong mpi si / hau vi|c Chúa. Cũng có danh ca Beverly Shea, 

tuy cao tuôì nhirng hat rãt hay và gigng ca rãt truyèn-càm, 

Tãn-sĩ Billy Graham và doàn Truyên-giáo cùa Õng ngõ y san-sàng trcr IQ I Vi#t-nem 

m t̂ lân khác, <íê gSp-gÔ" các con cái Chúa đông-áù hon và dè rao-giáng Tín-lành. 
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QUANG-HANH 

. MSc kê cho bí không them, ai Jó vên là NCÔI SAO, ngu-Ò-ì ta vêr) lè 

PHUONG - HOÁNG, và kè chuy?n nhir Js mang ten này tù- trifác. . 

HUCTNG - H O À N G thích nhìn tay 

ban môi khi Ngôi Sao đàn. Nhũ-og 

ngón tay nhăy múa duyen-dáng 1? 
và môi btró'c đí là môt âm-thanh diu-

dăt Dgân lên. 

— Tôi thích nbĩn tay Ngôi sao nhírng 

lúc Ngôi sao đàn, 

— Còn nhfrng lúc khác ? 

— Ban tay Ngôi sao không dep. 

Chieu nay Phirang-hoàng buôn. Ray-rút. 

Phirffng-hoàng den đây tim Ngôi sao và 

oghĩ có the tôi nay sê ô" lai đây luôn. Gap 

ban, Phuang-hoàn^ chĩ nói : c Tôi muÔn 

nghe Ngôi sao dàa và Ngôi sao không 

chăn-chò, chieu ỳ ban. 

Nhírng âm-thanh gan cu6i cua ban * La 

Vie d'Artiste ^ tung buóc trong không-gian. 

Ngôi sao díu-dàng hoi ban, 

— Phu'crng hoàn(ĩ buÔn ? 
] 

— Tai sao ? 

— Đùnĩí hoi. 

Tiêng nhac trô- buon — nhùng notes 

đău tiên cùa Serenate, Phuang-hoàng nghe 

nói buon minh len vào nhung âm-thanh 
ăy, dan t a n . 

— Phu-ang-hoàng da nghe ban c Sym-
phonie ĩnachcvée bao giò' chua ? 

— Chu'a, ten ban nhac buôn qua. -

— Có phài tam-sir cùa Phu'0'OG:-hoàng 

ĩà nhu* the hay khÔng ? 

— Không. 

— Tai sao Phu'O'ng-hoàng "buSn ? 

— Tai vi. . . khi nào có the nói, tôi se 

nói cho Ngôi sao nghe. 

Ttrng tií-Dg nhac rcì. . . rcri. 

— Trua nay Phup'ng-hoàng làm gì ? 

— Đpc tieu thuyêt. 

— Phirong-hoàng có nghĩ là minh dang 

tron chay thuc-tai trong tiêu-thuyet, trong 

âm-nbac hay không ? 

— Có the là có, có the là không. Str 

hiên-diên cùa NgÔi sao làm tôi thay êm-

diu han ban nhac, 

— Phucvng-hoàng có đcm nhírng buÔn 

phiêii này ihu-a vói Chúa chua ? 

— Chira, Tir buĩ5i sang hôm nay mlnh 

khôtsg câu-nguyên du-ac, ngay cà mpt lòi 

csm- ta trUCTC bira cam-
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Nhfrng ngóo Uy Ngôi sao dífng Iai, 

TCr nhírng phím din, âm-thanh tha-

thiít cũa Thánh'ca 240 Càng gan Chúa 

hon}' vút bay lên, 

— Phirong-hoàng còn nhó- câu Kính-

thánh Ê-sai 3 0 : 15 không? * Các ngu-o-i 

sc du-oc rôi là taí trò lai và yen nghi; các 

ngu-oi si du'9'c strc manh là tai ycn-iăng 

và trông-cây Sao Phirong-hoàng íai thò 

dài ? ! 

*** 

Phu-oog-laoàng ò lai vôi Ngôi sao dêm do* 

Phuvng-hoàng dă ngũ quên.., vòi nôi 

buôn, trong m§t lúc. Ánh trâng 18 chây 

qua cira s5 chan song làm sang môt góc 

giuòng- Phuong- hoàng muôn dên bên 

khung cira — tròi đêm han U dep. Nhón 

chân nhe bu-òc, Phirong-hoàng chí so làm 

Ngôi sao ò giu-òng bên tĩnh giãc. 

Nhirng. 

Phu-ong-hoàng thoáng so lanh ngu-òi. 

Trên chiec gh? canh dàn, trong bong 

mò, Ngôi sao dang ngÔĨ, dau cũí xuÔng, 

hai ban tay chap lai Crong dáng-diêu 

nguy^n-cău. Net mat Ngôi sao thanh-^thãn. 

Và dôi ban tay- Ban tay ay chĩ đep khi 

dàn ? không ! Ban t^y ãy that dcp khi 

chap lai cau xin cho ban, 

Phirgng-hoàng nhin sirng brin — that 

llu. Ngôi sao daig nói chuy^a v6i ĐiVc 

Chúa Trò i cũa Ngôi sao cũa Phirong-

' hoàng. Phui^ng-hoàng quỳ xuÔng. 

Nhfrng giot nu-oc mat mà kíêu-hlnh 

ngăn giír !ai. Nhfrng gipt nuó-c mat dà roi 

vào hôn làm tãm-hÔn ran niVt. Nhfrng 

gíot nu-òc mat đó bay giò dang trào ra... 

yén-lang, Không có gi de giau-giem tru^òc 

mat Đfrc Chúa Trò i , Phucrng-hoàng niuôn 

thu-a vói Chúa- Không có gi dáng kc nfra 

khi Jêsus mim miêng cu-òi. 

Khi Phuvng-hoàng dfrng day, Ngôi sao 

van còn cúi dau khan-nguyên. Phtroag-

hoàng nhe trò" vc giu-òng — giãc ngũ 

that ém. 

— Sang nay tròi dep nhi ? 

— CT, d?p, Phu-grng-hoàng day tfr lúc 

nào ? 

— Lúc Ngôi sao còn ngũ. 

— The mà cũng tra lòi . 

— Đêm qui mlnh thfrc giac lúc qua 

ũũa dêm, 

— The à, trãng d^p lãm phăi không ? 

— Không biét, nhu-ng lúc do, bên cây 
dàn, có mot ngu'òi đang cau-nguyên cho 

minh. 

— Rôi minh cũng quỳ xuÔng và cau-

nguyên. 

— Phuong-hoàng ! Cam crri Chúa ! — 

mà kia,' sao tay Phu'ong-hoàng lanh the 

niy ? 

Tai Phtrong-hoàng ra day tfr sóm. Ve 

sang mlnh mo thay di lac v io môt mien 

có loai cây cành raàu đò, nhfrng bong hoa 

giÔng hinh nhfrng trái t im, ' màu hoa do 

thàm nhu* màu cánh hông-nhung, Đep ! 

— Sang nay có ngu'òi vut rôi, hôm qua 

châng biet ai mà buÔn nhir Phirong-

hoàng gay cánh 

— CT. hay qua. The tfr bay giò gpi tôi 

là Phirong-hoàng di, 

— Sic, cfr tiràng nhir là mình hay lâm. 

— Ggi tôi bang Phiróng-hoàng, tôi s 

gpi lai là Ngôi sao. 

— Không them 

— Mac kê — xem kia ! 

e 

Cái si CO ? 

Phu-p-ng - hoàng nghiêng dau nhln vào 

mat Ngôi sao, nói khè " con chim no dâu 

trên cành • 
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CAU N G U Y E N CÁCH N À O ? I 

l . ^ P h ă i có mpt chô đe cau nguyén. 
Bãiìh r ím^ cluing ta có the ciìn-

nguyen bat ciV noi nùo, iron (kràng 

ph6, trong SO" làm, khi đi dn-lich, 

khi làm viêc, khi rùa hìú w v, • . 

Nlunig chúng ta không th^ sny-

giìm và cau-nguycn tliàl-su' nêu 

chúng ta không có môt chô y e n -

linh dê ó' r iêng mót mình v á i DiVc 

Chúa T r à i (Ma tì: ( i) 

— B^n nên tìm mQt cho Jè cau-nguy$n 

9. — Phài có th ì -g ià dé c â u n g u y ^ n 

Nên muon cau-nguyên thíìt-sir, 

cau-nguycn đũng-đan, chting ta can 

phăi hn' lln-giò' trong khi tinh-tlian 

tiroi-tĩnh và sán-khoâi chtV không 

phâi khi no mat dung-klií hai sir 

met môi ca ngày (Th i 5 : Chung 

ia eììn phái lay thi-gi(V dê cau-

nffiiyrn, dù thì gìcy ay phâi dung 

cho mot vice íiuan-trong vi bao giò' 

cung vày không có viôc gi quan-

trong hon sir cau-nguycn dãu, 

Nguôi ta uói V Ê stKdô Gia-co" 

rang sau khi òng chct t]iiên-lia thay 

(Ian goi cua òng chai cúng nlur diĩu 

goiciìa con lac-dà, vi ông da thuông 

qui goi de cau-nguyên. Ay do là bí -

quyel cua sir t l iành-công cua nliung 

nguòi cùa Di'rc Chúa T r à i Irong 

lliòi-kv I lôi- lhánh dau-tiên. 

