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Có ngwò'i bào rang; « 7 ì n gz cung 

rfírjrc, míln /à íirz.»Do đó nhiêu ngirai tin 

nhám, tin can, thành ra mê-tín* 

Có Van Muc-sw Whitefield hôi ông tín-đo 

căa môt giáo-hôi kia rang :« Ong tin gì ?» 

Đáp: a Tôi tin đièu Hôi-thánh tin.» Muc-

sir Whitefield hôi tiêp: « Hôi-thánh tin gì ?» 

Đáp : « Hôi-thánh tin đièu tôi tin.» Mac-

sir Whitefield lai hòi: « Ông và Hôi-thánh 

căa ông tin Đáp: «Cá hai đèu tin 
nhw nhau.» 

Đô là dirt-tin không đoi-twcrng, vôcăn-
ctr, ma-hõ, băt-đfnh. Có ngirò'i nói mình 
âă mĩt đwc-tin, kỳ that ngirò'i ăy chwa 
bao gi& có đwc-tin. Ngirò'i ăy chi côthói-
qzen tôn-giáo nhw đoc kinh, cãu-nguyên, 
di nhà thy; có truyìn-khău gia-đình nhw 
xira sao nay vây, ông cha theo đqo nào, 
con cháu, theo đao nây ; cócăm-xúc than-

bi nhw tai nghe mat thăy thì long day 
tùy hoàn-cănh, tùy trwcrng-hcrp. 

Đwc-tin không phâi chi thira-nhân môt 
thwc-sw. Ai năy có thì thwa-nhân theo 

lich-sw rang Chúa Jêsus đã giáng - sink 

igjr nam trwó'c đây, đã chiu chêt trên 

thâp-tw-giá, chju chon trong phănmô, đên 
ngày thtr ba đã song lai và sau đó 40 

ngày đă ve tr&i. Tin nhw vây chwa đwcrc 
cwu, vì ma-qui đã tin nhw vay, nhwng 

van run-so*. 

Đwc-tin đè đwo*c cwu cung không phâi 

tin nhwng giáo-điêu, tín-lỳ, le-nghi nhw 

chiu báp-tem, gia-nhâp giáo-hôi, đw tiêc 

thánh, mà phâi tin đên môt nhân-vât. 

Nhăn-vât đó là Chúa Jêsus. 

Đwc-tin có nghia là tin-cây. V? tin-
cây chong, con tin-c$y cha, bênh-nhân tin-
cay bác-sĩ, hoc-sinh tin-cây giáo-sw, than-



chù tin-cây trqng-sw, t$i-nhán tin-c$vCwu-

Chùa. Vì tin-cây chàng, vp dă iìa nhà 

cha m$ đì theo chông ; vì tin-cây cha, 

con klnh-mên và văng-phqc cha; vì tin-

c$y bác-sĩ, bênh-nhăn dă giao sinh-mqng 
cua mình cho bác-sĩ; vì tin-cây trqng-sw, 

thân-chù dã dat quyen-lai cúa mình trong 

tay trqng-sw; vì tin cây Cwu-Chúa Jêsus, 

tpi-nhân dă dâng đ&i mình cho Ngài. ĐÔi 

v&i tôi-nhăn, Jêsus là chông, là chaf là 
Bác-sĩ, là Giáo-sw, là Trqng sw, là Cwu-

Chúa, là Vua. Chúa Jêsus đã phán : « Hãy 

tin Ta. Hãy đên cùng Ta. Hãy theo Ta. 

Hãy hău-viêc Ta.» Đwc-tin đó làm cho 
chúng ta khđn-khít v&i Ngài, hiep-nhwt 
cùng Ngài bang môt môi two'ng-giao mât-
thiêt nhw nhánh cây trong gÕc, nhw chi-

thì trong than, đên nhi chúng ta tr& nên 

môt phăn-tw cùa Ngài. 

Chúng ta không thì tin ngw&i mình 

không biêt cãng nhw không thì tin ngw&i 

không đáng tin. Phâi « chgn m#t g&i vàng », 

huSng chi g&i mqng sang và g&i cà cu$c 

d&i cúa chúng ta. 

Đó là lỳ-do Đwc Chúa Tr&i đã ti? khài-

thi cho loài ngw&i qua thân-vf cua Chùa 

Jêsus. Su6t ho*n 3 nam, Chúa Jêsus đă nhíiu 
lăn, nhiêu each dqy-dh môn-đô đì hQ biêt 

Ngài. Vì Ngài phán rang: 0 sw sÕng đ&i 

đ&i là nhán-biêt Cha là chân-thăn duy-
nhwt, cùng Jêsus Christ mà Cha đă sai 

Phao-lô đã bđt-b& Chúa Jêsus khi Ông 

còn ngu-muôi chwa biêt, chwa tin. Nên 

vì sau ông xem sw biít Chúa là qui tôt-

bwc, và w&c-ao cw đwcrc biêt Ngài càng 

ho'n. Khi viêt tha cho các Hpi-thánh, 

Phao-lô cung nhw các sw-đô khác luôn 

cău-nguyfn và khích-l$ tln-đÔ tăn-t&i 
trong syr biêt Chúa. 

Neu chúng ta biêt Ngài mpt each đúng, 
môt each rõ nhw đáng phâi biêt thì đùc-

tin cua chúng ta sê l&n mqnh vô càng. 

Nêu chúng ta biêt Ngài thw<rng-yêu chúng 

ta đên nhi không tiêc v&i chúng ta mqng 

song cua Ngài, thì chúng ta sê tin-cây 

Ngài đên mwc không tiêc v&i Ngài mqng 

sÔng cùa chúng ta. Nêu chúng ta biêt 

Ngài đã đăc thđng the-gian, ma-qui, tw-
thSn, đwcrc cat lên bên hitu Đwc Chúa 
Tr&i v&i tăt câ binh-quyên tr&i đăt trong 
tay, thì chúng ta sê hêt long, hêt swe theo 

Ngài, yêu Ngài, phqe-vu Ngài mà không 

scr-hãi gì hêt. 

The-gian đau-khh vì mat niìm tin. 

Mat mem tin vì đăt niìm tin không đúng 

chh, twe là tin no*i ngw&i, n<ri v$t, no'i 

hoàn-cânhmà không tin n(ri Chúa Cwu-tht 

duy-nhwt và đpc-tôn là Jêsus, vì hg không 

biêt Ngài. 

Hôi-thánh ch4m tiên không phâi chi vì 

tpi loi lan-tràn, tà-giáo day lên, ma-qui 

hàhh-dông, mà chi vì tln-dÔ chwa hoàn-toàn 

tin-c4y Chúa Jêsus, b&i hg biêt Ngài mpt 

each qua-loa, cqn-eg't. 

Chàng ta không thì nào tôn-vinh Chúa, 

neu chúng ta không tin-cây Ngài; chúng 

ta không thì nào tin-cây Ngài, nêu chúng ta 

không biêt Ngài. V$y chúng ta hãy tăn-
to-i trong sw nhqn-biêt Ngàu đên chò 

quen-biêt Ngài đì rôi hoàn - toàn tin - cây 

Ngài. Vì Chúa Jêsus là đôi-twg'ng, là căn-
bàn,là nguyên-soái và thành-toàn cùa đwc-
tin. Chúng ta đãđwgtc cwu b&i đwc-tin, thì 

cung phài sÔng-đông b&i đwc-tin suôt th&i-

đqi ăn-điìn năy. 

T.K.N.S. 
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chà tin-c4y trang-sw, tpi-nhân tin-c$v Cwu-

Chúa. Vì tin-cây chông, vqr đã lìa nhà 

cha m? đi theo chông ; vì tin-cây cha, 

con kinh-mên và vâng-phqc cha; vì tin-

c4y bác-sĩ, bênh-nhân đă giao sinh-mqng 
cua mình cho bác-sĩ; vì tin-cây trqng-sw, 

thân-chã đã đăt quyen-lcri căa mình trong 

tay trqng-sw ; vì tin cây Cwu-Chúa Jêsus, 

tôi-nhăn đã dâng đ&i mình cho Ngài. Đ&i 

v&i tôi-nhân, Jêsus là chông, là cha9 là 

Bác-sĩ, là Giáo-sw, là Trqng sw, là Cwu-

Chúãflà Vua. Chúa Jêsus đã phán: a Hãy 

tin Ta. Hãy đên càng Ta. Hãy theo Ta. 

Hãy hău-viêc Ta.» Đwc-tin đô làm cho 
chúng ta khđn-khít v&i Ngài, hiêp-nhwt 
càng Ngài bang môt môi twang-giao mat-
thiêt nhw nhánh cây trong gÕc, nhw chi-

thè trong than, đên nhi chúng ta tr& nên 

môt phăn-tw cùa Ngài. 
Chúng ta không thì tin ngw&i mình 

không biêt cung nhw không thi tin ngw&i 

không đáng tin. Phài « chpn m$t g&i vàng », 

hufing chi g&i mqng s6ng và g&i câ cupc 

đ&i cua chúng ta. 

Đó là lỳ-do Đwc Chúa Tr&i đă tí? khâi-
thi cho loài ngw&i qua thân-vf cua Chúa 
Jêsus. Sutit hern 3 nam, Chúa Jêsus đã nhiìu 

lăn, nhiêu each dqy-dh môn-dô đi hp biêt 
Ngài. Vì Ngài phán rang: a sir sÕng đ&i 

đ&i là nhân-biêt Cha là chân-thăn duy-
nhwt, cùng Jêsus Christ mà Cha đã sai 

den »• 

Phao-lô đã bđt-b& Chúa Jêsus khi ông 

còn ngu-muôi chwa biêt, chwa tin. Nên 

vì sau ông xem sw bitt Chúa là qui tôt-

bwc, và w&c-ao cw đwcrc biêt Ngài càng 

hern. Khi viêt thcr cho các Hpi-thánh, 

Phao-lô cúng nhw các sw-đô khác luôn 

cău-nguy$n và khlch-l$ tín-đô tân-t&i 
trong syr biêt Chúa. 

Nêu chúng ta biêt Ngài mpt each đúng, 
môt each rõ nhw đáng phâi biêt thì đúc-

tin cua chúng ta sê l&n mqnh vô cùng. 

Nêu chúng ta biêt Ngài thwcrng-yêu chúng 

ta đên nli không tiêc v&i chúng ta mqng 

song cùa Ngài, thì chúng ta sê tin-cây 

Ngài đên mwc không tiêc v&i Ngài mqng 

sÔng cùa chúng ta. Nêu chúng ta biêt 

Ngài đã đđc thđng the-gian, ma-qui, tìt~-

thăn, đwcrc cat lên bên hwu Đwc Chúa 
Tr&i v&i tât câ blnh-quyìn tr&i đăt trong 
tay, thì chúng ta sê hêt long, hêt swe theo 

Ngài, yêu Ngài, phqe-vu Ngài mà không 

scr-hãi gì hêt. 

The-gian đau-khò vì mat niìm tin. 

Mat nam tin vì đăt nam tin không đúng 
chh, twe là tin ncri ngw&i, n<ri vât, no'i 
hoàn-cânh mà không tin no'i Chúa Cwu-thí 
duy-nhwt và đôc-tôn là Jêsus, vì hp không 

biêt Ngài. 

Hôi-thánh ch4m tiên không phài chĩ vì 

tôi loi lan-tràn, tà-giáo day lên, ma-qui 
* 

hành-đông, mà chĩ vì tln-đÔ chira hoàn-toàn 

tin-cây Chúa Jêsus, bò-i ho biít Ngài mgt 

each qua-loa, can-cot. 

Chúng ta không the nào tôn-vinh Chúa, 

neu chúng ta không tin-cây Ngài; chúng 

ta không the nào tin-cây Ngài, níu chúng ta 

không biet NgàL V$y chúng ta hãy tăn-
t&i trong sir nhân-biêt Ngài, đen chò 

quen-biet Ngài đè rôi hoàn - toàn tin - cây 

Ngài. Vì Chúa Jêsus là đtii-twyng, là can-

bân,là nguyên-soái và thành-toàn cùa đúc-

tin. Chúng ta đã đwo'C cà-u bò-i đú-c-tin, thì 

cũng phài sÕng-đông bò-i đú-c-tin sufit thfri-

âqi ân-điên nãy. 

T . K . N . S . 
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BUÓC TIEN K H O N G N G U N G 
• MS PHAM XUÂN TÍN Giám-hoc Thánh-kinh Thân-hoc-viên 

C V$y hãy di khiên muôn clan tr& nên môn cíò ta, làm báp-têm cho hQ nhcrn danh Cha, 

Con và Thánh Linh, và day hp gift hêt cà moi dieu mà ta truyen cho các ngirò'i > 

Ma-thi-o* 28 :19 , 20 

1 rufrne Kinh-thánh it Đà-nang và 

Thánh-kinh Than - hpc-vi$n Nha - trang 

da đir^c 50 ttioi, Le Ngũ-thap Chu-niên 

đl ctr-hành trpng the qui-vinh danh Đírc 

Chúa Trò'i Ba Ngôi và đem lai mpt niem 

ban hoan cho Giáo-hpi* 
Nhirng châc t í t cá con cái và tôi-tó 

Chúa đeu đSng ỳ : Nen Ca-đóc giáo-dyc 
còn phái dirp'C phát triên m?nh han. ThSn 
hpc-vi?n phi i tiên biró'c không ngirng. T£r 
Trirò*ngKinh-thánh tien đênTh£n-hpc-vien, 

tír Thân~hoc-vi?n phài tiên đên Đ?i Chùng-
vi?n hay Đai-hpc Tin-lành. 

Lò'i cau-nguyên cùa các nhà lãnh Jao 
vàtoàn the Giáo-hpi Tin-lành là mot Đ?i 
Chùng-viên sóm đirpc thành hlnh phái 

có it nhút b*, b6n phân khoa nhir: ThSn 
hpc. Van - khoa, Str-pham, Lujt-khoa • . * 

Ló*p Cao - đang Than - hpc Chi-nhánh 
Sàigòn phái sám tiên đen mpt Vifn ThSn 
hpc Cao-đang vó'i đãy đù ti?n nghi, có 
thir-viên, hpc-che, ban Giáng huãn v.v,.« 
nhir tram ngàn Vien Cao-đang Thân-hpc 
QuÔc-tê v$y. 

Nhtrng neu chirang trlnh Ca-đ6c giáo-
duc cùa Giáo-hpi Tin-lành ngirng a đilm 
nay thì van chira hoàn b}. 

Giáo-h$i phái nghĩ đên Đ$i - chúng* 
Giáo-hpi phái đem Trirírng Kinh-thánh, 
ThSn-hpc vien ; Đji Chùng-viên đên v6Ì 

Chi-h$i và tín-híru. Cú"u Chúa tha thiêt 
truyen bào Giáo-hpi: « Hay đi d?y-d5...» 
Ngài không phán a Hãy chi ng&i đqri sinh-
viên, hpc-sinh đên rfci sê d$y B, 

Ùy-ban giáo due Than^hoc m& rgng hop tai 

Nha-trang, tháng 4-1971 

Bai vây Giáo-hft Tin-
lành không thl nhâm vào 
chirang - trinh thành lap 
nhieu trirò^ng Kinh- thánh, 
Than-hpe-vien, Cao - đang 
ThSn-hpc, Đ?i Chùng-viên 
mà bõ rai chirang trình 
khuêch trirang nên giáo dye 
Cq-đ6c 

Đoàn dân đông đang đói 
khát. Hp đang đói khát le 
that lò'i cùa Đúx Cfaúa 
Trài . Vi Đai-tá Cpt-nay và 
than - nhân khao - khát lò'i 
Đirc Chúa Trói đa dirp'C 
no nê khi Phiera đên d?y 
Than-hpc cho hp tai tir-gia 
Sĩ quan nay. Phiera phâi 



đirp-c Chúa ban mpt khai tirang kỳ la 
mói, dám đi đên m§t tir-gia thiêt l?p 
m$t lóp Thãn-hpc day cho mot $6 ngirai 
mp đ?o đang mong chà . Kêt qua .juá 
sir suy tirang cùa mpi nguòi. 

Môt sÔ đông con cái Chúa có đinh kiên 
r ing hpc ve van-hrta hay ton giáo cflng 
v$y, hpc viên can phâi cap sách đcn t ruònp, 
ngôi vào ban, nghe Giáo-su giâng d?y, phâi 
làm bài, thupc bài, đirprc đièm đâu lên 
lòp v . . v • *. Dău phirang pháp day có 
dj bi?t nhau : van đáp, khao cúu, làm 
luân thnyet, hpc thuôc long, day a lô thiên 
hay trong nhà, đÔi thoai, thuyêt trinh 
hoăc biên l u â n . . . Các hpc-viên phăi đên 
t ruong , phâi ngôi duòi chan Giáo-sir thy 
huãn. Đó là phuang pháp cô điên cùa 
ngành giáo-dyc. Nhirng vói nên giáo-dyc 
hiên đ?i thi phirang pháp ttr hpc đtrp'c 
phát trièn m?nh. Phuang pháp nay không 
phâi là ban hàm thy, Nhu'ng kêt qua g§t 
hái đup'c rãt phong phú chúng minh ring 
phirang phát nây có nhiêu bi?u năng. 
Chirang-trinh và tài lieu cùa chuang-trình 
ttr hpc hay nèn giáo-dyc khuêch t ruang 

nSy r i t tí mi và đxrac soan rãt công phu. 

Vê ThSn-hpc hay Ca-đôc giáo-dyc cũng 
v$y. Tai các niróc Đao Chúa đirac th?nh 

hành thì chuang trinh khuêch t ruang giáo 
dye Tin-lành đâ đup-c xúc tiên manh me 
và r$ng rãi. Nhiêu Trung-tâm đã đtrp'c 
thiêt lap đê day manh chuang trình khuêch 
trirang nèn giáo - dye ThSn hpc. Hlng 
ncàn, hlng triêu hpc viên cùa giáo-hpi đã 
tap nap ghi ten nh$n bài vê nhà tu hpc, rÒi 
môi tháng mpt tuan lai đên Trung-tâm 
gap giáo-su huòng din them. 

Trong niên hpc nây, ngoài 8 lóp ò Than 
hpc-vi?n Nha-trang và nipt lóp ô Chi-
nhánh Saigon, Ban giáo-su hy-vpng chirang 
trlnh khuêch t ruang giáo-dyc Than hpc 
sóm đup'c áp dyng đè it nhút mpt vài 
trung-tâm b i t đãu tiêp đón nhirng hpc-viên 
dên nhân bài đè vè nhà t u hpc lòi Chúa. 
Chuang trình nSy có myc-đich đem 
Truong Kinh thánh và Thân-hpc-vi?n 
đên vói Hpi-thánh và hpc-viên chó không 
phái đòi hpc viên và Hpi-thánh đên vó! 
Thân-hpc-vi?n. 

Đ u g c nhir v |y thì lòi Chúa húa «Ta 
ta ò cùng nguai cho đên tân the* đup'c 
úng nghiêm trpn v?n trên và trong giáo 
hpi Tin-lành và chúng ta tin quyet chirang 
trinh phô cap Tin-lành cho đông bào toàn 
quÔc Viêt-nam yêu qui chúng ta ban sê có 
kêt qua cu the.— Mvcstr PHAM XUÂN TÍN 

T H M Cf 0 CÁO cãa van -yltcng C cnij-li ên - It Si 

Muc-str H$i - tnrò i ig H^i-thánh Tin-Lành Vi^t-nam trân-trpng thông~cáo : 
Tr i róc t ình-hình hi?n-taí cúa thê-giói và dát niróc, chúng tôi tha-thiêt kêu-goi 
các Hpi-thánh và giăo-húu trên toàn-quôc nên bi$t riêng m$t so thì-gió trong 
nam m ó i dê kiêng an và câu-nguyen cho hòa-bình cùa thê-giói cũng nhtr hòa 
bình cúa dãt niróc yêu-dãu cùa chúng ta. 

Chúng tôi kêu goi các vj Muc-sir Truyèn-đao chù-toa các Hoi thánh trên 
toàn quôc biêt riêng 4 tuan l l dau nam 1972 dtrang-lich đè giâng day v$ 
Cău-nguy§n; đông- thóí nên khuyên giáo-húu hêt long thiêt-tha dlis-nguyên cho 
hai vãn-dS quan-h-f sau d a y : 

1 . Cho nèn hòa-bình thê-giói và Vi$t-nam 

2 . Cho sy phuc-hirng cùa Hôi-thánh Chúa trên thê-giói cung nhir tax 
Vi$t-nam ta. 

Myc-su BOÀN VAN MIÊNG 
Hoi Tr 0*1.-3 HTTlVN 

Kiuh cío 
THANH-KINH N.S. 
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TRl/Ò'NG KINH-THÁNH 
và THÁNH-KINH 
THĂN-HOCVIÊN 
cùa HÔI-THÁNH TIN-LÀNH VI$T>NAM 

T 
Ô I lay làm sung strong đirac mòi 

vict rrôt bài so sánh các triròng Kirh-

thánh và Thân-Hpc-Vifn b My vói Thánh 

Kinh Than Hpc Vi?n b Nha Trang. Có 

nhiêu vi khác day đù khâ năng han tòi và 

lòi nói quỳ vi ãy húu hi?u han đè viet bài 

nSy, nhung tôi tr$m nghi khi tôi viêt bài 

nay thì it núa cũng có dip ti?n bay to 

vài quan đièm đã n&y no trong tâm trí 

tôi vào nhfrng nam tôi trú ngy b Vi$t 

Nam. 

Tôi cam an Đúc Chúa Tròi vi tír ngày 

den Đà Nãng nam 1957 thì hâu hêt nhũng 

nam b Viêt Nam tôi đirac làm ph\. giáo 

hay giáo sir ò Truong Kinh Thánh hay 

Thánh Kiuh Than Hpc Vi?n. 
Sau khi hpc xong chirang trình Trung 

hpc tôi còn theo hpc 10 nam trong ha 
truong khác a My nhir Đ?i hpc, Đai chung 

Giáo sT và bà S . T . ^ S U T H E R l A N D 

viên và Than Hpc Vi?n nên cùng hieu 

phân nào ve khía c?nh khác cùa Triròng 

Kinh Tbánh và Thìn Hpc Vi?n. 

Tôi luôn luôn nhò câu chuyên tôi đã 

có dip trao đôi vòi mpt nam Thanh niên 

b Sài-gòn. B?n Thanh niên nây víra môi 

đirpx giâi ngfl nhung điêu vui han nũa 

là b?n đã hoàn toàn phó dâng đòi mình 

đè phyc vy Đang Christ. Baa ãy muÔn 

vào Than Hpc Viên. Nghe b»n to ỳ nhu 
v£y tôi lien reo lên : 

— Cam t* Đúc Chúa Tròi ! Chúng tôi 

hy vpng sê gap b?n sòm b Nha-Trang. 

— Nha-Trang sao? B*n Thanh niên 
nây vúa hòi vúa nhìn tôi nhu miÔn nói : 
«<T Nha Trang các ông d?y gì ?» 

Tôi đ á p : 

— Phâi, b Nha Trang H§i Thánh chúng 
ra có môt Than Hpc Vi?n r í t t6t và chúng 
tôi có the giúp ban hpc Hi-vãn, Hibálai 

van. 
Ngoài ra chúng tôi còn có nhièu môn 

day ve Kiuh thánh hay có tiraag quan 
đên Kinh thánh níra. The rÔi tôi tiêp tyc 
kê ra môt chuôi môn hpc cho ban ãy nghe. 
Dâu víìy ban ãy nói : 



— Nhtrng Nha Trang, chà, chã day 
f 

điro'c gl ? 
Sir nhân xét cùa ban thanh niên này 

biíu lé) thai đg kỳ la cùa Ban đôi Thin 
Hoc Vi?n cùa Hôi Thánh. Có lê Ban ăy 
xem Than Hoc Viên cũng nhtr m§t trirò'ng 
trung hgc, hay môt truóng thuong có 
chirang trlnh rãt đcrn so*, Ban giáo sir 
chang có hoc vi gì, Than Hoc Viên toa lac 
tai m$t đia điêm cô l$p hèo lánh, không 

có thir vi?n và ti?n nghi gl c â . . . 

Nhirng không, không đâu hôi nguò'i 

Ban Thanh niên cùa tôi ai . Là nguòi 

không quan tâm đen hoc Kinh thánh ò* 

Nha Trang nhung đang trông dgi m$t hoc 

bong đê du hpc ó My QuÔc Ban Thanh Niên 

ây chi tuòng ó My, Ban mói đugc huãn 

luyên dung vói khâ năng và nhu câu cùa 
mlnh thôi. 

Trong phăn câu chuyfn giũa tôi và Ban 

Thanh niên ãy đă biSu lô quan ni?m sai 
lam cùa Ban đôi vói Than Hgc Viên Nha 
Trang mà phăn đông Thanh Niên trong Giáo 
h$i Tin Lành Viêt N Í m đeu có. Van đe 
năy dã đua tôi dèn ỳ nghi sau đây : 

Truóc hêt that rít khó mà đua ra day 
m$t sy so sánh đúng dan giũa các Truóng 

Kinh Thánh và Than Hgc Vifn ó My vó'i 

Thánh Kinh Thân-Hgc-Vi?n Nha-Trang. 

Su- day Kinh-Thánh ó Mỳ-QuÔc khá phú-c 

tap, vl tai My có Vi?n Cao Đang Than 

Hgc. các Truong Kinh-Thánh và các Đai 

Chung-Vi?n. Các truóng nây có trình đg 

khác nhau và cap văn-blng hay hgc-vi khác 
nhau. Có mgt so giáo phái dòi hôi Muc-

S u chù tga mình phài t6t nghiêp câ ó 

Viên Cao Đ l n g Than Hgc và Đai Chung 

Viên. M$t sÔ giáo pbái khác hay Hoi 

Truyên Giáo nhu C.M.A. chaog han thl 

chi đòi Myc Su tÔt nghi?p ó Truóng 

Kinh-Thánh thôi. Vì v$y Hgi C.M.A. là 

H$i Truyên Giáo cùa chúng tôi không có 
Đai Chung-Viên đê gói chúng tôi vào hgc. 

Sau khi tÔt nghiêp o* Truóng Kinh-Thánh 

chúng tôi tir chgn líy truóng tùy theo 

nhirng yen tÔ nhu hgc phi, phan phi, 
• 

chirang trình và tin lỳ, myc đích, hpc 

b&ng cùa trtrò'ng và đia điêm cùa triròng 

tpa Uc. H? thtfng và trình đ$ huãn luy?n 
if _ 

các'trtròng Kinh Thánh a My pbúr tap 

lien h$ v6i myc đích cùa Bpc viên nfra. 

Ví dy n-cii hpc viên cam biet mlnh đirp'c 

kêu gpi di hpc đê giyt cho đup'c hpc vi 

thì ngirò'i ãy cSn đl nhieu nam thy huãn 

hìu d?t đên trình đ$ cao, giyt đirp'c nhiêu 

van bing cao. Nhirng néu hpc-viên chi đircrc 

kêu gpi đén ch&c vy Myc Sir chăn bay 
hay Truyên giáo thì không can phâi hpc 
lâu nSm. Cũng nhir t?i Than Hpc Vi?n 
Nha Trang có nêú rõ 3 myc đích trong 

công tác huãn luy?n : Huãn luyên cho tin 

híru them phSn tri thtrc Kinh Thánh, huãn 

luyf a chúrc viên và Ngirò'i hSu vi$c Chúa đê 

phyc-vy Chúa. Cho nên trong Hpi Thánh 

không đe c$p và cSn đén hpc vj và bang 

cap cao. 

Nhirng có nhiêu điêu khác nfra mà chúng 

ta can phii đê cap đén. Trong m$t bài 

ngan năy khó mà so sánh cho hét đirp'c. 
Ay là phir<rng di$n thupc linh cua trirò'ng, 

các tài li$u dung đe d?y và hpc, phimng 

pháp giàng huãn, các tiên nghi, chirong 

trình hpc, hpc phi, kỳ luât, thì giír làm 

vifc, chuyen chôr và sir d\ bi$t ve giá sinh 

hoat. Ngoài ra còn có nhtrng van dê đăc 
biet khác mà chúng ta phài chú ỳ nhir : 

Ngôn ngtr, giáo phái, các van đê không 

chính xác, di bi?t vê phong tyc, tánh tinh 

y phuc, each cir xir và thtírc an v, v , . , 

và còn bao nhiêu điêu níra sinh viên c£n 



phâi hpc hôi dău ávqrc Đai Chung Viên 
có giá tri thu nh|in. Nhùng điêu nay và 
còn có nhirng dieu khác nua cSn phai 

đtro-c so sánh. 