— B§n nên lay tbì già <íè cau-nguyên. 

3 - — Phà i câu-nguy^n luôn-

Nhà cíU-chánh Jean Gaĩvia nó i : 

Dũ dang khi chũng la huõng d u g c 

sir thanh-virí^ng và dtro'c bao quanh 

bôi nhieu CO'hôi hoan-lac, chúng 

ta cung còn có nhfrng giày-])hiU mà 

sir nghòo-nàn cùa chúng ta Ibũc-

giuc chiing ta cau-ngnyen- Nêu 

nLíuòi nào do có môt kho dir-trfr lo 

lòn V È lu"<rng-lhux\ nguà i ay cung 

van phâi cau-nguyên vc miêng bánb 

bang ngày cùa minh vì ngtràì chí 

có the an lìrng miêng môt , v ò i dièu 

kìèn Bii'c Cbiia T r ò i còn tíêi)-tue 

ban phiràc cho ngirài, Vá nêu chúng 

ta cbú-ỳ <ĩen vô-sõ nbung l a i n a n 

lo'-lù-ng trên dau cbúng la và không 

ngàt hãm-dpa chũng ta, sir sf/ băi 
hoâng-hot không cho pliép chúng ta 
chenb-mâng nbung lai nliác-nbtV 
cbũng ta phâi cau-nguyên m o i già . 

Chiìng ta v-tliirc ro-rct hem v e sir 

cau-nguyên bôi sir nghco-ngat tbuôc 

Huh cùa mình, lUú nghĩ den lòi- lôi , 

mà m ô i chúng ía den da pham, làm 

sao chúng la có the ugbí-ngoi , nià 

không cau-nguyêu dè d u y c tha-

tlu'r ? Sir cám-dô sê giâni-hàt doi 

vài chũng la lùy Iheo nurc-dô .sir 

t ini-kicm on giúp da noi Chũa, 

LTàc-vong di rge th;íy sir tan-triên 

cùa niràc B ú c Cliiia T r à i và danli 

cùa Ngài ãinyc v inh hiên se cbinh-

phuc cluing ta t r o n g viêc cau-

nguyên không phâi lir bôi tiV lúc 

nhuaig cácb Hòn4uc. ( I T è 5 : 17). 

— B^n bay cau-nguyên luôn. 

{Trích * A I'écoute de Díeu > cúa Pĩcrre Ch. Marcell 
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Nhieu fìgwòi trong chúng la hay 

mucrn môt gipng-flicu (lilc hiet và mòt 

ngùn-ngíj ílac bíèt dê ciiu-nguyen, Khi 

ho eau-nguyên, ngirtVí ta khõ nhnn 

fĩu-ox ban chat hoiic luôn ca giong 

nói cùa lio, Lò-i can-nguyùn iló 

thirò-ng cliĩ lã c\r flí^ng cùa môi niieng, 

bong Irái cùa myt Ihói tjuen hay sir 

chap nõì nhíìng càu « tièn chew. Can 

iiguyen nhu- llié, ay là tir minh ngho 

lujnh và khí minh nghe minh, f ine 

Chúa Trò i khnng n^lie chúng la, 

N g ô n - n g ĩ cna hVi cau nguyên Ihành 

thíil can phăi tu- day ìòng mà phát ra. 

Co cò gáí nào ua tliich nhirng lò i 

tàn iMHg hay cău hon hoc 111ugc long 
mà môt gã thanli-niên nào do tră bài 
each s6ng sunng triró-c mat nàng 
cliãng? Trong sir can nguyôn nhiJng 

líVi vgng \è Ihirò-ng (*ú già tri ho-n, 

mírn là no đen Ur tăm long, Trong 
nòi vui mirng. no là tiífng cam an 

cliãn-tii;)l, troHM ctrn flau kho, no là 

lò-i trông cày và lin-liru-ng. 

í^ó bMO nhiêu C(.r-d6c-nliàn là có 

bay nliíèu ngòn - ngu- ean-ngnyén, 

Nhirng có đièu này là sir eau-nguyên 

không p h a i là mót b à i dòc thoal. Lò'i 

can nguyên that là môt sir lìm-kíem 

Bi'rc Chúa Trò-í và ve y tiro-ng cùa 

Ngài. Ay là hiên dâng chính dò ì song 

minh đê iilian lay đò í 8ong cùa Ngài, 

tìó là môt sir trao doi, tiro là iiu)t 

cuõc ílàni dao, mgt cuôc doi thoai 

Khi Môi - se nói chuyên v(Vi Đirc 

Chua Trò' i , gu-ang niíit cua ông Ira 

nên sang rirc. Sir vinli-liiên ay khòu^' 

phăi cna ông, [iliung di'> là mnt iL su 
vinh liien cùa Đtrc Chúa Trò-i đén 

trên ông khi mat doì mat, Quyèn năng 
cùa mot cuôc d6i thoai nhir Uiê còn 

xa vòi chúng ta. Nhirng lihi (|ul gòi , 

trong tùng trăi làu ngày, tú si? có mgt 
vice gì phmVc hanh bay to cho chúng 

ta chó- chang không I 

R.F. Doulière 

iCon Jw&ng cau nguyên) 

Đ O À N Đ Q C K I N H T H A N H LÀ G Ì ? 

&oòn doc Kinh-thónh Id mót to-chũ-c quóc-té thành-lòp tai Anh-quoc tCr nõm 

1879 vol myc dích khuyén-khích viêc d g c Kinh-thónh hang ngòy mót each có he thóng 

và phuong^phóp. Híèn nay có hon L500.000 doòn-vlên trén khâp the gióì. 

Tgi Viét-nam, môt Ùy-ban dà duoc thành-làp vào nam 1963 vói Myc-su ^oòn-

vàn Miêng là Hói-^tru-ong và GÌáo-sT P. A, Contento ià Ùy-vién quân-trj vò cò-dòng< 

Try-sò cùa doàn dot tgi 39, Nguyen-duy-Dirong, Cho-lón. 

Doàn can to chúc tgi mói Hoi-thónh mót chi-nhónh vói mòt so doàn vìên dgc 

Kinh-thónh mói ngày theo phuong-phóp cùa ^oàn vái sóch Chú-giói do &oàn 

xuãt-bàn< 

Thé-^thúc gia-nhnp doàn và 

Hòi-thónh. Xin mÒi Hòi-thánh cù 

dyó ĩ day : 

phtrong-phóp dgc Kinh-thónh dÕ có gài đén các 

mòt tho-kỳ dá giao-dĩch või &aàn, theo dĩa chi 

Ooèn ìIqc Kifìh ' tbánit 
Hnp ího- ĨJOO Saigon 
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a n 
c à u n g u y e n 

= c h ã n g 
Can ta Jay, cũng chàng pb^m íqÌ cùng Đ&c Giê-hó-vê mà thai 
căU'-nguy^n cho các ngwcyi I Sa-mu-ên 12 : 23 

^ J I A - M U - é N biet minh phài làm g l : 

I^JPI dãn y^sa-ra-ên tà dan cúng c&, 

có long kiêu ngao và phàn-nghich. 

Òag biet sir hir-hòng đa tràn iăn dircrng 

nào- Nhirng ông cũng biet rang kê-hoach 

và nhírng lòi hú-a cùa ĐiVc Chúa Trò'i van 

ton tÊii và ông không the có njQt trìoh đô 

nào khác, mot myc-dích nào khác ho'n 

đieu Đirc Chúa T r ò i dã phán bao. Đôi vái 

ông, khòng càu nguyên cho dân toe là 

mpt tpi lôi, Chang nhírng the mà không 

bèn bi t r o n g sir cãu'-nguyen ciing 

li tpi. 

Trong thòí đai chúng ta, ngu-ò-i ta cho 

rang su cau nguyên là v i | c it quan trpng 

hao hêt; bubi hpp cau nguyên chĩ t6t cho 

nh&ng nguòí có thói quen, còn doi v6Ì 

chính minh, mien có mat trong g iò thò 

phu'O'ng ngày Chúa nhut là dù, và nguòí 

ta dè bò qua bu5i nhóm cau nguyên. 

Sir kêu g9Í câu nguyin trô- nên thtfa 

that, bài vi kè can phài làm dieu do đã 

quên mat ỳ nghĩa, nhu cau và thiên chú'C 

cùa 51^ câu nguyên. 

Ngày nay, nguòi ta nóí rang ma qui 

cho phép làm bat cú" vice gi, bat cír hlnh 

thú'C boat dông ton giáo nào, nhung sy 

cau nguyên xâm hai đêa no trong nuo-c 

cùa no, làm cho công tác cùa no thành vô 

hiêu, giàí ihoát nhírng linh hÔa tôi lòi, bao 

dam su lien tuc và kicn híêu cùa công tác 

Đúc Chúa Trà i , đicu ăy thi không ! 

L M Đúc Chúa T r ò i phán the nào? 

K h ô n g câu-nguy^n la m g t tgi t r i r á c 

m a t 06"C C h ú a Trò^i. 

Nguyên đicu ay chiem lay chúng ta, 

tĩnh thú'c chúng ta^ đem chúng ta ra khoi 

su uê-nài cùa chúng ta, giàí thoát ta khòi 

nhírng âo tuàng cùa chúng ta. Tat ca dòn 

ông và dòn bà trong Kinh thánh và tat 

că nhírng ai tù đó đen nay. trai qua sù" 
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kỳ cùa H Q Ì thánh dă hành đôog v&i quyen 

năng cho Đúc Chúa Tiíri và dS l^i ohùng 

dáu tich hanh phuác cho the gìan, đeu đã 

dành chô thú nhút cho sir cau nguyên. Tãt 

ca nKung ngu'frì ãy deu biet c^u nguyên 

và kicn nhàn trong sy cau nguy?n. Boi sy 

cău nguyên cùa ho, cõi iríri nao núng và 

dia ngyc rung d^ng (Sú 4 ; 2 3 - 3 1 ) Tbieu 

thú cau nguyên ay (Êph, 6: 18) là đãc 

diem cùa tbòí đaì chúng ta, m$t dau hi^u 

cùa sy sa sút. Đó ciìng là b«íng chúog ve 

ma qui đang theo đuòi mpt ke ho^ch nhât 

dính^ là time khi gíói cùa Ca đ5c nhân 

triràc ngày chúng no xung phong lăn chót 

giet hai ahcrn loai, khi Antichrist sè hien 

ra- No dà thành công trong vi^c giai giúi 

ay bang công vice cùa nhúng than hoc gia 

tan phái Um cùn — nhut guam cùa Thánh 

linh, cuó'p doat no khói tay cùa tin đ5 

Đang Christ. Sir that, guam cùa Thánh 

Linh đa bí đánh rai rôi chăng? Them núa, 

no còn \<?i dyng môt chien luyc qui quái 

khác là Ú9P tãt đùi song trong Thánh linh 

túc là dài s6ng cau nguy?n. N o nham vào 

các phirang pháp ăy de làm cho no đuyc 

hoàn toàn tir do. 

Trong nhúng dieu-kíen ay, không phâi 

nhúng cugc nhôm-hop cùa chúng ta, hoac 

su thà phu^gng cùa chúng ta, hoác su th 

chúc cùa chúng ta và lăt cà nhúng c6 

gang cùa chúng ta có the chfíng cy l^i ma 

quĩ và sy tan công hicn thai cùa no* 

Guam cùa Thánh Linh là L à i cùa Đúc 

Chúa Trài sú dyng each trung-iín và vái 

lyc-Iuang do mpt dài song cău-nguy?o và 

sy thông-công v6ĩ Chúa truyen dat, do là 

đieu ma-qui so-, Cau-ngaycn bài Thánh-

Linh (Giu-đa 3 0 ) , ben chi trong sy cau-

nguyên trong danh cùa Jêsus, đó là đicu 

maquĩ sy. Trufrc nUúcg lyc-Iirang thién-

ihu-g^ns l y , no phài nh^rgjg b?, buôtjg tha 

các linh-hon và lh6i luĩ- Phài, no dành 

phài chiu ihuj (Khai 1 2 : 7-8). 

K H Õ N G C À U ' I M G U Y I N M Q T T Q I 

H & i ngirò-i làm cha m^, qui vj có 

ph^m t$i ây không ? Qui vj có bcn-chí 

trong sy cau-nguyên chăng ? Qui vj có tra 

thích các bon-phân ton - giáo hlnh-thúc 

htrn là cau-nguyên cho nhúng kc Đúc 

Chúa Trà i giaophó cho Qui vj chăng? 

Neu Qui v jngungnghĩ chicn-đãu trong sy 

câu-ngiiyéu cho con cái cùa Qui vj, Qui vj 

dà pham tôi cùng Chúa và vài chúng. Qui 

vi có dè cho nhúng tieng cùa the gian làm 

cho xao lãng, dang khi Đúc Chúa Trà i 

muôn Qui vj hôì kien Ngài chãog ? 

Hõ-i các lănh-dgo thuQC-linh, Qui 
vi có ph$m tgi ãy không ? Qui vj có ira-

thích giàng day, t& chúc nhung cuôc h^i-

hi?p, diên-thuyêt han là cău-nguy?a chien 

đau m?t nhpc troiìg sy cau thay cho các 

linh hbn mà Qui vj se trà lài mpt ngày 

kia chăng ? ( l Phie 5 : 3) Qui vi có thành 

l | p xijng quanh Qui vi mgj đoàn ngirài, 

mpt nhóm ngirài dù rat nhô nhúng con 

cái Chúa biet cau nguyen, biet ben chi 

trong sy cau nguyên"? Chúc vy cùa Qui 

vi có ngăm trong sy cau nguyen, sú đi?p 

cùa Qui vi có phái phát xuãt lú sy cau 

nguyên chang ? Hay Qui vj dá ph?m tôi 

vl thôi cau-nguyln cho linh hÒn tôi nhàn, 

cho Hpí-thánh cùa Qui vi, cho doàn the cùa 

Qui vi ? 

Qui vi có câu nguyên cho thanh niên 

chãog? Thanh niên ngày nay chĩ có tht 

thoát khòi tinh than và bay rap cùa Anti

christ bài root phuang pháp là sy cSu 

nguyên. Thuàng khi, chính nhúng bye 

cha mc hoac nhúng kê có trách nht^m làm 

guang máu cho các thanh thicu niên lai [à 



nguyén nhân sir ran niVt trong gia đlnh và 

H$i thánh, mot str ran nirt mà ma qui Ig'ĩ 

dyng đe ngãn trò^ sir boat đôiiíĩ cua Hpi 

thiah trong viêc kêu goi lú-a tu5i đoj 

m\xm ay. 

Hay mô' mat nhln xem các cuôc 

đàri trè trung ay, biSu tu-ang cho nhírng 

khà nâng thiê i-thu-a.ig vô tan đang tè 

tách trãa nhieu đu-ù-ag \&\ kháj vl hg là 

nan nhâi cùa m5t hoàn clnh taj ra bbi 

ohirng kè vô y thú-j và vô trich nhí$m. 

Môi thanh niên và thieu nír ăy có the 

trà nên mpt dyng cu lu-a chon đirg^c trang 

hi quyên aăng cùa Đ rc Chiìa Trcri đe 

dung nên inpc bii'c tu-jng. ú-ng phó vói 

tinh the nguy kich hi?n nay, nhu-ng hp bi 

váp pham vì m^t so dông ngu-íri lérn chĩ 

thôa man ve mOt đíri song ' đ^o dtrc be 

ngoài m$t đía vì dê dàng, thoài mái, noi 

danh vó'i mpt «Chúa > (có the lâm)» nhú'ng 

không có thap ty* g i á , - , . mpt sir phô 

tru-o-ng hlnh thú-c mà thieu hÌo lê that 

thiên-thucrng và vĩnh viên khSì thi trong 

Kình thánh. 

Dau sir kien ãy không may tot đep, 

nhu-ng đó là sir that. Đoi di?n vó'i hoàn 

cânh ay cùa gió-í thanh niên, chúog ta có 

thi nói : . (Ta chang pham tôi cùng Đú'c 

Giê-hô-va mà thôi cău nguyén » cho ha. 

• 

Chién-dich Tin-Lành O T a m . K ỳ 

A -

Til í>n Chna, ttr sang 

Chúõ nhtri 7-8-00, Hqu 

ihénh chúng tôi md-i dtJ-Q'C 
Giáo - sì Thomas Stehbins 

dem tf^i vào Tam-kỳ vè kh&i 

giàng Tin-lành t^i Chu-lai 

mQt tudn lê và Jiép th^o lè 

í(ti sen tru-ò-ng Trung - /jfc 

Công-I^ft mQt tuSn lè nũ-a. 
Kêt que trong chiên'djch 

giàng Tin-lành nay các gió-i 

dông bho ttèu rat chù y dên 

Tin - lành và có trên 50 

ngtr&i tin Chúa, 

Chlén-dkh Hr-lành ìq\ Tam-Kỳ 
Hình frqí tq\ Tom-Kỳ sou l« khoi mgc Ngoài ra, các con cat 

Chúa cõng dwQ'c nhi^u o-n 

phw&c d$c bf^t. Vào sang 

Chúa-nhirt 28-8-66, Hôi-thânh có tÒ chác lè xác dau cha ngwô-i bjnh. T^ o-n Chúa, b&i 

Jác-iin thành th$t có rr,Qt so ngw&i du-(rc lành m^nh và hq vui mù-ng làm ch&ng ngp-i khen 

Cbúa giùa Hqì thánh vê dãng lê cêm í?. 
F 

T^i Xuên Nam mpt dia dièm g'ên tình ly Quêng^tín tan thiêt cùng có 2 buòi giàng 

Tin-lành, kêt qua tot- So con cái Chúa t^i do Ice cá nhtrng ngwăi vira m&i cSu^nguy^n cũng 

hang hái quyên góp dè ìíăy dt/ng ' nhà th&^ quyen lăn dèu tién dè dwrrc 20,000d, 

Chúng tôi ìdn làm ch&ng l^i dè Hqì - thánh khêp nO't ngQ-i khen o-n Chúa và cau-

nguyén them cho chúng tôi Muc-sir TA'KÊ 
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Sa-mu-ên biet mpi sir đa đi đen chô 

hir hông trong Y-so"-ra-cn, Ông biet nhirng 

thăy tê l l tT& nên boi giáo và dân chúng 

theo ho. Óng biet ông đi ngirgc vó"! trào 

liru và đa s6 chÔng nghjch vói Đ á c Chúa 

Trír i . Dù vây ông không mu6n thôi cau-

nguyen, ông không muõn pham mOt tôí 

du'ò'ng ăy tru-óc mat Đú'C Chúa Trò-i, và 

triróc mat thiên ha. 