* Qui vi nghiên cú-u quyèn thl le blng 
song ngír Vi?t Anh cùa Than Hpc Vi?n 

Nha Trang sê thãy nhicu đicu có ỳ nghĩa 

giúp cho quỳ vj không còn hieu sai lâm 

vê Than Hoc Viên Nha Trang níra. 

Phân ljch sù cùa Than Hpc Vi?n trong 
quyên the 1$ đã nhan m?nh đên thòi gian 

20 nam H Q Ì Thánh lanh đao chò không 

phài H$I Truyen Giáo. 

Vào nam i960 khi Truòng Kinh Thánh 

thiên di vào Nha Trang thì châng nhífrng 

chirang trlnh hpc dirp'c nâng cao mà câ 

Ban Giáo sir cũng vây. Chtrc vy giám hpc 

điroc them vào dl lo sap xêp các chirang 

trình giáo due trong Than Hpc Vi?n; đicu 

quan trpng han níra là trình đ§ Ban Giáo 

sir cù lien tyc dirp'c nâng cao luôn. 

Hi?n m$t Giáo sir Vi?t sâp giyt đtr?c 

bang Tiên si, m$t s6 Giáo sir khác cùa 

Than Hpc Viên đã đâu trên 10 vSn bang 

cù nhân, phó bang v. v . . . 

Dâu vây neu đcm so sánh vòi mot sÔ 

Giáo sir có hpc vi và van bang cùa Triròng 
Kinh Thánh My Quôc thì chúng tôi cam 
thãy mình còn thua sút xa lam. 

Vi tri cùa Than Hpc Viên là đia đilm 

duy n h ã t : Mpt đia điêm rãt đep nên chúng 

tôi gpi là a ĐÔi Thiên Đàng». Đia điêm 

nây không cô l£p hay heo láah đâu vì đên 

nay khu vyc năy thupc vê phía Đông Bâc 
cùa Thi-xã Nha Trang, trong quân I, rãt 

trù mat và ò ngay canh bò biên. 

Dâu Than Hpc Vi?n dirp'c xây dyng 

trên mpt đÔi cao, nhìn ra biên câ thì các 

lòp hpc van điroc yen lăng và thanh tjnh 

toàn the khuôn viên Vi$n đuac hiêp nhút 
trong m0t blu không khi yen tinh, lỳ 

tiròng cho str hpc hôi và nghiên círu lòi 

Đúx Chúa Tròi . 

Than Hpc Vi?n hai each bi?t vòi xl 

h$i chút it. Tuy nhiên vào nhirng ngày 

thú* Bay, Chúa nh§t, sinh viên. hpc sinh 

bù đâp lai khoáng each bi?t íy qua chirang 

trình chù'ng đ*o và day đ?o cho Thiêu 

nhi each sÔt - sang tien bp. 

Tôi chira ht thãy môt Triròng Kinh 

Thánh nào ò My QuÔc đã quan tâm đên 

vi?c Truyen đao cho Thiêu Nhi và có mpt 

chirang trình ho^t-đpng m?nh giông nhir 

Than Hpc Vi|n Nha Trang đây. 

T?i My QuÔc các Triròng Kinh Thánh 
hSu het đêu do Hpi đông Quân tri điêu 
khtèn và các Hpi viên là ngiròi ò ngoài 

Triròng. Các triròng Kinh Thánh cùa H§i 

C.M.A. dirp'c quân tri bòi m$t Hpi đông và 

phan đông thu§c viên thu$c hang giáo 

phàm hay tin hũ-u a ngoài Truòng. 

Thánh Kinh Than Hpc Vi$n Nha Trang 

thì do Ban giáo sir quân tri nhir v£y tình 

hình cùa Triròng the nào chúng tôi là 

Ban giáo sir quán triet triró'c rÔi. Tuy 

nhiên str to chúx năy cũng cosy thi?t thòi 

trong van đe cô-đ$ng tài chánh. Còn theo 

sir to chúx cùa các truòng Kinh Thánh a 

My QuÔc lai lò'i han trong van đ í ãy. 

Ví điSm năy cũng can đir?c thâo lu$n 

them. . 

Tuy nhiên sy khích lê, khuyên giyc câu 

nguyên và đhi mòi thupc linh luôn luôn 

đirpx nhãn m?nh rãt nhicu a Than Hpc 

Viên Nha Trang, và chúng tôi chira tirng 

nghe thãy ò Triròng Kinh Thánh nào ò 

My QuÔc het. 

(còn tiep) 
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Van dc tâm lỳ dã dirac ban dên ò- giai 

đoan này. Ngày nay ngirò'i ta đã hêt sire 

đfcng ỳ khi đem Tâm lỳ hpc vào giáo due, 

và no t r a nên mQt môn hpc chính thirc 

trong các trirò'ng su* pham. 
* f 

t h a n h , t h i ê u - n i ê n 

A THY-HUONG và PHAN ĐĂNG THfJY 

L&ì MÒ" Đ À U 

Giáo due cho đen ngày nay van là mpt 

van đe lón cho nhân loai. Ai cũng muôn 

tlm kiêm nhũtfg phirong pháp hoàn hâo 

nhãt nhirng không bao giò đ?t đuoc điêu 

ãy. Nôi khó khăn ãy là do tinh chãtphũc 

t?p và linh đpng cùa con ngiròi. M$t nên 

giáo dye thành công không phâi là m$t 

nen giáo dye t?o ra đup'c hang loat ngiròi 

giÔng h?t nhau theo m$t khuôn mau diroc 

dinh san, nhirng sy thành công cùa giáo 

dye là khiên con ngiròi có the phát huy 

và phát triên nhũng cái hay cái đep cùa 

ttrng cá nhân riêng bi?t. 
• 

Đa sÔ phy huynh thirírng chi nghi den 

van dê day cho con em mình nhũng gì 

mình muôn hon là đê ỳ dên điêu mình 

d?y có thích hp'p vòi con em mình hay 

không, không biêt dên cái mu6n, cái thích 

cùa chúng. Con ngtròi không phâi là m$t 

bp may, con nguòi can sir huòng dân hon 

het, con ngiròi can dirp'c hiêu đê sÔng dê 

chap nh |n . Nhung dya vào dâu đe nhirng 

nhà giáo dye và bâc phy huynh huòng dân ? 

Vòi nhũng hiêu biêt nhô mpn, chúng 

gI3LO"dlJC m ? ° m u 0 * muÔn đem trình bay cùng 

qui đpc gia tin hũu , iròc mong góp them 

vào nhũng hiêu biet sin có cùa qui vi, đê 

chúng ta cùng suy nghi them vê van đê 
giáo due mà có m§t sÔ ngiròi that it quan 
tâm dên, và dê mpt lăn n£ra chúng ta cùng 
khám phá nhũng nhiêm mau cùa Chúa 
chúng ta dirp'c bay to noi con ngiròi, 
nhũng con ngiròi dirp'c phát triên đep đê, 
đúng dan. 

Khi ban đên van đê tâm lỳ, chúng ta 

không th£ nào tránh đê c§p đen sinh lỳ, bòi 

vì hai phân nây lien quan và ânh hirô-ng 
m$t thí^t l5n nhau. 

Đê có m§t cái nhìn tông quát vê nhũng 

tiên triên tâm linh noi con ngtròi, nhũng 
nhà giáo dye và tâm lỳ hpc dã chia ra 

tùng giai đoan dya trên sy phát triên 

sinh lỳ, tùy theo sy phát triên sinh lỳ, 

mà chúng ta có nhũng giai đo?n phát triên 

tâm lỳ. Nhà giáo và nhũng bac phy huynh 

sê nirong theo đó đê hiêu con em mình 

và tìm thãy nhũng sy hiròng dân thích 

*ng. 

Nhũng nhà tâm lỳ hpc đã đÔng ỳ phân 

chia các giai đoan phát triên tâm linh 
nhir sau : 

x. Giai đo$n so sinh — T ù lúc lpt long 

đên lúc cai sua 



2. Giai đoan hài nhi.— ttr i đên 3 tuòi. 

3- — ãu tri.— ttr 3 đên 6 tuòi. 

4* — hpc sinh.— tír ó đ e n i a t u ò i . 

5« — day thì.— ttr 12 dên 15 tuôi. 

6. — thiêu niên.— ttr 16 đên 18 tuôi. 

7. — truong thành.— tir 19 đên 25 tuôi. 

T ruóc khi đi vào giai đoan thú nhãt 

(giai đo?n sor sinh). chúng tôi xin dup-c 

trlnh bay t ruóc mpt giai đo?n cũng khá 

quan trpng cùa loài nguòi đó là giai đoan 

tien sinh và sy giáo dye can thiêt cho 

giai đoan nây. 

Giai ctoan tièn sinh 

Thiêt ttrông chúng ta nên bât đau bìng 

each nói den con ngiròi t ú khi hãy còn 

là cái bào thai be xfu, nam gpn trong 
byng me. Có lê có môt sÔ quỳ vi sê thac 

mlc hôi chúng tôi : the còn ông A Đam và bà 
Ê va thi sao ? Xin thua, chúng ta sê không 

ban dên hai vi thuy to cua loài nguòi, 

vì đây là t ruong hp-p ngoai 1 ? . . . Có 

nguôi cho ring lúc ãy. túc là lúc con 

nguòi hãy còn ngôi bó g6i trong long m? 

thi đã có tâm linh rÔi. Nêu chúng ta hièu 

«tâm linh » là ỳ thúc, nghĩa là su biêt mình 

síng thì không the nào chap nhân ỳ kiên 

cho rang có tâm linh tièn sinh đup'c — 

Tâm linh tièn sinh túc là tâm linh cùa 

thai nhi hay đúa trê còn trong byng m?. 

Theo nhu quan niêm cùa Sigmund 

Freud, nhà phân tâm hpc lung danh, thì 

tâm linh tièn sinh không phâi là cái gì 

không the có. Ban đên van đè nây thì có 

thi nói r ing nguòi Viet nam chúng ta 

dã.. • vô tình đông ỳ vói ông Freud tú 
lâu ìím rÔi trong vi?c tinh tuòi theo am 
ljch. Thí dy cô Nguyen thi Buòi sinh t?i 

Biên hòa ngày 28 tháng 7 nam Canh tuãt, 

đen ngày 28 tháng 7 nam Tân hpĩ, cô 

be Buòi đã đuqrc hai tuoi. Tinh nhir vây 

có nghia là chúng ta coi cô Buôi đã là 
ro§t nguòi kè t ú khi cô chi mói là mpt 
tê bào phôi thai. 

Theo sy* nghiên cúu cùa các nhà khoa 
hpc, thì he thông than kinh não tùy, các 
yêu tÔ cùa giác quan dân dân đup'c 
thành hình, sau đó, môt vài giác quan 
chính thúc bat đâu hoat đpng, thí dy nhu 
kbúu giác và vi giác. Nói nôm na là cái 
mũi cùa đúa be đã có the hit hit đup'c 
rÔi, và cái luói be xíu xiu đã có the nhúc 
nhích đè nêm thú cho biêt cái vi đâng 
ngât hay chua lè no ra làm sao 1 ! 26 
m§t điêu ch£c chan là bait đâu t ú tháng thú 
bay, thai nhi đã có the sÔng đuac bên 
ngoài nguòi me, nhu ta thãy trong t ruong 
hp-p sanh thiêu tháng. Mpt đièm núa đè 
chúng minh rang có tâm linh tiên sinh ãy là 
bãt kỳ nguòi m? nào cũng nhân thãy cái 
thai cú đpng trong nhúng tháng cuÔi 
t ruóc khi sinh, có nghĩa là, theo mpt stí 

tâm Jỳ gia, thì he có sy sÔng là có tâm 
linh. • , jff . 

Nhu vây chúng ta có the cho ring 
trong thòi gian nam trong long m$. tâm 
linh đúa be là mpt thú tâm linh scr dâng 
nhãt, không phân bi?t đup'c, chua rõ rang, 
nhírng lúc cú đpng đúa be biêu lp sir thoâi 
mái vì no đù hoăc đè thoát khôi nhung áp 
luc làm no khó chiu. T ú tháng thú nam 
thì đúa be đã biêt nóng và l?nh rÔi. 
Tièn sinh là m§t giai đoan het sue quan 
trpng, vì chang nhung là giai đoan khói 
đãu cùa cu$c song vât chat mà cũng còn 
là khòi đâu cùa cuôc sÔng tinh than 
n ú a . . . Chúng tôi xin đirp-c phép đ§t van 
đe là có nên giáo dye hay rõ han là có 
the giáo dye đúa be trong lúc nay đup'c 
không ? Có rãt nhiêu nguòi, trong so đó 
có chúng tôi, chù t ruang l à . . . « Nên », và 
« Có the ». Dù quỳ vi có đông ỳ vói chúng 
tôi hay không, xin quỳ vi cũng. . • bình 
tâm đpc tiep. 



Chúng tôi không biet có vi nào ciròi 
turn khi doc den phan giáo dye đfra 
be lúc còn trong bung me? Đó là m$t 
vi?c không the đirpr hay là đièu.. la 
t a i ? ? T h $ t ra day là m$t dieu có the 
dirp'C và chúng ta bat buôc phái biêt. Giáo 
dye trong giai đoan này, không phâi là 
mpt str giáo dye tryc tiep giíra ngirài giáo 
dye và ngirò'i đircrc giáo d y e Nhir chúng 
ta đã biêt, đtra be chiu ciru mang trong 
long me chin tháng mirói ngày trên nguyên 
tac, suí t thòi gian đó, no s6ng bám vào 
ngirò'i me vè mpi phirang diên và giáo dye 
mfyt bào thai chính là nói đên sir giáo dye 
qua ngirò'i me. (T day chúng tôi không ban 
đên van đê dinh dirang vât chat cho 
ngirò'i me, nhirng chi mutfn ban đên sy 
dinh dtrãng vê mat tinh than. 