Chúng ta cùng the, chúng ta biet có 

nhieu v i | c không bn thôa trong gÌáo hoi và 

trong the gian. Chúng ta biet có nhieu 

v i | c võ trât.tif trong con cái Đ ó c Chúa 

T r ó i , có su* hà hung, có tinh than the tyc, 

có sir hâm ham trong mpt sÔ đõng. 

Chúng ta biet rõ đieu đó — ncu chúng 

ta không mù mat — nhtrng chúng ta có 

làra phai le chang khi nhirg^ng bô cho tinh 

traing ăy, đ^ trô- thành nhtr Lao-đi-xê ? 

Chúng ta đùng ph^m tôí cùng Đú'C Chúa 

Tró i mà thôi cau xin Ngài can thĩfp cho 

mtfi diêu ăy. Hãy biet đau đón vl nhu cau 

cùa the gian và cùa Hgi thánh Đùc Chúa 

T r ó ĩ , hay cău nguyên bài Tbính-Linh , 

theo y muôn cùa Đírc Chúa Tròri. 

E)6i vói dân Y-sa-ra-ên, ket qua cùa sy 

dâng hicn và sir cău nguyen cùa Sa-rau-ên 

ià Đúc Chúa T r ò i ban cho môt vi vua mà 

nhiêu the kỳ vê sau ngirò-i ta đa chú'ng 

rang : ^ Ta đS tim thay Đa-vít con cùa Giô-

sê là ngirò-i vùa long fa, ngirò^i sê tuân 

theo mpi ỳ chĩ ta"̂  (Sù-dÔ 1 3 ; 2a) tú-c Ià 

Đang dirp'c Đú'C Giê-hô-va xírc dau. ĐÔi 

vó i ohu-ng lói cau nguyên cùa chúng ta, 

cbâc cũng se có môt ket qua mà Đú^c Chúa 

T r ó i sê bay to ra trong thi giò" có cSn, và 

Chúa chúng ta sê đircrc vinh hiên bô'í 3 1 / 

hoàn thành lói húa cùa Ngài . 

H, G. AN 
Vtêt thfto E.AIaxandor 

(trTch Ifi Támoin et Taction bibliqut] 

nguyên 

Con lay Chiin, con lâ ngirdri cò lòi 

Siiot cuôc đò i con lam-Iòi đáng'Ihu'o-ng, 

Dù l ìôm nay t rong loi song bính-thuòng 

Con van khô, van th^y minh Ihieu-thíSn. 

Con van đi, van cú" t im khap chon 

Cho linh-hon nai an-náu binh-an. 

Nhirng ha-gió*i — Chúa o-i! nào có đ i rgc 

Con lay Chúa, cúi xin Ngài cú'u-chuòc. 

Than hon con ra kliòi chon lòi nho* 

Cà ngày ( ìèm con lliành-khiìn (\q'ì c h ô 

Giôf cúru chiiỳc Chúa ban nguòn ân-điên 

Bua hon con ra khôi chon mi l mór. 

TIIIÊN-TAM 
(Đaĩat) 
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• Th^i Hê - l i làm tbây tê-le. có mOt 

ngi/ò^i dàn^bà có chông nhiêu nam nhirng 

van son-sè, dành b5m bung de chông 

chi8 xè tĩnh yêu cho môt ngu'ò'i khác 

mong t i n con ke t y . Tũi h& vĩ không có 

con, cíau-cíó'n vì không c ò i làm chù (rgn 

tĩnb yêu cúa chông, nhyc-nhă vì vo* kê 

cu3 chông y có con khinh bĩ mình- Mat 

mat, thua sút^ long nàng dâng cay, bò 

an và khóc mong VCTĨ pbSn nào nÕi buôn 

ngh^n ch. Thông-cam tâm trgng khò-dau 

cue vo^ ngu'ò'i chông m5i lân dâng te

le deu chía phân cho nàng gap dôi phân 

Vl?" kê và tirng nói vÓ î nàng : ft Ta há 

cKâng dáng cho nàng hern mu'ò'í dáa con 

.traí s a o ? n Vâng, tĩnh yêu chàng van 

d§m dà^ nhu'ng ai chju du-p-c tĩnh yêu b! 

xè chia ? Chàng chia phSn gap đôi nhung 

nàng nu6t sao vô khi miêng tràn uãt-ú-c, 

Isí nhijc^nhõi vĩ gipng mĩa-mai trêu gĥô  

phân bí luôn ngày cũa nguò'i VÍ? kê ? Và 

ai sê kê nàng nh^n phan u-u-dăi ciia 

chông khr nàng nam xuóng không con 

thi>9 huòng ? 

NÕi b u ô n cay dâng dâng lên tân cò 

nhu" mpt day oan nghiêt mcri goi nàng 

só'm chãm dát cuOc dò-i ba 'c-bêo kb&-

nhuc. 

Trong cùng-circ cua dau-khS, t^t d /nh 

cùa tuy^t-vpng mà nu-óc mat van không 

làm vo î du-p-c tí n à o , nàng vào dên thò" 

giăi-tò cùng Thupng-de^ v i ngoài Ngài 

không ai cam-thông n&i và gĩâi-quyêt 

d'j-^c cho nàng, Ti> tãm long bi-thu-crng và 

chân-thành, nàng dÔc d6 tãt cá uăt-úc, 
oán-hò 'n^ tũ i *nhyC/ dau -khò chãt-chiíe 

bao nam trong long cho Đãng Câm-Thông 

và thiêt tha dâng lên m^t lò i câu xin v 6 i 

dú-c tin t r p n ven ! « x in cho tôi mOt c o n 

trer » và kèm theo m^t lò'i hú-a : «tôi sê 

cho Chúa mupT} no t rpn d ò - i * d ê tg en 

Ngài. Và Kinh-thánh chép: Dogn ngu'ò'i 

nfr ãy luí ra, an và net mat n à n g chSng 

còn tru sau nCra » 

Trong nam do. tù" mpt nguài dàn bà 

son-sè^ An-ne dã tho thai và senh mOt 

con trai ten là Sa -mu -ên . Lò'i cSu-xin dõc 

do iù tâm long chân thành dă dem l^i 
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cho nòng ngifò-i con l^ê-lL^ và cat di 

nhirng kh& nhyc xi/e nay. 

• Đ3u the kỳ thi'r bay truí^c Chúa, 

San-chê-fíp, vua A-si-ri cam quân càng 

quét cho den bò* Dja-truhg-Hâi. Đoàn 

quân dung manh sau khi san bang nhiêu 

xù, dánh chiêm nhiêu thành dã tràn dên 

bèr cõi Giu-da. Kiêu-hanh, nam châc 

phan thâng t rong tay vì G iu -da khÔng 

dũ lính ky dê c à i hai nghín ngya chiên ! 

t rong khí quân minh dông nhu- kiên cò 

và hang say chien-thâng, San^chê-ríp sai 

Ráp-sB-kê dén chiêu hàng-

Trifó-c \èf\ chiêu hang mia-mai khinh-

bgc cùa SLT-gíâ A-si-ri^ long E-xê-chia 

tan^nái/ nhirng phâĩ ím-lăng chíu nhgc 
vì biet sú-c minh không chõng n&i. Long 

tan-nát/ áo quan lành l^n ĩch gì ? Còn 

gĩ phàí giO-gìn khi quyên sâp mat, thành 

sâp bi chiêm, dân sâp díêu-hnh, danh 

Due Giê-hô -va bj s1-nhyc ? Hoàng-bào 

không glù duac thành - trĩ, vu-o-ng-vj 

cũa minh và danh d y cua Oírc Chúa 

Trò-i^ E-xê-chi8 xé áo quân^ mãc bao gai 

!ên châu Đ ũ c Giê-hô-va. Nghe lài phúc 

trình cùa Ê-lĩ-a-kim khí gap Rép-sa-kê, 

E-xê-chra mSc bao gaĩ lên den thò, nhân 

thu cùa sú-gíă A-sÌ-rÌ , Ê-xê-chia lgi lên 

den thò*, tõi den ngu'ò'i I9Ì djnh l ê i den-

thò- mOt lân nùa doc d& n&i khô tâm 

cùa minh ra t r u d c mat Đú-c Chúa Trò'i 

câu xin Ngài giái cúu dân Ngàĩ vĩ c 6 
• 

danh Ngài. 