Ngirò'i đàn bà lúc mang thai can phâi 
đtrp'C chăm sóc và t y chăm sóc can th$n 
vê mjt tinh than — là mpt phirang di?n 
de bi bô quên dù no rãt quan h?. Vì mpt 
su s6ng đang đirprc nuôi dirang, vì môt 
C U Q C đài đang dirp'C bat đãu, ngiròi m? 
phái liru tâm đên sinh hoat hang ngày 
cùa mình. Nên hiring long mlnh ve cái 
đ?p và cao khiêt — M$t quyèn sách hay, 
nhfrng áng van the êm diu, nhírng suy gâm 
ich Ipi trong s?ch, str sang khoái vê tinh 
than ânh hirô'ng rãt nhieu đên bào thai. Đúa 
be thông minh, tu* tin hay không là phan 
lón do ngirò'i m?. Là nhírng Co* đÔc nhân 
biêt phó thác mình cho Chúa, chúng ta 
chac chân sê nhân dirp'C môt str bình an 

quỳ báu. Chính nhfrng thì giò1 cau nguyên, 

đpc Kinh thánh, suy gâm lò'i Chúa hiró'ag 

chúng ta đên cái đep cao câ và có đircrc 

mpt tâm hon thânh thai . Nhfrng ca vinh 

cùa Đa vít, nhfrng châm ngon cùa Sa lô 
m ô n . . . Và bao nhiêu lò'i tuy?t dieu trong 

Kinh thánh sê giúp nguò'i me rãt nhiêu. 

Vì có mpt cuôc đò'i mình đang chiu trách 

nhiem, ngtrói me phái lánhxa nhfrng sách 
va bay ba, nhâm chi, nhfrng câu chuyen 

không hay đira dên gây go, tire giân. Ngirò'i 

me ttr giáo d u e nhirng nhfrng ngirò'i chung 

quanh cũng góp môt phãn quan h£ không 

kém. 

. • .Van minh tây phirang đã xâm nh |p 
vào xã hôi Viêt nam tfr lâu lâm rôi. Trong 
nên van minh đó, ngirò'i đàn bà dirp'C ton 
trpng han, tuy nhiên no chi mói đên vó'i 
m$t lap nguò'i nào đó thôi, str ton trpng 
dành cho phu nfr chira là rrôt phán frng 
t y nhiên no chi vì lich sy, vì xã g i ao . . . 

Trong thòi gian thai nghén, ngirò'i m? 
can dirp'C sy chãm sóc vê tinh than cùa 
nhfrng nguò'i chung quanh, nhãt là cùa 
ngirò'i chòng. Ngirò'i dàn bà có the chiu 
đyng nói khò v$t chat dirp'C, nhirng ve 
tinh than neu phài chiu đyng thì đó là 
m$t điêu hêt strc đáng thirang, hp cSn 
dirp'C hièu, dirp'C an ùi và chiaxè. Tránh 
đem đên nhfrng xúc đpng cho ngirò'i m? 
vì c6 đfra be sap ra đói kia cflng chju ânh 
hir ing. No sê t r a thành m$t đfra be hay 
buòn khò, ùy mi khi ngirò'i me hay buÒn 
bâ lo âu. Ngirò'i me can đvtvc yêu thtròng 
dè thãy bình an, thoâi mái . . • Sy an vui 
cùa tâm hòn là điêu quỳ báu — nhi rv |y 
đfra trè đã dirp'C giáo dye qua ngiròi me. • . 
M$t cây ngpt làm sao sanh dirp'C trái đâng ?? 
Cũng cìn nói them, có mpt s6 tàm lỳ gia 
cho ring neu mu6n cho con mình xinh 
xân han thì trong lúc mang thai, ngirò'i 
me phái a trong nhfrng can phòng sang 
sua, trang hoàng đep mat và nhãt là có 
treo hình ânh nhfrng đira be kháu khĩnh.„ • 
Chúng tôi xin dirp'C phép mách nhò cho 

vi nào muôn báo đám han thì có thèsâm 
mpt quyèn Album dán toàn hình nhfrng 
em be khôi ngô đep d ê . . . đê c chiêm 
ngirang».. • thì it ra ket qua cflng đên 
6o%. . . nhirng đírng quên nhfrng yeu t6 
di t ruyen . . ! ! 
v í ĩ v • 7- ' » , feàn tiêp) 
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NGÀNH THAN-HOC TAI HOA KỲ 
• T. T. TH. 

c Ũ N G nhtr tai các ntró'c Au-
châu, than hoc là môt ngành quan trong 
ó Hoa kỳ. Phân lón các truóng Đai hpc 
danh tiéng đêu có phân khoa Than hpc 
Dau vây chtro-ng trlnh huãn luyên và 
dào tao Muc-su* cũng nhtr các nhà lãnh 
dao Hôi thánh, than hoc gia, hpc già, 
Kinh thánh v. v . . . thiròng tap trung 
Ò các Chung Vi*n. 

Than hpc là ngành có tnróc tiên trong 
các truóng Đai hpc lón. Các Đai hpc 
danh tiêng nhu- Harvard và Yale dêu 
phát xuãt tù* Trtròng Than hpc. 

Công vifc dào tao Muc su* là môt 
chuang trình mà các giáo phái deu quan 
tâm tói. Phăn lón các giáo phái dêu có 
Chung vi?n hay phân khoa Than hpc 
tai Đai hpc. 

BANC C A P TRONG NGÀNH 
THAN HOC 

Tai Viêt nam chu- • Tiên'Si» thirò-ng 
gpi lên môt ỳ tiróng là nguòi có bang 
Tiên SI, biêt, thông thao tăt cà mpi van 
dê. That ra ỳ tuó-ng này rat sai lâm. 
Môt Tien sĩ vê ngành này có the biêt 

rãt it ve ngành khác, hay không biêt gì 
hét. Bang cap trong ngành Than hpc 
rãt nhiêu và phúc tap. Sau đây là 
nhtrng bang cap chinh. 

1. Bang Cù nhân Than Hpc cùa các 
Trirò-ng Kinh Thánh (B. Th. Bachelor 
of Theology). Bang này tuang đtrcrng 
vó-i bang Ctr nhân Van Khoa hay Khoa 
hpc. Nhirng nguò'i có blng này thirò-ng 
hpc trong môt triròng Kinh Thánh hay 
môt triròng Cao Đâng 4 nam sau khi 
dâu Tú Tai. 

2. Bang Cù- nhân Than hpc (B. D. 
Bachelor of Divinity) hay Cao hpc Than 
hpc (M. Div. Master of Divinity). Hal 
bang này giá trj nhu* nhau, và thiròng 
do các Chung Viên hay Phân Khoa 
Than hpc cùa các Trirò'ng Đaí hpc 
cap sau khi Sinh viên dã có Cù 
nhân Van Khoa hay Khoa hoc, hpc 
them 3 nam. Đây là bang can ban 
dê cho các sinh viên tró thành Myc 
su* cùa các Giáo phái lón, hoăc làm 
Tuyên úy trong quân đôi, b§nh vifcn 
và nhà tù. Nhu* v$y sau khi xong Tú 



Tài mpt sinh viên phái hoc them 7 nam 
đê lay bang này. 

3 . Bang Cao hoc Than hoc Chuyên 

môn (Th. M . Master of Theology hay 

S . T . M . Master of Sacred Theology). 

Blng này cũng thirò'ng do các Chung 

Vifn hay các trirò'ng Đai hoc cap cho 

các sinh viên dã có b lng B. D. hay M. 

Div. sau khi nhũng ngirò'i này hpc them 

m§t nam và viêt mot luân an có 

giá tr}. N h ũ n g ngtròi có bang này 

th i rong hpc 8 - 9 nam sau khi xong Tú 

tài . 

4 . BSng Cao hpc Van Khoa Chuyên 

môn (M. A. Master of Arts) Sinh viên 

có Cir nhân Van Khoa hay Khoa hpc 

có the hpc i , a, 3, nam dê lay bang 

này. Nhũng ngiròi này có the chuyên 

vê các môn nhir : Van Chtrong Ctru LTó'C 

Van chirong Tân 170*0. Than hpc, Ljch 

sir Co* ĐÔc Giáo, Muc vu (Pastoral 

Care), Giáo Due C o Đôc, Truyen Giáo 

5 . B lng Tiên Sĩ Than hpc (Th. D . 

Doctor of Theology). Blng này th i rong 

do các Chung vi^n cap. Có n h ũ n g phân 

khoa Than hpc cùa môt vài trirò'ng Đai 

hpc cap b l n g này : Harvard, Bos ton ; . . 

Blng này là mot trong nhũng bang cao 

nhãt trong ngành Than h o c Sinh viên 

thtrò-ng phài hoc them it nhãt 3 nam 

sau khi xong bang B. D. hay M . Div. 

và phài viSt môt luân an có giá t r i , góp 

mpt phăn quan trpng trong ngành Than 
hpc. Các t r i ròng ló'n cap bang này là 

Harvard, Boston, Princeton, Southern 

Baptist, Union ô* New York, Union ô* 

Richmond, Fuller, Graduate Theological 

Union, Iliff, New Orleans Baptist, 

General, Southwestern, Da l l a s . . . 

Muôn lay bang này môt sinh viên 
thirò'ng phâi hoc it ra 10 nam sau khi 

xong Tú tài. That ra it ngirò'i có the 
hpc xong trong 10 nam. 

6 . Bang Tiên Sĩ Than hoc chuyên môn 

(S. T . D.— Doctor of Sacred Theology). 

Bang này cũng là mot trong nhũng bang 

cao nhat trong ngành Than hoc, nhirng 

chuyên vê Muc vu hay hành chánh. 

Chirong trình hpc cũng nhir bang Tiên Si 

Than h o c Nhũng ngircri có b lng này 

th i rong diro*c mòi làm Muc sir ô* các 

Hôi thánh danh tiêng hay lo vi^c hành 

chánh trong các giáo phái. 

7 . Bang Tiên Sĩ Than hgc Giáo khoa 

{Ph.D. Doctorof Philosophy). Đây là 

bang Tiên sĩ cao nhãt do các Đ$i hpc 

cap cho sinh viên đãcó M. Div. , M . A. 
hay B.D, sau khi nhũng ngirò'i này hpc 
them it nhãt 3 nam trong môt trirò'ng 

Cao-hoc (Graduate School) và viêt môt 

luân an có giá t r j , giâi quyêt môt van 

dê nào do trong ngành hpc cùa minh . 

Hãu hêt các giáo sir Đai hpc có bang này. 

Thirò'ng thirò'ng sinh viên phài dung 

nhiêu thì giò dê nghiên cũu và viêt 

l u | n an. Nhtr v$y môt sinh viên phâi 

hpc t ù 10-12 nam sau khi xong Tú tài 
mòi có the lay dirp'c bang này. Các 

tr iròng ló-n cap bang Ph. D . vê Than 

hpc là các Đai hpc danh tiêng nhtr 

Harvard, Boston, Princeton, Y a l e , 

Chicago, Vanderbilt, Emory, Duke, Drew 

Northwestern, Southern Methodist , 
Columbia. Ngoài ra cung có n h ũ n g 

trtrò'ng cap b lng Ph. D . vê Than 
hpc và Ton giáo nhir : Iowa State, 
Pennsylvania, Brown, Rice, Syracuse, 
Baylor, Claremont, S a n t a B a r b a r a 
T e m p l e . . . 



& Bang Tien Sĩ Than hoc danh dir. ( p . 

D. Doctor of Divinity). Bang nãy là mòt 

bang danh dtr do các Trircrng Kinh 

Thánh, Chúng viên, và Đai hoc cap. 

Giá tri bang này tùy thuôc ò* ngiròi và 

a trircrng cap, Môt hoc giâ danh tì£ng 

có the điro-c môt truò'ng danh tiéng cap 

bang này. Mòt nhà tír thien dâng cho 

môt t r t ràng nào đó môt so tien ló'n có 
^^^^^ 

tru-e-ng đó cap b lng này. 

9. B&ng Tiên Sĩ lítuc-vu (D. Min.— 

Doctor of Ministry). Đây là bang mó'i 

đircrc Hpi các Chung vi-fn và các Phân 

khoa Than hoc thiet lap. Bang này thiên 

ve chuyen môn và môt sinh viên có 

bang. M. Div. B. D. hay M. A. thiròng 

theo hoc mot chirang trình đa đirp'c an 

dinh trong môt nam và thirc hi?n môt 

do an, hay nghiên ctru mot van đê có 

lien hí? đén muc vu—công vu cùa Muc 

sir — trong then gian mot nam. Bang 
này sê t r a nên bang can ban đè làm 

Muc sir tai Hoa kỳ t rong t i r ang lai. 

Phãn ló'n các chung viên và các Phan 

khoa Than hoc chi nhân nhirng sinh 

vi^n có b lng Ctr nhân Van khoa hay 

Khoa h<?c vào hpc B. D . M . Div. Có 

môt so t r i ròng không nhan bang B. Th-

vì hp cho rang nhirng ngiròi này biét 

nhiêu vê than đao tr i ròc khi vào chung 

viên nhi rng biét qua it vê khoa hpc 

phS thông nhtr Viit lỳ, Hóa hpc, khoa 

hpc xã hôi và các khoa nhân vărí nhtr 

ngôn n g ũ , nghe thuât , triét hpc và van 

chirang. 

Dâu đirng vè ph i rang diên tri thtrc 
môt Muc str ò My cũng phài hpc nhiêu 
nhir môt Bác sĩ, luât sir... nhirng th i ròng 
thirÒTig Muc sir không đirp'c l i rang cao 

nhir các ngành trên. Dau vây moi nam 

so sinh viên xin vào hpc các t r i ròng 

than hpc hay chúng vtyn van gia tang. 

Không phâi tăt câ các sinh viên vào 
hoc ò các t r i ròng Than hpc hay Chung 

viên đêu muôn làm Muc sir, môt so 

hoc đê giúp đ& cho ngành hoc cùa mình. 

Chang han mot nhà Khoa hpc vào t r i ròng 

Than hpc đê nghiên c&u m6i lien h$ 
giũa ton giáo và Khoa hpc, m§t Bác si 

hpc Than hpc đê t ìm hiêu nhirng van 

đè đao đtrc có lien he đén ngành cùa 

mình. . • 

Phan lòn nhirng ngiròi đi hpc Than 

rang dâu hp không the «làm 

giàu» vòi nhirng đièu hp đang hpc, 

nhirng hp ỳ thtrc rang hp đã đ i rac 

Thirp'ng Đg kêu gpi đè làm mfyt cái gì, 

và nhtr môt sinh viên nói : Than hpc 

là môn hpc co nhãt và cũng là môt môn 

hpc bao hàm tãt cá n h ũ n g khia canh 

cùa cupc đò i . 

csyi>ãm-<75á 1972 

NhSm-Ty Xuân sang cành d?p-xinh. 