Khi quân A-rí-si den vây thành Giê-

ru -sa - lem, dêm ăy thiên-sú' cùa Chúa 
dã vào trgi quân kè thù giêt 180.000 

nguò"!, và nhóm tàn binh còn lgi mgnh 

ai nãy chgy vê nuó-c. The tr$n thay dòl 

hân, quân Giu-da không t3n mOt gipt 

máu^ mOt mũ i ten, Và Kính-thánh chép 

rang : * Oúc Giê-hô-va phán nhir vây : 

it Vì ngya i câu xin Ta,,. « (E-sai 57 ^ 21) 

• Sau ba nam hgn hán, trong xú- cò 

không mpc du^p'c, cây-coi cháy khô, dãt 

cú-ng nhu" dông, sue v§t chêt dan, j i g u ò i 

cũng không song noÌ, A^háp bèn than 

hành di t ìm E-lí và tĩm mrácl 

Sau khi bao A-háp nhóm hiêp tât cà 

các tiên tri Ba-anh và Át- tg t - tê tgi n ú ì 

Cgt-mên^ hai ban thò* duO"C dyng lên, 

bò dât tó' i , làm thit să ra tù'ng míSng, 

cupc tranb dua gitra Ê-li và các t iên- t r i 

Ba-anh bât dau. Tranh dua d& njinh 

chung giá-trj cùa dirc-t in và thyc-chãt 

cÙ3 than minh de quyet djnh 1ÕÌ di cho dám 

dân nga ngác triró'c t ĩnh-trgng xă-h^i hõn 

logn diêu linh- Tranh chíen không bang 

sue minh , nhtrng bang 51/ lính thiêng 

cùa then minh thò- lgy và phgc-vy, tranh 

dua dê bâo-tôn uy-tính cùa than và mgng 

song minh.Thâng bgi sè quyet-djnh sâ-phân 

câ quÓc-gia. Các t iên-tr i Ba-anh dâng te 

I I trtró^c, hp khãn-váí^ kêu-Ja rgch minh 

chây máu, don tat câ sue lire vào niêm 

tin cùa hp nhung dén chiêu van không 

thãy dpng tính gĩ- Den phiên Ê-lí vào 

giò" dâng cùa le chay bu&í chiêu thì lùa 

tù" Irò*! giáng xu5ng thiêu rgi cùa lê và 

hut khô nuó'c trong muang chung quanh 

ban thò". Dân chúng sap minh xuÔng 

xu"ng nhân Du-c Gíâ-hô-va là Due Chúa 

Tràì , và tãt eè 450 t iên-tr i Ba-anh dêu 

bi giêt- Kinh'thánh ehép : ^ Den giò' cùa 

lè chay ban chĩêu, t iên-tr i E-li dên gân 

và câu-nguyên r a n g : . . . hâu cho dân-

sy này nhin biet rang Giê-hô-va là Dire 

Chúa Trò'i và Ngàí khien eho long hp 

trcr j ^ i , * 
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XÂY CAT NHÀ THOr 

B&i íu- cèu nguyén thaihièt rùa Hpi* 

iháfìh nén Chúe dã carri'd^ng các tói'i& 

coit'C'*! t'huâ dãng rhunp l^i mpf Ì Í Í 

tìèíì x$y rM nhh ih&, Cong ^ffc làm nùá 

f:hù-ng ihì tìSn dă hêt neit chùng tôi trên' 

irpng xin qui 17" \b gSn cêung'iy^n thèm 

cho chúng tôi dè làm tnng nhà thd'^ hău 

qui vinh tUnh ChÚ3- Tien h^c quyên tr^ 

nin dè gfh cho; Tmyín - cf^D Đ^ng-
d f̂ig-Hhoa^ H.T*T.L- Bòng'SCRN' 

Tin Qi» chól- Ngèv ?S dèn ?! tUng 

V nAm 1966 t^i Bong - ^rrn hj lijt l&u 

ìfÁn van tW'fhãt I^tì hu- h^t \à irôi mat 

m^t v4tdiQ\s cùa HQÌ-thănh cũng nhw 

eùâ cbúng for Xin qui vi câu-nguv^n chu 

cluing tôi Inmg th& ibdcb nêy^ Đa t^-

Đ. Đ. K. 

- +-

1 ^ 

Nhà thà B6ng-sorn dang xày đà dang 

L$i ngwgfo tinh the 
( T I É P T H E O T R A N G 3 8 ) 

Sd'j do E-!í l^i lên núi C 3 U nguydn và 

mi/a DFY xu5ng trôn Hat sau ba nhitì hgn 

hân^ sy song lai bât dau nay n a . 

Ca^CILU thân- t l i ^ An-ne bien (Ì5i âe 

»nh con, tr§n-chión E-xe-chìa không 

iJính rn.^ t l iăag, L O N G dan tier Igĩ cung 

Chúa vĩi ihiên nhiên D O m\rH xuong 

nhuăn l i /ár dâl-dai khô^hgn^ dSu bar lò'i 

C Â U - N G U Y Ê N . 

Nhirng kha-nãng cùa IT^í cSu nguyén 

kfiông chĩ DI>ng I 3 Ì tgi D O , toi c\\ò L $ T -

ngijp'c l ĩnh the bên ngo^ìi, nhung khă ' 

n íng C U E lò-i câu-nguy$n còn có the đgt 

den m^t cao dp it QĨ ngò*: Môí-se D Ă 

cau nguY$n khien D(rc Chúe Trà i they 

dôi V D J N H l iou-di^t dàn Do^thái khi h9 

D U E con bò vàng ihà Igy. 

THiNC GIÊNG và HAI - 1967 3 9 



SV C Ă U N C U Y f N L À M Q T N H U - C À U 

T r a lai rung Birc Chúa T r ò i I rong 
sir ăn-nãn vk dure t in , chiing ta t r ò 
thành con cái cua Ngài. Là phàn-tir 
trony gia-đinh Ihuôc vè t r ò i , chiin^f 
ta IhíH cù ô i rc Chúa Trfr ĩ là Clia- Su-
càu iiKuyõn, vl lê đõ, I r ò Ihànli I I I Q I 

S I T can Ihiét cho sinh niênh, Nú can 
thiát cho ííirC"tin cfiíi chúng ta cung 
nhir sir Jiò-hĩíp can- lh i í t clio thãn-thê, 
Có muôn ngàn ly^do bay to rang six 
cau-nguyên là can ycu. 

Ngu'òri ta có Iht; nào thànli môt Co-
đSc nhân nià không cău nguyen? 

Chúng ta sê nghT sao n í u có môi 
tĩira con chang bao giò- có niôt lò i 

uói hoiic niOt cái nl i ìn , môt l í í n g cam 

an hay môt lô i xin nào vó i clia 

ni? no ? I .afih-nhat, vù-Hnh, bôí an , ici i -

ky ! Bó không pli^i là b lnh-anh cua 

cua mót dúa con giro^ng-mau dâu. 

T rên tí inh-diôn tl iuôc l inh cùng nhir 

the ãy. 

Do do si'r-drt khuyên-gigc chúng ta : 

l iny nliíV líi'rc Thánh-L inh thirò-ng 

Ih i róng líun du uipi tluV cău nguyen 
và nài xin (L-phê-sn 6 ; 18), 

R. F. Douliere « 

(Con đwÒTtg cau nguyen) 

TIN T i r C T H A N H - K I N H H Q I 

Nhàn thay hiên nay còn có môt so ĩchó dóng con cái Chúa trong các Hôi-lhánh 
chua có Kinh-thónh hay chya có cóch day đú cho moi nguòi trong gìa đính, nên 
chúng tôi quyét-đính tú dâu tháng 2 duong-lích dén dôu tháng 6 duong-lich nam 
1967 [4 tháng) chúng tôi sê ban ra mòt so Kinh-thánh vol giá dac-bièt cho qui vi nào 
ààì mua tCr 5CX)d trò lên, du-oc giom 20 phòn tram theo piá ban. 

Ngoài ra, riêng vè logì Kinh thónh in trên giáy Ân-dô có thoy dôi giá nhu- sou 

Loai 47XS trLTÓc giá 375d nay giá 475d * 

Loai 47XB tru-óc-giá 425d nay giá 52ôd 
Ciám-Jóc ĩhánh'Unb Hqì 

Mfjcsif Giáo-sĩ f. A, Cline 

THÀNH THAT TRI AN 

Qui vj An nhttn Jã Jang giúp Thánh-kinhbăo^ nhw có ten Jwài Jãy : 

I'.ò T ú y - l l o a , Saigon 360đ Mót t í n - h ũ u GiáO'đúc 50 đ 

Bà Nguycn-văi i -An, Kien-phong 5ua Mot dôc giă 2U0đ 

r.ô N|ípc-Diép, Saigon Ò, Bà Bào-Kv Pleiku i.3uoa 

Ò. Jfk Lê-văn-Hoi ig, Hàn-cò- 500(1 Ò. l ìà Trăn-1 'hiro-ng JOOd 

Ò. Liru-thanh-Ngnc, Tam-kỳ 100(1 Ô. Lè- i l ình-Làn, I 'han-rang 200ít 

T, Đ . Liru-Kh;'mìi Ma-lLiiii 200a l ln i - t l iãnh Mỳ-an •OOđ 

Bà Nguyên-Lbanh-Trà Cau-tho- 1 .OOOđ Ben ngày 20-1-1967 
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Nhírng em be trai, be gái tôi quen biet 

deu thích cau nguyên, M 5 Ì em deu có lài 

cău nguyen riêng. Đôi khi lài cau nguyên 

do các em day, nhung cũng có khi các 

em ty cau nguyên lay, Dí nhiên lài cau 

aguy|a cùa các em khõng the nào giôcg nhu-

&ng hay bà cùa em du^crc. Có lài cau xin 

ciía m$t em be mà tôi cho là m^t trong 

nhíng lài đ^p nhăt. 

Em be ãy ten là Shadì. Shadi song rat 

la các em, mãi à bên An-dô- Em mô côì 

cha m?, và khi vtra sáu tuSi, em đuac mQt 

nír Giáo sĩ đem vê nuôi. Bà Giáo sĩ rat 

thuMD-ng yêu em^ bà day em biet Chúa, yêu 

men Chúa và day cm cau nguyên- M$t tÕi 

09 khi Shadi sap sua di ngù, bà giáo sĩ gpi 

em I9Ì bao : 

~ Này, Shadi, tôi mu5n em tu cau-

nguyên ngân thôi. 

Các em đoán thú Shadi sê cau nguyen 

nhu the nào? L à i căungny^u ãy that ngan, 

vl các em han biêt rang cau be ãy chĩ mói 

lên sáu, và chĩ nguài làn mài có the cau 

nguyên dài đirgc. Shadi da cau xin; '*L?y 

Chúa Jesus yêu dau, xin làm cho con giÔng 

nhu Chúa khi Ngài lên sáu tuSi.« 

Các cm có nghí rang day là lò'i cau 

nguyên th?t tíít d?p cùa m^t câu be lên sáu 

không? Đuac gíÓng nhu Chúa khi Ngài 

lên sáu tuoi/ th^t là đìeu tot dep nhãt cho 

moi em be lên sáu trên the giài. 

Các em be trai và be gái không bat 

buôc phài giông nhu ba má hay ông bà, 

vl các em không the có tâmhôn chín chan 

trong than xác tr^ tho- đu-ac, nhung các 

em có the có tâm tánh diu hien, đo-n sa và 

tha-ngây nhu Chúa Jêsus khi Ngài hãy 

còn là môt em be trai a trong nhà cha 

m^ Ngài. 
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NG.- SON - HÀ 

Dir HOI NGHI 

TIN-LANH A-CHAU 

H y i ' l i g p : Xííòn-a}Tri- chính \k Ai ih 

n^fr, soii^ moí pliai-ílnan cnng ngòi 

rìcnfí theo Ì*hái-tluàn dtj nghe 
Yin thòiig-dicii (|ua vi. Uiáo-st . Sii\\ 

phfii-đoãn có 111 nliiíni Ur t l m y í l -

Irình phát chd l.>:ii'hĩeiK Sau klii 

n^he íhuyíft-trìiili Ì3ai hieu <lnv*^ 

phci) cháUvan, tun hieu sir Ian Ihoi 

cíin Hòi - thánh i|i iòC 'gia h;in. Sdiií^ 

trirác khi hoi, i iui i Bai-hieu díi \h' 

Mi.ic-su King, cnntí phai xirnfí U-n 

minh và quoc-jíia minh, ròi sau do 

m ã i nõi , Ncu Ì)íu-I)icu não ípiòn lò 

(16 dii C^hù-lna Inmng - dan phTii 

nhac-nliò". (^.ò xirng ton nhu* vây ca 

Hòi-nghi den hiíU nguíVi nói do là 

ai UV (piôc-jíia nào. i lóĩ- thánh Nhirt 

dirnc I lòi - n^^hi khi-".n v ì ' kv-lhual 

ti inh hãy lò" khal - t r inh. Day \ì\ sáiif^ 

kiiSn mà các phái dnàii lu'u-v hoc-

K I N H N G H I É M H Q I T H A N H C Á C N U " ( T C 

Hoi-thanh ViiH - nam duívc H ò ĩ -

nghi ii*)an-nglnnli ve chirouj^-lnnh 

mn-niang chi- hòi m(-/i ù Uò - l l i i . 

Hoi - n^lii [ini liiru phu'ontí-pháp 

mo-maug dc các phái-<ioan tWV vc 

áp-dung cho liói-lhánh nu*Vc idià... 

Nhieu hic Hòi-ngin Ihãíuhuìn sói-

noi idinng nii,u-*Ìíeh lã tim lìhuu^ng 

pliãp gi i i | ) I lòi - thánh tăn-tói lăn 
s iu . 

Kò:ĩ - H ì p j - n h . Hiibi^' eáit'̂ h. ^Cit-vhanii 
. , ' ' v . • " 

I rniiii- [4ví/hól d.irai ((uyeii lành-

darv t^iia Hò'i-triróng Mut'-su- IMiihp 

ìcìigp có 2 chi-hoí can r i i i -hói kliác 

giúp, í ioi-t l ianh Hongkong p!iiu tir 

U) t iâ tiôn thnò uhà hmi nlià tluV, 

vi fhĩt hep nglròi dÓRg, nen nhieu 

nliã eao 20, ;íO l i ing m ó i du chó 

dãn ehnng c u - t i í i , khóng dù dat 

cat nhã-lliõ', V l vãy Hòi-thánh phái 

thuc do h.OOli:^, 7.()íH)$ V . N . m o i 

tliáng 1 eho, jìhiìn niiieuMà Iron lãu 

caí* phai di tliang máy« Hoi-thánh 

Hongkong c6 g(Vi Cĩiáo-^sì qua V i e t 

nam, 

Nhã saeh Tin-hmh Ihuìgkong eô 

Ihnè l)ão dâng hãi ehimg-díui moi 

thir hay, hang nam eó in lieli man-. 

Nhà sáeh fa the n ã o ? Chính phù 

H o m í k o n g lai líiao I I K J Hòi-tháidi 

lí> v ice giáo~duc con em, iiôn có 

nliien ngòi t ruòng l ièn nòc cao-õe 

(hui lding) duívc lliãnh-lãp do H ò i -

thánh ítám-du'ong còn nliã eani-

(piyeii (hd-tho chi-]ili i , Hòi-thánh 

Ko\vh) t ig 1 O'^íí <̂ 'ó mupn (^hánh-

pliu do Irèn 'M\ l i iên l>ae Vict-nain 

de xáv cat niól t i i ròng Truníĩ-hoc 

láti-Jv\ .;> tang mã l l ò i tháuh phái 



hoàn lai tièn inuvn trong 15 nam. 

CInia có ban phu'ófc trong cl i i rong-

trình giáo-liuăn nay, nên nliiíSu hoc 
sinh tin nh^n Chúa. Bao giò- Hôi-

thAnh c h i i n g ta mò-i mô" dnQfc 
triríVng Trnng-hoc , D a i - h o c '? 

Nam-dirang : N a m - d u o n g có 30U0 

dâo, dài 3000 dòm. Su- tô-chiVc l l ô i -

thánh Cling nhir sir l iên-lac thĩlt 

ld)6-khăn. 'I^ông-s5 tin-dÔ do 70.000 
ngirái, song it ngiròi di lioc T r i r ò n g 

Kinh-thánli. Có i ) a i - l ) i ê u hô i tai 

sao thi Phói doàn N a m - d u o n j ĩ đáp : 

Vì s inh-vièn di I w c Trir írng Kin h 

thánh ho phâi tii- lo.-, Hôi-lhánh 

Viè t -nam cùng chung t ímg-trái là 

it ngirò'i đì hoc I m Chúa. Ngivdri có 

trách-nhit)ni phâi t im-hieu vì sao 

có it ngi i 'M di hoc Icri C-lu'ia ? 

Vi Hô i - t r imng N a m d i i o n g còn 

Irê, da hpc LiiAt-khoa ncn n ó i Anh 

van tròi chãv. Uó-c-ao Thanh-niên 

Viêt-nani , nhál là các han tri-tliLrc 
có l><^ng Lual -khoa , Y-khoa , V a n -

khoa v . v . . . hay dangn i ìn l i hau viêc 

Chúa I (còn tiep) 

0 Đào Phú'QuíJBÌnh^thu^n) 

Môf buSf nSóm cùa Hoi-íhúnh Phú-Ouf 

B Ô - D U N G TRUYèN-DAO * 
F • 

v A x A y c A t n h A THír 

Nghe dên dăo Phũ-quí, có lè hau hêt 
chúng ta không quen biet lam, Đó là môt 

hòn ííăo nam each Phan'thiet (1$ 120km vê 
htráng Đông. Đi ghe may pĥ i mãt12gìà, 
Đâo nay dàí 8km, rông Ak^^, tlên so gan 

9,000 nqirài, Đông-hào l̂ i đây có mOt nêp 
song riêng b ì P t thuan-túy cùa ngtrài Vî E 4, 
5 mirtri nam ve t r r ó C y da so song vói nghS 
chèi ILTÓI và ray băi. B5p là thô-sân và thyc 
phàm chính a\Q dong bào. còn g^o phăi 
mua tù- Phan \\m-i chì dành cho thiêu-sfi 
kha gia, 

Đgo Chúa dên Phú-quĩ trèn 25 n3m qua, 
Cy Ngô-Lành m t̂ bô-lao có khuynh-hiróng 
KhSnq-hpc là ngiròi d§u tiên liép-nh^n Chúa 