Non-sông tô-dièm net thanh-bình. 

Muôn hoa dua no* phcri màu*s$c, 

Tram Ap twng-bìrng CUQC dón-nghinh. 

Giáo hgi hên-hoan truyin Thánh-dpo, 

Tín-dò phSn-kh&i hát tôn-vinh. 

Tôn-vinh Thiên-phu Cha ttr-éi, 

Ban chính Con Ngài c&u chúng sinh. 

Muc-su LUU-VĂN-MÃO 
i 



S A U may ngay trpng-bình, bà Chù 
qua đò i . Mô t thiên - sir den đón thân-
l inh bà, là chính con ngtròi bà, vê 
thĩcn-đàng. Lúc nay bà m ò i thay rõ 
rang thân-thê chĩ l à « n h à t a m cùa chúng 
ta diròi dãt» (II Co. 5 : 1 ) . Cùng bay 
mau-1? bên bà, thiên-sú- có vè t răm-ngâm, 
nghiêm-nghi, hoi buôn, dtròng nhir bãt-
đ lc-d i phài làm công-viêc năy. Thái-đô 
cùa thiên-sú* làm cho bà thac-mac, t y 
h ô i : « Tai sao lai nhir vay ? Tôi cú* t t ròng 
moi lăn có Co-đÔc-nhân vê Thiên-dàng, 
thl các thiên-sú- m ù n g đón chó.» 

Thiên-sú* đira bà Chù vào chău C ú u -
Chúa Jêsus-Christ. Bà qui xuông, thira 
r i n g : 

— Lay Chúa, con càm-ta và ngpi-khen 
Ngài, vl n h ò o n cúu-chuoc cùa Ngài 
màngày nay con điroc vào Thĩên-đàng. 

Đtrc Chúa Jêsus nhìn bà vòi mot vè 
trăm-ngâm, ngh i êm-ngh j , hoi buôn, y 
nhtr thiên-sú, ròi p h á n : 

— Thiên-sú* hãy đtra môn-đê Ta dên 
ò nhà đ ò i đòi đã dành san. 

Bi Chù đirng day, di theo thiên-sú*, 
thac-mlc t v h ô i : « T a i sao lai nhir vây? 
Tôi cú* t i ròng môi lan có Co-đôc-nhân 
vê thiên dáng, thì Chúa mirng đón chò.n 

Thiên-sú* đira bà qua khu nhà bang 
kim-cirong, v à n ó i : 

— Đây là noi dành cho các t ô i - to 
con-cái Chúa dã ltèu-bò moi sir kê cá 
m a n g s ô n g đ ê theo N g à i ; 

M& ctra mau, 

chi hep cri! 

. * ĐÕ DÙC TRÍ, Saigon 

* ' • » '* W ' 

Bà Chù nghĩ : «Tôi đâu dám hi-vong 
Qt khu nay.» 

T ò i khu nhà b lng vàng, thiên-sú n ó i : 

— Đây là no i dành cho các tôi- tò và 
con-cái Chúa dã hêt long trung-tín theo 
N<àl. Bà có thay can ò góc trái kia không ? 
Nhà dành cho chi Bêp cùa bà đó. 

Bà Chù nó i ; vòi giong t y - t í n . 

— Thtra thiên-sú, diròi tran-gian tôi 
ò biet-thu* tráng-1? và dành cho chi Bep 
tôi môt can phòng đ ă y - đ ù t i ^ n - n g h l . 
Chac nhà cùa tôi cũng ò khu năy và 
rông-lòn hon nhà cùa chi. 

T h i ê n - 3 Ú d á p : 

— Bà lăm roi, không phai he hon b 
trăn-gian, thì lên Thiên-dàng cũng h o n 
đâu. Hèn c h i . . . . À, thôi, chúng ta hãy 
di mau đên nhà Chúa dành cho bà. 

ĐI qua khu nhà b lng bac, nhà đúc, 
nhà t i ròng gach mái ngói, bà Chù b i t 
đău bÔi-rÔi, ngò-ngàng, và h ò i : 

Thira thiên sú , s i p tò i nhà cùa tôi 
chtra ? 

Thiên-sú đ á p : 
— Còn xa, bà a. 

T ò i khu nhà vách van, mái ton, thiên-
s ú n ó i : 

— Đây là khu nhà dành cho các C o -
đÔc-nhântuy không sÔt-sang lam, nhtrng 
còn yêu mêcivàhău vi$c Chúa phăn nào. 

Tòi khu nhà tranh, th iên-sú n ó i : 



— Khu nay dành cho n h u n g nguò-i 
sút-kém, song chira sút - kém bang bà. 
Nhà bà ò VÙfìg ngoai ô Thiên- thành. 

Bà chù súng-sÔt , toát mo-hôi, hai 
chan không muõn let di núa . Thièn-sú 
giuc: 

— L? ton, b à ! T ú p lèu thap lè-tè ú 
góc kia là nhà cùa bà do. 

Tòi noi , thiên-str và bà phài cúi xuông 
mói b u ò c vô ctra dircrc. Thién-sú' n ó i : 

— Bà sê cV nc i day dòi đói . Bà cam 
lay chúng-khoán. 

Bà Chù khóc-lóc tham-th ié t : 

— Thicn-sir a i , tai sao tôi sút-kém 
qua vây ? Tai sao tôi thua chj Bêp cùa 
tôi qua vây ? 

— Bà hay nghe day: Bà có hay câu-
nguyen không? 

— Da, tôi câu-nguyên moi bfra an. 

— Cbi Bêp cau-nguyên môi ngày it 
nhút là ba lan. Bà có hay doc Kinh-
Thánn không ? 

— Da, thinh-thoáng. 

— Ch{ Bêp doc Kinh-Thánh môi ngày 
ba lân. Bà có hay di nhà- thú không ? 

— Da, thinh-thoáng, n h u n g ngày lê 
Chúa Giáng-sanh thì không he thiêu. 

— Chi Bêp di nhà thò môi tuan bôn 
lan. Bà có làm chú rig vê Chúa cho ai 
không 

— Da, không. Ho c ú n g long lâm. 

— Chi Bêp cùa bà tnhr ngày làm 
chúng vè Chúa cho it n h ú t l à môt ngirò ' i ; 
lúc nào ch} cũng dem sách nhò theo dè 
phân-phát. Bà có dáng tièn cho Chúa 
không ? 

— Da, tòi dâng mói khi dén nhóm-hop 
thò'-phirang Chúa. 

— Chj Bêp dâng cho Chúa ciôt phan 
mu'cri sÔ iircrng bà trà chi. B* <ó kêt 
ban vó'i các Ca-đôc-nhân khônj;? 

— Da, b a n - h ú u cùa tôi toàn ;à ngirò'i 
giàu-sang, nhírng ho. . . . chua tir..-nhân 
Cúu-Chúa. 

— Chi Bêp chi g i a o - d u vòi ngiròi 

tin-kính Chúa. Tôi hòi bà đè bà có djp 
thú-nhân, chú tòi biêt hét ròi, vì tôi là 
thiên-sú dircrc Chúa sai di bâo-v£ và 
giúp-đó bà. Bà a i , rãt nhiêu lan tòi phài 
hò-then t r i róc mat ma-quĩ vì lói nói , 
viêc làm và each phuc-súc cùa bà. Chúa 
cũng hò-then kjhông kém. May lăm cho 
bà còn có lòngtin-eày a n cúu-chuôccùa 
Đ ú c Chua Jésur,-Chrir,t, nen «dt rac cúu 
du-óng nhir qua lira vây » (I C ô . 3 ; i 5 ) . 
O' túp leu nâ,y còn dê chju h a n a hòa-
nguc muôn phân. Có đieu rãt đángt iéc , 
là bà không mat linh-hòn, nhirng mat 
cuôc dò i luôn vòi moi sir. 

Buon râu cuc-đp. bà Chù kêu rú :ìix 
môt tiêng và t inh day. Thì ra m$t giãc 
chlêm-bao. Than - linh thúc- t ĩnh hoàn-
toàn, bà mò* cúa , chay V Q Ì xuông phòng 
chi Bêp, dáp cúa licn-hòi và kêu thãt-
t h a n h ; 

— M ò cúa mau, chi Bêp a i ! 
Chi Bêp dang cău nguyên lúc n ú a d i m , 

t i rang có tai-hoa xáy đén, bèn m ò cúa 
cho bà vào. Bà níu chi qui xuông, và 
khóc bang non bang n i róc . Ch\ đoán 
chac dã có mot biên-dong thiêng-liéng, 
nên yèn-lang chò* bà nguôi-ngoai và kè 
chuyên. Kêt-luan, bà n ó i : 

— Chj Bêp a i , bay giò tôi mói hiêu rõ 
rângđia-vi , cùa-càĩ, tiên got ngân-hàng, 
bang-cap, ti^n-nghi, bông-lôc, vi-kỳ, bon-
chen, muu- t ính chang đáng kê c h i ; n é u 
chúng ta không kinh-men và hâu vi?c 
C h ú a ; thì chi là con sÓ không. Trivòc 
mat Chúa, chi h a n tôi nhiêu lam. Chúa 
phán rat đ ú n g . «Kè dau sê nên r6t, và 
kè rot sê nên đau.» T ú nay trò* di , tôi 
sê nhò* chi hiróng-dàn trcn đ i rúug t in-
kính và phuc-vu Chúa, keo mai sau, gap 
mat Chúa, tôi phai hò-then vô-cùng. 

* ! 
* * 

Hoi hêt thày tôi- tó Chúa ô moi cap, 
hai hét thày con-cái Chúa ó moi nèo 
d i ròng dò i , h o i cà tác-giâ bài năy là 
chính tôi đây, hãy klnh-kieng và run-sa , 
keo sè phài ó «túp leu ngoai-ô Thiên-
thành » măi mã i ! 



A umm mm me wi 
NGUYÊN VAN THUAN, California (1959) 

oc-sinh và sinh-viên bên ta hoc môt 
tác-phàm văn-chtrcrng cũng đã càn-than 

lam, nhtrng tôi đã t h íy nhóm sinh-viên 

đai hoc Tin-lành nhir Inter-varsity Chris

tian Fellowship, nhfrng nhóm sí-quan 

Tin-lành ttr cap úy đên cap tiró'ng(cá 

Hai, Lyc lan Không-quân) nhtr Officiers 

Christian Union, nhfrng nhóm binh-sí 

nhir Enlisted Men ' s Christian Union* 

nhfrng nhóm Navigators, và nhfrng nhóm 

tho 1 thuyen, trong các x tmng may, 

nhfrng nhóm khán-hô và bác-si trong 

các nhà thtrcrng, nhfrng nhóm thtrcyng-

gia ccr-đõc v • v. . hoc Kinh-thánh còn can 

than kỳ-càng hon nhieu. Hoc Kinh-thánh 

mà càn-thân nhtr vây thì không lay gì 

làm la. vì Kinh-thánh là mot cuon sách 

qui nhãt, quan-trong nhat, và cũng ban 

ch$y nhãt đò'i nay. Chi có tín-đò mà 

không hpc Kinh-thánh mó'i là str * la» 

vì chúng ta nên nhó* rang t ín-đò Nga, 

Trung-cong và các niró'c công-sán khác 

không kiêm đâu ra dirp'C Kinh-thánh 

mà đoc (chính-phù công-sán tri<*t đè 

cam xuãt-ban và ltru-hành Kinh-thánh). 

Vây, nêu chúng ta san có Kinh-thánh mà 

thò'-o, có lò'i Chúa mà không chiu đoc 

thì th$t là dai-dpt và có tôi vây. 

Myc-đích nhfrng buòi hpc Kinh-thánh 

nói trên không ngoài vi£c tìm hièu iê 

that đoi vó'i nhfrng ngirò'i chira tin Chúa 

và viéjc nuôi dir&ng đò'i song thuôc-linh 

cũa nhfrng ngtríri đã tin Chúa. Cúng nhir 

thfrc an nuoi -d imng ca- thè con ngircri, 

Lò'i Chúa là s u e in?nh cùa chân-lỳ và 

là thtrc an cho linh-hòn. Nêu^ngirM ta 

không the nhin an hang tuan hay hang 

tháng, ròi ngòi an môt lúc hang tãn t h y c -

phàm, thì môt ngtrói con mó'i sinh ra 

trong gia-đình Chúa cũng không the xao-

nhãng vi$c bòi-bò linh-hòn mình hang 

ngày, và không the nhin hang tuan, hang 

tháng m&ì «ăn» Kinh-thánh môt lan 
điro'c. Chính Chúa Giê-xu đã phán 

báo rang không phâi ngirò'i ta chi song 

bang com gao và bánh, màsóng vê tãt 

câ nhfrng lòi nói ttr miêng Đ ú c Chúa 

Trò'i mà ra (Ma-thi-cr 4 : 4 ) , Nhfrng lò'i 

Đ ú c Chúa Trò'i nói ra là nhfrng lcriđã 
chép trong Kinh-thánh vì thánh Phao-lô 

đã nói Kinh-thánh l à d o Đ ú c Chúa Trò'i 

soi-dân mà viêt ra, có ích cho sir giáo-

huãn, thuyet-phuc, sua tri, day bâo 

ngirò'i ta trong str công-bính (11 Ti 3 : 

16). Vì vây ngirò'i t in theo Chúa mà 

không năng đocvà hpc Kinh-thánh hang 
ngày cũng nhir trè em mó'i sinh ra trong 

gia đình Chúa mà hang ngày không chiu 

dùngsfra thiêng-liêng thì mong sao ló'n 

lên dirp'C (xem 1 Phi 2 :2 ) . Còn ngirò'i 
đã c t r tmng- thành » trong đao ròi cũng 

. van có bòn-phân nuôi-dirõng linh-hÒn 

mình, và giúp-đõ 1 cùng làm chúng cho 

nhfrng ngtrM chtra tin hcac mó'i tin theo. 

Chính trong nhfrng muc-đích năy mà 
vi?c hoc Kinh-thánh là mot vi?c rãt quan-

trong dÒì vó'i nhfrng nhóm kè trên. 