• 

t̂ f dat lìen^ nhò qiiyên-nSng cùa Chúâ 

tiành dôi>g, giũ- di/í7C dirctrn và dira dât con cháu trò I9Ì thò phir '̂ng Chúa, Tuy nay eg dà ví vó'i 
Chúo, nh í rng hot f̂ iong Tin-I^nh cú- ngam ngãm phát-trièn trên dêo, 

Vào nam 1951-̂ 52, Giáo si D.P, Irwin ò Nha-trang vào Phan thift hií̂ p vói Cg Mgc-su' L^-khíc-
Chan thup íhuyen huôm ra t h ă n ì tin do Phú-quí, Sau may ngày qiài nanq d a i T i ITIIRA, thuyen di dirĉ c 
1 q:iàng drròng n g i n rot phài tr-V ve Phannthrêt, N5m 1961^ Giáo sĩ D. BoMÍr-̂ níl rung răt muÕn đi, 

• nhirng thòi tî E không thu§n tí̂ n nên kbông di đLrgrc. Đen nSm 1962^ Giáo-sĩ White vòi tr^t so 
nhSn-viên Thánh kinh'h$í may man gSp lúc thu|n tí^n dà ra dirg"c den dàô  nhu'ng lúc trò ve phài 
bao phen dào dicn vol song gió giffa bièn kho-i, ti/òng chòng nhu* sê làm moì cho cá, 

Cuõi nam 1964̂  Ông HiíỳnhThân^ tín-áô MùJ né du-grc tbúc gigc ra dão de chung song vÒì 
con cái Chúa. Sy di l̂ i bay giò tircrng doì dê dàng hori vĩ có ghe may. Tháng 8/65 tÔi có dìp ra 
thãm dãv 2 nqãy, TLT do t ô i thiròng suy nqbĩ den Hôi-thánh ngoài dào ay nôn da trình vòi Ban Trj-

Đi3'h t̂ và Hôi'dòng ve nhu can căp-yêu cús H$i'thánh Pbú-qul. Cáni cm Chúa, Đja-hgt da bô-
dyng Truyèn-d^o-sinh Nguyen-Sang dên do hau vifc Chúa và vi^c xây cat nhà thò Igi do dang xúc 
tien. Đã có m^t so các vĩ hão tâm dâng cho Hôi-thánh Phú-quí nhu- Giáo-sĩ K. White l.OOOd.; Myc^ 
SLT Phgrn-xuân-Tín 200dv Be Ph^m^. Bĩnh 500d. Ông bà Đ^ng-ngpc-Vinh 15.000d. v.v.-. 

Kinh xin qui vi tor to con cái Chúa cau-nguy§n nhíeu và tén-trt?' tài-chành dê sòm thi/c-hi$n 
m$t nhà thò tgt dâo Phúquí, Tien b?c úng-hg xin gòí vS cho Myc-sir Trdn-vàn-Tùnĝ  Phan-thiet ho$c 
Cliû nhiêrn Myc-sir Tran-tronq Thyc, hôp tha 41, Nha-trang- — Afs- rrăn-văn-Tùng 
THÂNG GIÊNG vÒ H A I - I 9 Ó 7 4 3 
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* AI-PHUC kè * 

Các em có biêt ntró-c Anh ô* dâu 

không? Nu-óc Anh thugc vê Châu Âu , 

nam a nua phĩa trên qua dia-cău. XO 
nèy thuàng răt Ignh và có nhjêu s^rcrng 

May t ram nam Uxiôc, bên Anh có 

mOt ngua i làm dpc-bình răt n&i tréng. 

Các em biet rang ggch ngóí, con Ip'n 

dăt các em dung dê dành tiên hay chén 

bát v.v.-. deu làm bang dăt set că và có 

rãt nhiêu, logr. Nguòí làm dpc-bình nSi 

tiêng bên nuó-c Aah này dung thú đãt 

set lot nhãt dè làm nôn các bính^ Ip 

ló-n nhô dũ cSf^ tráng men vê hình và tÔ 

màu răt d^p. Tuy thÔ ông ta không làm 

nhiêu, xuàng ông chĩ săn xuat rãt i t 

nhCrng d^c bình qui giá do thôi. Ten 

ông ta là Josiah Wedgwood-

Ngày kia mOt nhà qui t0c dén ihãm 

xuÃng làm viêc cua Wedgwood, x i ràng 

th§t rOng ló-n và moi nguài thp- dèu 

chăm chú làm công ví$c cùa hg. Nhà qui 
tOc theo dõi và to ỳ muÔn hpc each làm. 

Wedgwood gpì mgt câu be dg muà i lăm 
tu&ií dãn c§u dua nhà qui fOc di khâp 

xuàng^ xem-xét t uàng t$n moi công 

vl?c. 

Nhà quĩ tôc này là nguà i không tin 

Chúa. Ông ta rSt khôn lanh nhu-ng 

ngug'c Igí vó i vè sang trgng cùa mĩnh^ 

Ông nói năng cOc can, ihô tgc- Ong ta 
vàa di trong xuàng theo c^u be vàa chê 
bai diêu nàv, phê bĩnh chĩ trích diêu np 

bang nh&ng là i nói không thanh nhă tí 
nào. 

Ban dau c$u be thp' rãt nggc nhiên và 

rôi khó chju^ buc mình vì nhũng lài nói 

cùa nhà quĩ tOc C§u không ngà mOt 

nguà i có vè quyên quĩ cao sang mà l^i 

vàa hách djch, vàa thô tyc tâm thuàng 

nhu v$Y, dâu dôi khi Ông ta cũng có 

nh&ng nh^n xét ranh mãnh làm c§u phâr 

b^t cirài 

Wedgwood lâng lăng di theo sau hai 
nguà i này- Nhùng là i dÔi thogi, ngÔn-
ngCr, cà chĩ cùa nhà qui tOc làm 

Wedgwood rãt that vpng. Wedgwood van 

ím l^ng^ m?H lúc seu^ ông t r à vS văn-
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phông chò' dg^i. Nhà qui t^c hirác vào. 

Wedgy^ood di/ng d^y^ ch§m ch^p dí que 

truó'c day dOc bĩnh kieu mãu rôi chgn 

mOt chiêc dpp nhãt cam na\ toy. Nhìn 

nhà qui t^c, Wedgwood nói cho Ông ta 

biêt công trĩnh làm nên chiêc bĩnh này-

Công viêc dâ dòi hôi nhiêu thì giòr, sy 

chú y, dung mi jc dO^ tĩ mĩ. Nhà qui tOc 

có vè răt bang long \èr\ giăí thích do, to 
ra rãl yêu thích vè qui chíéc binh. Ông 

dira tay ra dinh tir tay mình nSng niu và 

ngãm rõ ho^n công trĩnh tuyêt diêu ăy, 
nhung tay nhà qui tgc vi>o má i chgm 
dén chiêc bĩnh^ Wedgwood buông tay ra, 

chiéc bĩnh qui giá raí xuõng dot vtj ten 

lành. Nhà qui [qc vìre ticc rè^ vi>a túc 

^ gi^n quát lên : 

— Ta muón có chiêc bĩnh này. 

Ô n g vô ỳ qua ds làm võ- mat rSí I 

— Thue ông, Wedgwood dju dàng 

dáp^ còn có b i í l beo nhiêu díêu quí 

trgng ho-n chiêc bĩnh này. Có nhC/ng 

diêu mà nêu lõ- làm hu" hong di thì khÔng 

bao gìif sire chíía Igi óuqrc. Tôi có thS 

làm du'p'c nhiêu chiêc bĩnh qui gíá,̂  xinh 

d^p y nhu" chiêc bĩnh vOo vò". Nhung/ 

ihya ông, chính nhũ-ng gĩ ông dã gieo 

vào tâm trí cùa c?u be thp- trong xuõ-ng 

cùa tôi , không boo giò* ông ISy Igi ânQrc, 

Không bao giò" Ông có the trâ Ig! c$u 

be ãy diTQ-c due t in don và tarn long 

Irong sgch khi chĩnh trong ngôn ngCr, 

cu chì^ ông da phá buy no bSng cách 

khinh thuò"ng, nhuc mg, chê bair chĩ 

trích nhũng dieu dáng ton trong truó'c 

m$t c$u be ãy. Q , ^ ^ 

O Mỳ-tho 

CÒ-NHI-VlflSi^TIN,LÀNH,MỲ-TH03AP..HOÀN THÀNH 

Thanh-niãn công-tác Iqi Cô-nhi-viSn 

Sou 3 tháng xôy 

cat, Co - nhi - viên 

Tin - lànli My - tho 

sâp hoòn - thành, 

song nay chúng 

tòi còn thieu tài-

cliónh tra cõng tho 

cũng nhu can mua 

them vat - lieu và 

võt dung can thiét 

trong Có-nhi-vièn. 

Kính xin Qu i vj vui 

long cau - nguyén 

và ùng - hó tinh-

thõn Ion vâtchót 

cho công cuôc tù-

thi?n nay. Thành-

that trì-ân. 
* 

Ban rr/'SY H^ithánh 
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N H ^ í 
: t h a n 

C A U D O 

K Ỳ N A Y 

cùa LÊ-HOÂNGJN Biên-hòa 

Giai đáp và trirog dan Kinh-thánh : 

1 — Bâu chép : Giê-hô-va là Đúrc Chúa 
Trò-i ghen và báo thù ? 

2 — tìâu chép : Cùa le đep long fìirc 
Chúa Trò-i ãy là tâm than ítau thiro-ng ? 

3 _ 9ân chép : Birc Giê-hô-va đã lia 

bô đat này, 0úc Giè liô-va chBng thay 

chi hét ? 

4. eâu chép : ĐiJc Giê-hô-va là q n a n -

xét chúng la . . . chinh Ngài se cúu 
chúng ta ? 

5 - Chĩ mOt ngiTfri t h íy Búc Chúa 
T r ô i , ngtrò'i ãy là ai ? Ô' đâu chép ? 

6 — Ai dung Irong hôi ©ú-c Chúa Trò-i 

và iloán xét giũ-a các than ? 

7 — Ai rò- đ ín đãt thi đãt lien tan 
chãy ? 

Han chót nhgn bài : 30-3-67. 

GIÀI ĐĂP C Â U ĐÓ 
(Đăng irong T.K.B. sÕ 334) 

í — Gìô-suê 2 : 15 

2 - I I Các vua 7 : 2 — 19 

3 — ©a-ni-ên (Đa-ni-ên 6 : 10) 

4 _ Me cõa Si-sê-ra (Quan-séí 5 : 28j 

5 — Ê-li-sê ( I I Các vua 13 : 17) 

6— Mi-canh (1 Sa-mu-ên 19: 12) 

7 — Dâng 1/10 (Ma-la-chi ^ : 10) 

Đóp âúnQ 7 call : Nguyen khuong 

Ninh (An lac tây^ ; Nguyên thj Minh 

Nguyêt, Phan thi Thu Hiwng, Lê HÒng 

Cburang, Blnh công Minh, Pham thì Kim-

Hoa, Pham đinh Nhung (Biên h6a) ; 

Vuffng thi Anh, Nguyen kim Hue (Ban 

cò') , Tr imng van Luân, Trãn my L ê 

(Can thff) ; Bùi thành Giang (Can đtì-c); 

Nguyên van Đình (Cho- lán) ; TrSn thi 

Trò-, Nguyên thi Bang (Di-Iinh) ; V3 

thanh Liêm, Bach Ygn (Binh tu-frng) ; 

Nguyên van Bang (Giáo đúc) Hoài Linh, 

L ê thi Nhân (Go đ e n ) ; L ê quỳ Hãu 

(KBC. 3177) ; Bang quang Vinh (KBC 6045); 

Hà thành Kha (KBC. 3524) ; HÔ thi Thũy 

Tiên, Thanh Hu-ang (Ki ín p h o n g ) ; 

Nguyên quang Tiên, Nguyên quang 

Phong (Long khánh); Pham thi Chir 

(Nha t rang) ; Tràn Hai (Phan r l ) ; Thiên 

Hu-o-ng (Sa đéc) ; Hoàng hông Dung 

(Saigon) ; Huỳnh công Re (Thoai som) ; 

Nguyên thành Buang, Nguyên Hung, 

Huỳnh van A-Rôn, Triêu thi MJ Van. 

(Vĩnh l o n g ) ; Bà Duang quang Trung 

(Vientiane) ; Nguyln quae Trung, Duaag 
thi Cue (Vung làu) ; Lê tan Quán (Vĩnh 

phu-ó-c). 

Đáp dung 6 câu : Bang trung Tin (Biên 

hòa) ; Trãn hông Nguyên (Can the) Lê 

van A (Can đ ú c ) ; Pham thi Sáu (Gia 

đinh) ; Bang van Bât (Go công) ; Pham 

thì Hân, Nguyên thj Đau, Nguyên trung 

Bò-i (Hàm l o n g ) ; Trãn thi Be, Nguyên 

thi elm Thanh (Mỳ a n ) ; Châu hĩru Nhffu, 

Tràn thj tìén (Thanh ítirc). 

Đáp dung 5 câu : Bùi công Minh 

(Nguyên tri Phu-o-ng) ; Nguyên van Â 

Phan thiét) ; Nguyên thi Ngpc Bích 

(Saigon). 
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Cìâl IIIIéU SÁCH M(7I 

s a i D A Y L i r U - T R U Y E N K I N H - T H A N H 

Sdt DÃy l U l i -TRUVEW 

K I M H - T H Á W H 

Kinh-lhímh (tiro'c |>h:il xiifít và truyen íai cho 

diún^ la Ihĩí nào? Do là nhfrng càu lini llmò'ng 

đtrac nêu ra trong i r i óc cua nhiing ngiròi quan-

liim nghiêii-cúu Kinh-thánh, 

Mu6n tìm duac lò i gim-đáp cho nhung câu hôí 
i\y, kinh ITHVÌ ( [ U Í vi xem (jiiyen S ( ) [ DAY L U U -
TRUVKN K I N H - ' [ [ I Á N H cun Tan-sT Neiì lì, IJghtfoot, 
Giáo-sir ih}y Kinli-lhành và Ngôn-ngu- Kinh-thánh Ini 
Viên Hai-hoc Cn-ctoc Aliilene, Texas, Huê-k^^ do Co'-
qiiaii Xuãt-bi'ii iin-lành djch ra Viôl-ngfi", có đê l)án 
till nhà sách Tiu-lanh, .sn 11, diríVng Hòng-bàng, 

Síiigon (Qufin íi), 

Qua tác-])ham ay, chúng ta tluo'c thay kê lai 
truyên-tích kéo dài may ngàn nam ve công-tác khú-
nhQC và tràn dĩìy íĩiVc-tin ciìa nliCrng ngu-òi thiròng 
phài hy sinh ral nhieu dè bao-vc và Iiru-truyèn 
Kínli-thánh, là bO sácli la lung nhirt thc-gian, dirnc 

phàn bíêt ro-rêt vá i sách khác trên nhieu phiiong-dien, mà cái dac diem vô-song 
là ban-hfí sir-điêp ciru-ròi cho nhăn-loai, tir Ihé-hê nay den Ihé-hè khác, 

Quyên S g i DÂV Di rU-TRUYKN Kl5 íH-THÁNH cũa 'Hm-sT Neil r ' Ugh l íoo t , 
vcri nhũ-ng chuang, nine phàn-tách mach-Iac, kèm theo phan lóm-tat và càu hoi sau 
moi doan, có the díing làm tài-liêu nghiên-ciVu cà-nhàn hoac dung làm sách hoc 
trong các lóij Kinii-thánh, 

Sách khò 12,5 x 18,5, gioy trong tot, 

Bia in 3 màu^ 1 3 8 trang 
Giá ban : 4 0 dâng 

AI TIN 

&àdat. — Ong Nguyèn-Lê, 71 tuòi đã ngù yen trong Chúa ngày 22-11-66. Phàn wu cùng 
tdfig quyên- Myc-Sír Huỳnh-Tiên và ban tri ̂ ^T-

&à-nang, — Thay m$t cho gia quyen^ chúng tÓi xin ihènh th$t cam a-n ông be Mijc sir 
Chú nhi^m Nguyên xuãn Vpng, ông bà Giáo sĩ Josephsen, Ông bà Mtjc sw chù t^a và Ban ĩrj sir 
Hqì thánh Đà năng cùng qui vj Mijc su- Truyen ct^o và các con cái Chúa gan xa dã an òì, giúp d& 
chúng tôi rãt nhieu trong dip chÔng và cha chúng tõi là Co M(jc sw Nguyen Anh ve nw&c Chúa 

Bà Nguyen Anh và các con. 
Tru-ong-minh-Giàng, ~ Cháu Nguyen thĩ Vĩnh-Phw&c, 9 hrõi con cùa ông bà Thiêu tá 

Nguyen hwu Nam flè vè nw&c Chúa ngày 6'12''66. Phan wu cùng tang quyen. — Bon Tri sy Chi hôi-

Thanh-đírc. — Cêu Nguyen van Bwó-i, 25 tuòi, con trai duy nhãt cúa bà Trăn thj Hen 
ngh! yen trong Chúa ngày 19-11-66- Phan wu cùng tang quyen. — Truyên Jgo Nguyên hoàng Onnh 

H Q P T H A T Ò A S O A I M 

Ban &òo-vàn-Vính,— Cà tiep Jwq-c iho' và bin nhac. Thcr Jên trê. Nh^c can vè kỳ m&i. 
áăng (ìwQ'C. Hen dip khác-

Ban Thiên-thiên-Dân (KP)- - Tiép dwtp-c tho và bài thc^ Làn sau xin dán dù tern dè. 
chúng tòi khói hi phai. Cam o-n-

Mòt so dóc già TKB.— Cam o-n l&i chúc mĩrng dip lê Giáng sinh vè nam tn&ì dwcrng-
tich' Chúng tôi nguyen cõ gang dè p/íyc vtj qui vj trong o-n Chúa-

Ban Nguyén-quang Tiên L. — Có tiép dwp-c bài làm chwng-Còn xem, 
Thay đia chi : — Mt,tc sw Huỳnh Tiên HQÌAhánh Tin lành Đa l^t, hpp the 22 Oà f^t {ĩuyên dwc) 

Truyen d^o Ngô'Kính cjo Ty Bwu dì^n An-nho-n (Bình djnh)' 