Cũng nhir mot so ló'n nhfrng tò-chtrc 

khác, lúc đau nhfrng nhóm nay cũng chĩ 

gòin có vài ba ngu'òi hop nhau lai hoc 



(c Hãy dtrng virng, lay lê thft 

làm day nfí Itrng» Êphcsô 6-M4 

Kinh-thánh tôi thtr ttr hoăc to I thir sáu. 
Sau dan dan cô them ngirò'i g i>nhâp-

và ngày nay rìhfrngnhóm n g u ò i naydă 
thành n h ũ n g tò-chúc lòn-lao, có t ru - sò 

trung-irong và hôi-viên khap moi n o i 

trong n u ò c . Nhiêu tô-chtrc có tánh-cách 

qu6c-tc, có chi-nhánh và hôi-viên ò nhiêu 

niròc. Bay giò, hang tuan, ctr tôi thtr tir, 

hoăc t6i thtr sáu, hoac môt ngày giò nào 

thu$n-ti$n cho moi nguò i , các hôi-viên 

trong mot đ ia-ba thop nhau lai hpc Kinh-

thánh. Tuy n h u n g buòi hoc năy chi tò-

chúc môt hai lăn môt tuăn, nhirng anh 
em hôi-viên đêu có nhi?m-vu hSng ngày 

hpc Kinh-thánh và t ra -cúu them ròi khi 

hpp thi đem ra tr lnh-bày cho các ban 

khác cùng biêt và cùng nhau thâo-Iuâr . 

Noi hpp thl hoac là mói lăn tai nhà 
mot hpi-viên, hoac tai môt nhà t r i ròng 

hoăc nhà t h ò nào đó. S o ngiròi tò i 

h<?c th t ròng không qua 20 ngiròi , và 

n£u dông qua thì lai chia thành nhiêu 

nhóm: nhóm hpc tôi thtr t tr , nhóm h<;c 

t5i thir sáu, nhóm p h u - n ú . nhóm thanh-

niên V . . V . , Môi hpi-viên ih t ròng m ò i 

them m§t ngiròi ban hoac chira t in Chúa, 

hoăc đã tin Chúa đên hpc dè có dip 

cùng nhau hpc hôi và làm chúng them. 

Nhieu khi các anh em hôi-viên mòi m$t 

Muc -5IR, môt hpc-giá Kinh-thánh, hoăc 
'A 

nêulà nhóm si-qnan hayb inh - s ĩ— n$t 

sĩ-quan Tuyên-úy trong vùng đên dê 

điêu-khiên buòi hpc. Nêu không thì các 

hôi-viên phài theo phtrong-châra t nói có 

sách, mách có chúng » m a k e cúu các tvr-

dièn Kinh- thánh, các sách khác vê Kinh-

thánh, tlm-tòi trong bách-khoa ty-điên 

các bài giáng v..v.. đê trình-bày ỳ t i ròng 

và thào-lu$n cùng các anh em chi em 

trong nhóm. T h i r o n g th i rong các hpi-

viên đêu thay phiên nhau môi ngiròi 

d u n g điêu-khièn môt lăn. 

Đoan Kinh-thánh phâi hpc thì tùy theo 

s ò - t h k h t ú n g nhóm: có nhóm mòi lăn hpc 
mot đê-tài khác nhau, ví-du tháng năy 
hpc tãt cà n h ú n g đoan trong Kinh-thánh 

vê tinh yêu-thtrong, và tháng sau hpc 

các đoan ve hôn-nhân v..v.. có nhóm c ú 

tiêp-tuc hpc môt sách mãi cho đên hêt, 

ví-du hpc xong sách Ma-thi-o, rôi đên 

sách Mac... hoăc .xong sách Công-vu, ròi 

đén sách Rô-ma, v..v.. Thirong thtròng 

thì hpc xong hêt các sách Tân-iròc 

tr iròc ròi mòi hpc đên các sách Cyu- i ròc , 

và nôi nhúng sách Tân-uòc thì hpc các 

sách Tin-lành trtròc rÒi mòi hpc đên các 

thir tin. 

(còn tiep) 



Môt trang 
* Đ Õ ĐTJC TRÍ , Saigon 

I. Trong chwc-vy thánh hâu viêc Đwc Chúa Trài, điim cao-âep nhwt là 
syr hi-sinh; không có no, thì chwc-vìj thánh sê hóa ra công-viêc phàm. 

2* Ngirò'i nói ho$c giăng vì Thiên-đàng phái phăn-chiêu Thiên-đàng trên 
khuôn mift và trong đfri sSng hang ngày, thì m&i kéo kè nghe vào đó đwrrc. 

3. Chúng ta không thi nói r&ng m0t linh-hon qui hern cà thê-gian, mà đông-
thfri l(ti hành-đ$ng dwfrng nhw thí-gian qui hern câ triêu linh-hon. 

4. Lqy Chúa, dâu chúng con làm công-viêc Chúa chung nào, cung châng 
đáng ki chi GiQt mÒ-hôi cùa chúng con đău dám sánh v&i dòng Huyêt Chúa đb ra 
đi círu chuQc chúng con. 

5. Cô nhirng con-cái và tôi-t& Đwc Chúa Trò'i hòng cà đfri tin-kính và 
chwe-vq vì đã tyr-cao, quên mat quá-khw thăp-thôi cùa mình. 

6. Giă-b$ Khiêm-nhwfrng là hình-thwc xăo-quyêt hern hêt cua sir tw-tôn. 

7 . Dung tài-lwc vào nhirng muc-tiêu vj-kỳ, thì sê tiêu-hao mau-le; song dáng 
tài-lwc cho Đirc Chúa Trò'i đi hâu vi$c Ngài, thì sê gia-tăng gap bôi. 

8. Trong each xw-thê, ngwfri khôn-ngoan là ngirò'i tiên-đoán đwcrc h$u qua 
do hành-đông cùa mình cùng phăn-wng cùa kê khác đôi v&i hành-đông ây. 

9 . Thăy ngwfri khác bi hoqn-nqn, tôi không dám đoán-xét ho, nhwng lay đó 
làm ccr h$i đe í$r đoán-xét môt each nghièm-khâc. , 

10. Con ngwfri luôn luôn làm môt trong hai điêu nây : Hoăc vwo'n lên cao 
đi gtông nhw Đúrc Chúa Trfri, hoqc tw hq xuông thãp đê giÕng nhw thú v$t. 

11. Phân đông chúng ta có đwc-tín khi cău-nguyên; nhwng phân it bin long 
cău-nguy$n và đai-chfr. Vì c& đô, chúng ta it thăy quyên-năng cùa Đwc Chúa Trfri 
phát-hi$n. . •** 

12. Nhieu khi Đwc C/iúa Trfri đe các viêc xây ra theo thiên-nhiên, xem thw 
chúng ta có that tin rang có syr siêu-nhiên chăng. 

13. Khi bw&c lêrí tòa giáng, tôi-tfr Đwc Chúa Trfri phâi biet châc mình có 
sire mqnh do m$t đfri sang hi-sinh, thánh-thi$n, nhân-ái, t4n-hien và thanh-hêm. 

14. Tôi đã quyêt-đfnh không bao gifr uÔng môt giot la-ve, vì tin châc rang 
nêu làm nhw vây, Đwc Thánh-Linh sê lìa xa tôi ngay, và vì không thi đwng trên 
tòa giâng mà nói v&i tín-híru rang tôi đã làm nhw vây, hoăc khuyên ho hãy làm 
nhw vây. 

15. Nên Đăng Yên-ùi không ngw trong chúng ta, thì mgi Ifri ta nói đi yen-
ùi kè khác chi là xã-giao và chiêu lê. 

ĐínhXhính : Trong bài Tir Tirang dăng T K N S so 391, câu i4 , ycu-càu sù-a2 chír nh& lai là 
ch&. Kính cáo loi soan-già và b$n đpc. 



PHU mam 

TRU YEN-BAO 

SAU-RQNG 

CUÔC HÔI THÂO TRUYÊN BAO SÂU RÔNG CAP BIA HAT 
(tgi Đ à L g t 

I N ^ H Â M muc-dích thong-nhat ỳ chí 

và hành-dông cùng xuc-tien chtrang-

trình Truyên dao Sâu rông trong nhũng 

nam sap den, Uy ban Truyên dao Sâu 

Rpng Trung-uong dã to-chuc mot cuôc 

Hôi-thâo và Huan-luy^n Truyên dao Sâu 

Rông cap dia-hat tai Villa Alliance, Đà 

Lat, ttr ngày 9-11,11.71 

Hiên-diên trong khóa hôi-thâo nay có 

đô 50 hôi-thào-viên gòm có các vi trong 

ùy-ban thircmg-truc cùa ùy-ban Truyen 

MTÌ 

Mgt b&c inh kỳ nifm cu$c HQÌ-thào TĐSR Dalat 

tir 9-11 11/1971) 
đao Sâu Rông, các vi Muc-str Chù-nhi§m 
cua 6 hat, các vi giáo-sĩ, mot so các vi 
truyen-giáo trên mien cao nguyen và 
môi hat ctr 5 vi đai di§n đè d y khóa 
h§Ì-thâo nay. Diên-giá boi-linh là Muc-
str Hpi-trtrông Tong-liên hôi kiêm Chù-
tich Uy-ban Truyên đao Sâu Rông Trung-
t rang qua 3 bài giâng rãt day a n vòi 
các đè muc : 

1. Cuôc chay đua thuôc linh (1 Cor 

9 : 2 4 - 2 7 ) 

2 . Sy' hifn thãy cùa Esai (Esai 6:1-10) 

3 . Đtrc Chúa T r ò i cùa 
Êli ò đâu ? (Gia co* 5 : 
16-18) 

Môi ngtròi đêu càm-đông 
sâu-xa, cau nguyen xin 
Chúa giúp - đ ã luôn sÓt 
sang nóng - nây hau vi^c 
Đtrc Chúa Trò i each tân 
tâm. Chúa ban phtròc 
nhièu trên 3 ngày đêm 
nhóm hop. Nôi-dung cuôc 
hOi-thâo này là giúp cho 
moi đja hat hièu rõ h a n vê 
chirang-trình Truyên đ?o 

, Sâu Rông qua các giò huãn 
luy$n vê 5 điêm chính cùa 
c h u a n g tr lnh là Đ I N H 

T H A N G G I Ê N G và HAI 1 9 7 2 2 1 



CĂU, HUĂN, GAT, D I T N G và thuyet 
trình phò-bién tai-li^u Truyen dao Sau 

R§ng toàn quoc nam 1972-1973. Nhtr Uy 

ban Truyèn dao Sâu Rông Trung-irang 

soan tài- l ifugai ỳ b à i giáng. Sap đăt tài-
li§u chirang-trình giáng day theo các 

tháng cho thfch-ho-p và nhút- t r í (cóđò-

bìèu trình-bày tông-quát). 

Qua các thì giò thào-luan các ván-đè 

đ t rac nêu ra là muôn viêc Truyèn dao 

Sâu Rông đ i rac phát-trièn manh thì 
phài dãt chirang-trình Truyèn đao Sâu 
Rông lên hang dâu. Môi cá nhân và gia 
dình t ín-húu can đir^c phuc-hirng tr tróc. 
Các tièu-to cau-nguy$n phài đ i rac Muc-

str Truyên-đao chù-toa huãnluy^n each 
tích ctrc h a n , nhtr là dung các sách : 

Hành-trình vào str song, điróng đi tò i và 

htróng đi dè day cho các tô-trtròng và 

nhóm viên, hau ho có the day lai cho 

tín-dò mòi . Môi con cái Chúa nên chú ỳ 

dén tin do mòi dè gây dyng ho. Phân 

tài-chánh phâi vúng-vàng, phài đtrng trên 

chon mình đè hoat-đông. Hôi-đòng cũng 

khuyên moi gia-dình con cái Chúa nên 
bi^t riêng m$t buhi tSi trong moi tuan 
le dè cau-nguyên đac-bi^t cho chuang-
tr ình Truyèn đao Sâu Rông, dâng tièn 
mptlăn trong moi tuan, cuôi tháng đem 
dâng vào quỳ Truyèn dao Sâu Rông cúa 
chi-hpi dè gây quỳ cùa chi-hôi ho?t-d?ng 
cho chirang-tr ình. Moi chi-hôi nên doàn 
ngfl-hóa toàn-thè t ín -húu trong moi thành 
phan nam, phu, lão, ãu dè hoat-dông 

each m^nh-mê. Gây-dirng, chăm-sóc tín-
d& mói hãu mô-mang Hôi-thánh mói . 

Trong nhírng giô làm chtrng. tôi-tó 

Chúa là các vi Chù-nhiem trong các hat 

làm chóng the nào Chúa dã ban a n 

cho chuang- t r ình Truyên-đ?o Sâu Rông 

có két-quâ nhièu do tôi-tó, con-cái Chúa 

htróng- úng nòng-nhift- Nhieu Hôi-thánh 

mói đirac thành- lâp, nhiêu ngtrôi tin 

Chúa và so ngiròi đúng vúng đtrac them 

lên. 

Tuy k h i - h â u ĐàLat lanh-lêo, nhu'ng 

tinh-thàn hop lai cua các Hôi-tháo-viên 

ãm-áp và cò-i - m à . Ai nay đêu vui - vè 

thòa long. Chúa that có thăm viêng và 
ban on nhieu cho cuôc hôi-thâo này. Câu 
Chúa cho môi dia-hat, moi chi-hpi, mãi 

c á - n h â n tin - do tích - cu r thu-c-hi^n 

chirang-trình này hãu muc-tiêu 10 triêu 

linh-hôn đòng-bào Viêt-nam t r ô b i vói 

Chúa mau đat đirac- Tõi 11-11-71 là 

đêm bé-mac; moi ngiròi đèu thôa long 

vui t t ra i nhir nhúng 4óa hoa ĐàLat . 

1 Sang hôm sau ai nay dèu chia tay t r ô 
ve nhiêm-sô- dè lo trong-trách Chúa giao 

cho trong tinh-than day húa-h?n. 

Thonq'tín-vién 

* + * 

KHÓA H U Â N - L U Y Ê N TĐSR CHO NIT Glfrl 

BÁC TRUNG HAT, HQP TAI NHÀ THÙ* 

TIN-LÀNH BÀ-NÂNG 

Nhâm muc dich bòi linh và huãn luyê, n 

vè T Đ S R cho n ú gió-i tai dja-hat Bac 

Trung phan, m$t khóa huãn luy^n và 

h$i thâo dã du-c'c to chúc tai nhà t h ò 

Đà Nang tír rígày 26-28 /X0-71. Khóa 

huan luy^n và hpi-thâo này d i m e đăt 
d u ò i quyèn chù toa cùa Muc sir Nguyln 

van Sỳ phu nhân. 

Diên già chính cùa khóa huãn luyfn 

là Muc su Hpi-trtròng Đoàn van Miêng 

qua 4 s ú di$p bôl linh đac bi?t h u ò n g 

vê n ú gió*i: 

T H A N H - K I N H N , S , 



— Ngirò'i áàn bà Ca-na-an (dire t in) . 

— Ra-chên (str sanh san thu$c linh). 

— Bê-rít-sJn và A-qui-Ia (hi£p môt 
trong gia dinh đè hau vi$c Chúa) . 

— Ngiròi N u tài đtrc (giá tri that 
,;òúa ngirò'i đàn bà). 

Ngoài ra Myc sw Phqm van Nam phu 

nhân (Tông úy viên phu nír T rung t rang) 

đă huãn luyên vè T Đ S R cho n ú giá i , 

Myc sw Đoàn van Miêng phu nhân thuy£t 

trlnh vè t vai t rò phu nír t rong Thánh 

Kinh T â n i r ò c * . Giáo slW. Stemple phu 

nhân thuygt trlnh v e đ è t à i a i o đièu tâm 

ni?m cùa ngtròi phu n í r» . 

Đêm khai mac điro'c đat d i rò i s y 

htrong dãn cùa Muc sw Mã phw&c Minh 

phu nhãn vòi s u hi?n di?n cùa 3 9 bà 

Muc sir T ruyên dao trong đia hat. và 

khoâng 200 nír tin híru đù mpi thành phan 

trong Hôi- thánh. 

T rong suôt khóa Huãn luy^n hôi-thào 

này. nhiêu chj em đă lan Ixxyt lên diên 
đàn t r ình bay ỳ kién mình each hào 

hirng và sue tích. Nhièu van đê can 

ban dirp'c đem ra ban luân hau t ìm mot 

lôi đi đè chj cm góp phân t rong công 

vi^c nhà Chúa each h u u hiêu, 

Chiêu 28. 10 các hôi thâo viên đã dung 

chung bíra coin than mat t?i Tàu Tr i ròng 

Chúa nhtrt Đà Nang trong không khi 

than mat và cô*i m ò . 

Đêm bi mac do bà Lê cao Qui h i róng 

dân ch i rang tr ình vòi so cù~tpa dông 

đúc dín nôi không còn chô trông trong 

các ghê nhà thò'. Sau phăn nghi t h ú c \>í 
m?c. moi ngirò'i đêu cam đpng chia tay 

và sang hôm sau các bà tràn ngâp niêm 

vui m ú n g t r ò vê Hpi- thánh vòi 3Ú-mang 

mò i . 

(Mpt ngirò'i du- thính). 

Cop sire chung lo. 
— B$n cri! < Thông di$p » phát di thôi 

Tranh thò th&i gian kêo trè roi 

Hang hái mình làm công tác Sy 

Nhd1 than linh Chúa giúp ngw&i coi 

— Xóm dông da phát xong ròi 

Còn bên Têy bác anh th&i Uông lo 

— B?n cri ! Tây bâc rpng ngw&i dông 

Giúp t& mpt tay m&tăm long 

Ngw&i & xóm này wa nghe đ$o 

Hai ta góp s&c đè cùng xong 

tt 

* * 

Cùng xong ta tryc chi sang Têy 

Co gang làm sao dè xóm nay 

Nh$n sách mà long không b& ngcr 

Nêu mà dwrrc the th$t là hay 

— Xóm nèy « c&ng cò » tiêng don 

Twng làm ngw&i ch&ng chên chon h& anh ' 

— Phài rôi trrr ng$i xóm này day 

Chiên dich m& ra suõt bõn ngày 

Mà chàng ngw&i nào tin nhỳn Chúa 

Chúng mình cSu nguyen — Chúa giúp thay 

Vui mirng tiên thang sang tây 

Vwrrt bao tr& ng$i gian nguy không s&n 

Nh& them Linh Chúa ban crn 

Hai ta cõ gang khuyên Icn dòng bào 

Nh$n Chúa di, Chúa ngu- vào 

Cupc d&i quỳ vj d?t dào nièm vui 

* * 

— Ph$n si/ mình dă xong rôi 

Hal ta vè nghi drri coi the nào 

íĩ&c mong toàn the dông bào 

M& long nh?n Chúa Ngài vào quên cai 

Đ&i song hp dã có Ngài 

Hp vui ta cung vui hoài.. , tg crn 

Mùa ch ién dich 

L Ê - V Ă N - T H Á I 
Tuy-Hòa . 



Tai Thánh-Kinh Than - Hoc - Viên 
Ban T r u y e n - G i á o T h i g t - Đ â o cùa 

Thánh-kinh-Than hoc - Viên niên - khóa 
71-72 dã dircrc t h à n h - l â p vào ngày 
18-9-71. Hang tuan vào moi tói thú-bay 
Sinh-Viên và Hpc-Sinh nhóm cau-nguyên 
và nghe thuyêt-trình vê công-cuôc Truyen 
Giáo tai các no i . M u c - s i r Đ a c - T r á c h 
Kieu-Toân và các Thay Trung-Hoa hay 
Thirong dang theo hoc tai Vlfn dã thtrc 
hi?n đir^c các buòi Thuyêt- tr ình. S i n h - -
viên và Hpc-Sinh chia 10 nhóm đê cau-
nguyên cho công-cuôc Truyên-giáo Quõc-

MS ĩrwmig-văn-Tõt và MS Haklas A 

nôi cũng nhir Quõc-ngoai. Ngoài ra Ùy-
ban cũng giír thông - 1 ? mòĩ các nhà 
Truyên-giáo dirong chúc den tai vií*n 
trong n h ú n g buòi Thuyêt - t r ình Truyên-
giáo đac-bi<*t. 

Th i rong bán-niên nam nay, Ũ y - b a n 
nham vào khu - vtrc Truyen - Giáo cho 
ngu'ò'i K(THO, nên t ú ngày dau khóa 
dã biêu-quyêt mòi M. S Truyen - giáo 
Tr i ròng van-TÔt và phái-đoàn KCTHO. 
Sauf hai tháng cau-nguyên, ngày Thuyêt-
trình 7 - I X -71 đã đên. Phái doàn KCTHO 

gòm có M . S . Truyên-Giáo 

Tr i ròng văn-Tôt vàBà, M.S 
' H a K l a s A v à Bà(Ônglà Phó 

Chù-nhiém Nam Thirong-
Hat v à H i ? u - T r t r ô - n g 
Tr i ròng K i n h - T h á n h Đà-

L a t , . M.S . Ha-Tang Đoàn 

Trirô-ng Thanh - niên và Bà, 

nhirng trên đ i ròng Đ à - L a t 

âín Nha-Ti-ang vì bi bênh 

bãt ngò nên phâi ò lai Đ o n -

Du'ong. Phái doàn áín Vi?n 

vào chieu T h ú Bay. Theo 

chirong t n n h , buòi tói toàn 

Viên bít đau nhóm lai vói sy 

I 
I 



hi$n-difn cúa qui Giáo-Str, Muc-Sir 
tri-str, Muc-Str Truyèn-Đ$o và con cái 
Chúa cúa các Hpi-Thánh phy-cân. Myc-
str Ha Klas A dã làm chtrng, qua str 
thông-dich cùa M . S Truyên-Giáo Trircrng 
văn-T6t . Ông dã làm chúng vc đò'i song 
Ông chĩ là ngircri tâm thtrírng nhtrng 
qua nhièu nam đirpc Chúa dung vàhi$n 
dang dir^rc giír hai chúc-vu kè trên. Ông 
cũng tr ình-bày ve s y thành lap và phát-
trièn cùa Trircrng Kinh-Thánh KCTHO 
tai Đà-L?t t ú triró'C cho đên ngày nay, 
Kê đên, Bà M.S Truyên-Giáo T r i r a n g 
văn-Tót làm c h ú n g the nào Chúa dã 
dung Bà không nhírng chí là ngirò'i m? 
t rong gia-đình, song còn đt r^c gánh phan 
gây d y n g p h y - n f r Thtrcrng bang each 

tò-chúc các Ban cau-nguy§n cùa QuíBà 
và khuyen-khich Nam Nír T h a n h - n i ê n 
trong t inh than phuc-sy Chúa sau nây. 
T iép theo là giòr chiêu hình vècông-cuQC 
Truy6n-giáo k h u - v y c Đà-Lat và các vùng 
lân can. Nhfrng cánh t h i ê n - n h i ê n cùa 
rung núi hung vi, trên đó các Truyèn-
giáo dă d£t chân dên. Hình ânh các Nhà 
Thir và H p i - T h á n h KCTHO, ghi khâc 

long các Sinh - Viên Hoc - Sinh nhãt là 
hình ánh cùa Bà Cu Già nói vó'i mQt 
nhà Truyen-Giáo r ang : «Bây gicr tôi đã 
già không hièu gì câ, sao các Ông không 
dem Tin-Lành dên cho chúng tôi sòm 
han ?». Buòi nhóm cham d ú t trong sy 
cám-đông. 

Sang Chúa-nhât Muc-Str Truyèn-giáo 
Tr i ròng văn-Tõt làm chtrng vè Công-
vi?c Chúa t?i- Quan-dáo Nam-Dtrcrng và 
đăc-bi^t tai Đáo Timor sau CUQC phãn-
hirng đã có nhfrng tín-đÒ dtrp-c Chúa 
chfra lành b^nh, nên t?i các nbàthircrng 
it khi có ngirò'i t ín-đò mà chĩ có ngirò'i 
Công-giáo h o | c ngirò'i Hôi-giáo, các t ín-
đò đirp-c Thánh-Linh day day nhtr tál 
hi$n Lê Ngũ-Tuăn mà Công-vu 2 : 1 - 4 
dã ghi, và Thánh-Linh dã hi?n ra trên 
hQ nhtr lira mà ngirò'i khác ttr xa cir 
ngõ là cháy nhà, khi báo cho Cánh-Sát 
đên thì không thãy gì c á . . . chi thayhQ 
dang cău-nguy?n. Trong cuôc phãn-htrng 
có trên 3 T R I Ê U ngtrM tin Chúa. Buòi 
làm chtrng chãm dirt vói s y cam d$ng. 

t 

Uyban fruyèn-Giáo ThiêuDèo 

EM NGIPCI <y ĐÂU ? 

J V I Q T chiêu nhtr bao chièu khác 

trong nam. Nhirng tôi bong thãy mQt cái 

gì thiêng-liêng mat ngot trong không khi 
am cúng cùa buòi chièu năy. Đó là buòi 
Thuyet -Tr ình Truyên-Giáo ThtrQ*ng ban 
niên 7 1 - 7 2 tai nhà Thò" Thánh-kinh 
Thăn-hoc-Vr^n. 

T ú t rong tiêng nói tram am thiêt-tha 
cùa diên-giâ M. S. T . G Truxrng van Tót# 
gifra nhfrng con mat và tãm long chăm 
chú cùa hang ngàn ngiròi . Tôi cir nghe 

vang-d$i trong hòn mfyt câu hôi nghiêm 

t rang : EM NGITCTI (T Đ Â U » ?. Đ ó 

(Cam twò'Tig cùa) S.V. NGUYEN-VĂN-HUÊ 

là câu hôi Đ ú c Chúa Trò'i dat ra không 

nhfrng chi cho Ca-in mà cho tãt câ nhfrng 

ngirò'i dang ctru mang trong long m§t 

gánh nang Truyên-Giáo cho nhfrng 

ngiròi Em Sác-TQC dang khò so*, tãm tÔi 

trên khap vùng r u n g núi Vi?t-nam. 

Em ngiròi v d â u ? Môt dè-tài đ^c-dáo. 

Nhirng vó'i dè tài năy ngirò'i nghe sê ccr 

hò nhtr vang vang bên tai l^nh-truyèn 

cùa Đ Ă N G C H Í CAO. Bay giò', hoi 

tirô'ng tôi bong dâng lên mot chút xót 

xa và bcy-ngõ cho thái-đô cùa mình doi 

vòi nhtrng đ ú a em lac long mà bao lăn 



mình van cú- thò" o . Vòi cái nhìn cua 

dlèn-già thì câu trâ lòi đã đirpx: t ìm 

thãy rõ-ràng ò trong Kinh-thánh. Nhirng 

câu tra lòi này to ra thái-đ$ và trách-

nhi?m cua chúng ta đoi vòi ngtròi Em-

Sac-Tôc bay lâu nay. 

Câu trâ lòi đtrp^ tìm thãy ò Sang 4 : 9 

I.— T ô i không b ié t : 

Ông Ca-in that dám câ gan trâ lòi 

vol Chúa r i n g : Tôi không biét 1 tôi là 

ngtròi gitr cm tôi sao ? Nhtrng nêu ngày 

nay Chúa hòi chúng ta vè ngu'òi cm 

KCTHO cùa chúng ta hi£n nay ò đâu 

thì chúng ta sê trâ lòi vò i Chúa the nào ? 

Qui v | và các ban có biêt không, là râl 
rác trong các T i n h : Tuyên-Đtrc , Lâm-

Đông Long-Khánh, Blnh-Tuy, Quàng-
Đtrc và Ninh - Thuan có h o n 100.000 
ngtròi KCTHO ? * ®f> 

Qui vj và các ban có biêt gì vê nêp 

song co-cyc , khôn-khò câ xác lan hòn 

cúa ngtròi cm xãu so cùa chúng ta trên 

các mien rtrng núi ãy không? Hy dã 

b} bóc lpt dên tân xirong tùy bòi các 

sâc-tôc manh hon ò xung quanh và 

nhieu khi dã bj bat làm no-l§ cá đòi nay 

sang đòi kia. Ho run ray tuân theo moi 

chi th} cúa các tay phù-thùy đè t ìm, 

mua, vay mirgn . có khi đòi cá con cá' 

đè dirp-c nhirng le vât nhu' trâu, bò, ái 
• 

rirp-u, chiêng, ché v . v . . . dung dè eúng 

tê hau mong xoa diu con thanh n$ cúi 

các tà-linh th t ròng xuyên quay nhièu, 

khiên hp và gia-dình bj tai-nan, chêt 

choc, đau ôm, đói kém v. v . . . Hp lai 

còn phái t ranh-dãu vò i thòi-tiêt, vòi 

thú rtrng đè có miêng an qua ngày. H 9 

đă bj các sâc-t^c tiên bo h o n khinh-khivà 
ngtròi Pháp xira kia coi hp nhtr nhirng 

con vât không có linh-hon. Qui vi và các 

ban có biêt không là nrâc dau hp đã 

chung dung vòi thê-giòi văn-minh cùa 
thòi-đai không gian nay, hp van còn b{ 

trói buôc bòi nhirng phong-tuc mê-tín 

dj-đoan theo t ín-ngiròng cò xtra cúa hp. 

Qui vi và các ban có biêt không là 

trong so các câu chuyên điròng rtrng 
rung rp>n cúa ngtròi KCTHO thi cung 

có nhirng câu chuyên lien h | phan nào 
tò i nhtrng chuyên tích Kinh-Thánh 'v í 

nhir chuyên n u ò c hit, an ma-na, t rò i đãt 

t r ò nên tôi tăm vào môt buôi trira v. v... 
và hp cũng có quan-ni^m vè s y chupc 

t§i do huyêt sinh-tê dirp'c dâng lên cho 

các Thăn-l inh. 

, Nói đên Hôi-Thánh KCTHO là Hôi 
Thánh em cùa H§i-Thánh ngtròi Kinh 

chúng ta thl qui vi và các ban có biêt 
rang H$i-Thánh em ay trè h o n Hôi-Thánh 

chúng ta hai mtroi tuòi, ttrc hp đă điroc 
bôn miroi tuòi rÒi nhtrng van còn yêu 

đuõi non no t lam không ? Tuy các Giáo 

Sĩ và Truyen Giáo Vi^t-nam dã nhièu 

nam co-gang cà công lăn cùa đè gây dyng 
Hôi-Thánh thl hôm nay chì có dp hai 

miroi ngàn ngiròi tin Chúa ttrc 20/100 

dân so và trong so do chi dp 1/5 chju 
phép Báp-Têm tire bôn ngàn ngtròi . 

Qui vj có biêt không là T r i ròng Kinh-

Thánh KCTHO Đà-lat hi^n nay có 9 5 

ngiròi dang theo hpc và Tr i ròng dirp'c 

dièu-khièn bòi -môt Myc-str Sac-tôc 

cũng nhir Tièu-hpc-Điròng ò Di-linh 

và toàn the công-vi?c trong Đ i a - h a t . . . 

Tií-ng nói cùa diên-giá t r ò nên tha-

thiêt hon , trong i ròc vong vi ron lên 

cùa t inh than Truyèn-Giáo . Ông n ó i : 

.Oil Tôi i ròc ao sao Hôi-Thánh Tin-

lành Vi^t-nam chúng ta có môt Ùy-ban 

Truyìín-Giáo t ích-cyc hoat-đông h e n , 



các Truyèn-Giáo đtrp-c thirông-xuyên 
thăm vléng, dôn đÔc và nâng đcr, các 
Hôi-Thánh dircrc nhâc-nhó khuyên-khich 
và huóng-dân đè ùng hô vl^c Truyèn-
Giáo, con cái Chúa Và các tÔMó Chúa 
diroc ỳ-thúc trách nhl^m minh đôi vói 
các Sác-Tôc chung song trên giài đãt 
hlnh chír S năy hau mpt ngày k 5a tr iróc 
mat Chúa chúng ta sê không trà lói 
nhu Ca-in rang : «Tôl không biêt ? Tôi 
là ngiròi giír cm tôi s a o ? i . 

— Câu trà lói t h ó hai cho câu hô i : Em 
ngiròi ó đ â u ? Điro»c tim thãy trong 
Sang 37 : 2 9 . Đó là lói than khóc cùa 
Ru-bên vè cm minh là Glô-sép. Ông nói • 

II. - Đ i r a trè dâu mat r ò i : 

Ru-bên đã giâi cóu em mình là Giô 
Sep khôi bi các anh khác giêt chêt nhirng 
khi các ngiròi anh ãy kêo Giô-Sép lên 
tír cái giêng sâu không niróc kia đè ban 
làm nô-l? thì Ru-bên không ngan can 
đucrc, Sau khi thãy em bj lôi đi each 
tàn nhan đén noi đau khô. Ru-bên t ró 
Ui giéng, ngh?n ngào thôt ra may l ó i ; 
Ôi! Em tôi dâu mat rÔi, còn tôi, tôi sê 
đl d â u ? 

Tiéng nói cùa diên-giâ moi lúc môt 
vang rèn linh-hoat và hùng-bi$n. «Phài 
chăng nhiêu ngiròi t rong chúng ta cũng 
giÔng Ru-bên dau long nhìn thãy ngiròi 
em săc-tôc bi ban làm nô-lf cho tôi-ác 
và ma-quí , nhirng không biét đi dâu, 
không biét làm gì đè giái c ó u hp . . . » 

Thira các ban Sinh-Viên và Hoc-sinh, 
các b?n có đang ô trong tình trang nhtr 
Ru-bên khi xira không biét đi đâu và 
không biét làm gì đè ciru vó tcà t r i ^u đúa 
em sác-tôc đang bj đùa đén noi htr 
mít đôi đó i chăng ? Tôi tha-thiét xin 
Chúa cho các ban sê n h t r G i u - Đ a , Vói 
môt t inh-than trách-nhi^m cao-đò châng 
nhfrng cau thay cho em mà bang long 
néu có the dtrpc hy-sinh làm tôi moi 
thay the cho em đè em đ u v c vè cùng 
Cha. Đó cũng là tinh - than cúa Môi - Se 

T H À N G G I Ê N G và HAI 197a 

khi ông dám cău thay cho dân Y-so-ra-
ên rang xin Chúa tha tôi cho hp bang 
chăng hãy xóa ten Ông khòi sách s y 
9Óng di (Xuãt 92 : 31-33) và đó cflng là 
t inh-thin cùa Phao-lô khi Ông hang dau 
dòn bói Ông iróc-ao có the chính minh 
bj dirt bò khôi Đ ú c Chúa T r ó i vl có 
dân tôc minh (Rô-ma 9 : 1-4). 

Tinh-thăn Trtiyèn-Giáo cùa chúng ta 
hôm nay th£ nào ? Ròi câu trà lói sau 
hét mà dien-giâ muôn dung đè trà lói 
cho cău hôi : Em ngtrôi ó dâu ? «Đó là 
lói báo-tin trong Lu-ca 15 : 2 7 1 . 

111. — E m ( . H I dã vè : 

Phái, còn gì vui bang Em Đã Vè. Cha 
thiét ti$c an mùng , dòn ca nháy mua 
tírng b í r n g . . . Em Đâ Vè. Nhirng thái-
đô và trách-nhi^m cúa ngtrôi anh the nào ? 

Chá': hàn không ai trong chúng ta lai 
có thai - đô nhir ngiròi anh cà trong 
truyen này, nhirng chúng ta thày dèu 
vui mírng khi thãy ngiròi em sác - tpc 
t r ô vè vói Chúa và thành-lâp điroc HAI 
HAT trong Sáu Hat cùa H$i-thánh chúng 
ta. Em c |u dã vè ! Đó là t in-múng cùa 
chúng ta. Nhu'ng vui m ú n g chira đù, 
chúng ta có trách - nhl£m gây dyng và 
giúp-đó em, giái t r ó nhírng nôi l o - s ? 
và ban - khoăn trong long em, gio tay 
dón tiép em nhir ngiròi Cha già mòn 
mói chó đoi d ó a con đi hoang t r ó vè. 
Vâng trách-nhi£m và thái-đp chúng ta 
phái đ u v c trà lói qua câu hôi ; Em 
ngtrôi ó đâu ? 

Buòi nhóm dien-tién và két-thúc trong 
bau không-khí bao tn ìm bói tiéng n ú c -
n ô cùa nhírng tãm long tha-thiét vói bao 
nhiêu linh - hòn cúa ngiròi em l?c-lõng. 
Nhãt là t lnh-than Truyèn-Giáo vtrong câo 
tuy^t-dièm khi Muc-Str Klêu-Toàn Đ$c-
Trách chuong-t r ình can nguyên Truyèn 
Giáo t?i Thàn-Hpc-Vi^n dã dóng lên 
hòi-tirông dén nhírng đ ó a cm, nhírng đ ó a 
con cùa minh mà vì chién-cu0c Ông phài 
xa lìa. Bìy gió trong lói chãt-van thiét-tha 
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vang vong mà chính Ong đã nghen-ngào 
trình bay t ròc vong cùa mình là sê tro
ve vò i công-cuôc Truyên-Giáo và công-
tr ình dang-dô* cùa mlnh. Lien theo đó 
là Icri kêu goi có hãp lye nhir suôi nguôn 
dào dat. Ai bang long dâng mình cho 
công-cuôc Truyên-Giáo xin hãy biró'c 
lên Tòa-Giâng. Giây phut thiêng-liêng 

nhir ngírng dong. Cam đông và khóc 
lóc, ngâm-ngùi và n ú c - n a . Ntró'c mat 
tuôn tràn t rên đôi má cùa n h ú n g tãm 
long đã nhan biét trách nhiêm cùa mình. 
LSn l irat và náo n ú c , t ú khap n a i trong 
nhà Thò". Tiéng b u ò c chân đi. Vâng, 
tiéng chân đi hòa trong n i ròc mat quyêt-
đinh. Môt ngiròi , nam ngiròi, mtròi 
lam, hai mi ra i ngiròi và cuói cùng hai 
mira i bon ngiròi đang qui goi thÒn-

^S. W W * 

t h ú c . Tiéng goi đã có đáp lòi . Đ ú c Chúa 
T r ò i đang tham viéng bang tãt cá t ình-
yêu Ngài. Muc-Sir Lê-đình-Tó đirqrc 
mòi cãu thay cho n h ú n g ngiròi đang 
đi r^c cam đông sâu-xa vê sú-m?ng ra 
đi cho n h ú n g linh-hôn htr-mãt. Kê đén 
Truyên-Giáo Trircrng - van - Tot đã c ì u 
thay cho n h ú n g ngiròi đang săn - sang 
biròc theo đén chon r u n g sâu cho đep ban 
chân Truyên-Giáo ngày mai. Tãt cà nhir 
đô don cho tinh-than Truyên-Giáo. Tã t 
cá nhtr nhúng lòi th6i thúc cho môt 
công tác : Cău-nguy?n, dâng tiên, dâng 
mình. 

Mong sao câu hôi : Em ngirai a đâu ? 
sê cú vang vong trong long moi ngiròi 
và đem dên n h ú n g két qua vĩ-đ^i cho 
công cuôc Truyên-Giáo ngày mai. A-Men. 
*wws^ 

G H I - Â N . - CÁC ÂN-NHÂN ÍING-HÔ VIÊC TRUYÊN GIÁO 
(ti$p theo sÓ báo 391) 

THÁNG 10/71 (tiêp) 

Cô Tran thi Ngoc Hoa 5000 đ. Ban Thiêu nhi Căn-giuôc 200 đ. Cô Nguyen th} 
Hòng-Hoa 400 đ. Cô Nguyen thj Nguy£t-Huo*ng 500 đ. Cô Nguyln th} Hoa-
Quan 1.300 d. Ms. Pham van Xuyên 5 .000 đ. Ô. Pham quang Pham 6 . 000 đ. 

Ô. Lê jgín Hong 4.000 đ. Bà Ms . Chung khâm Lôc 2.000 đ. H T Khu 5 Mỳ-tho 
1.550 đ ^ H $ l Truyên giáo, tháng 10 103.321 đ. v 

THÁNG 11/71 fev 

Ban Cau-nguy?n P h u - n ú T h i r a n g H T Chô-vô 1.300 đ. P h u - n ú Tht rpng H T 

Dangja good. P h u - n ú T h i r a n g H T Dalat 3.000 đ. Phu-nú H T Pôtpê Srégnac 

500đ. Phu n ú Th i r ang H T Dilinh i .oood . Phu n ú Jong Lo 1.300 đ. Phy n ú 

Thi rang H T Đaka 2.550 đ. Phu n ú Th t rpng H T Tali A 400 đ. Phu n ú Thirg^ng 

H T Đà dirng 86 đ. Bà M s . Tr i r áng van Tôt 2.500 đ. Phu n ú T h i r a n g H T Klir 

540 đ. Phu n ú T h i r a n g H T Zulu 100 đ. Ms . Kièu Toàn 2.000 đ. Nhóm Văn-hóa 
Ca -đôc Xã-hôi Pleiku 20.000 đ. Ban Thiêu niên H T Quang Ngãi i .oood . Ban 

Thanh niên H T Châu đoc 1.800 đ. H T Khánh-hôi 3.300 đ. Bà Ms . Nguyen nam 

Hâi i . o o o d . Câu Nguyen thành An 400đ. Ô. Tran dinh Cành 3.000đ. Bà 

Nguyen thi Đ u a c 3.000 d . - O . Nguyen van Hoc i . o o o d . O. D u a n g Đ ú c L^ri 

500 đ. Co Lê thi Dung 20.000 đ. Đai úy Y Tlon Khôur 600 đ. Bà Nguyen van 

An 5.000 đ. Ban Thanh-niên H T T h ù đ ú c 10.500 đ. Ban Thanh-niên H T T h ù 
đ ú c i . o o o d . Hôi Truyên Giáo 67.550đ. 

* Tièn bac úng-hô vi£c Truyín-giáo, x in qui vj gòi vê cho vi Thú-quỳ là MS NguySn-
hfru-Phiên, Hpi-thánh T n - l à n h , 1 $ Tr5n-quang-Di£u Saigon. 



VAN C H l l f N G 
CO 1 ĐOC 

Myc-str N G U Y E N T H A N H H A N G 

Tri/crng Ngành Xuãt-bân T i n - L à n h 

(Mp íAro J/CMS .võ 5W) 

V. Biên p h á p k h ă c p h u c các k h u y ê t -
diêm d ê t iên d ê n t r u - đ i è m t r o n g v a n 
de V ă n - c h u a n g C a - đ ô c . 

Tai Hôi nghi Tân gia Ba tháng 4 cam 
1970, các đai bièu đã đòng-ỳ lap mot 
ban tuyên ngôn nham nêu lên n h ú n g 

muc-tiêu ch ién - luac chính-véu đê t h u c 

thi trong vòng 10 nam 1970-79. Trong 

do, có may điêm quan trong có the áp 

dung cho Hpi thánh Vi^t cam dê kbac-

phuc các khuyêt diem hau tiên dén iru-

dìèm. Đó l à ; 1 / Nâng cao t r lnh đô van 

pham — 2/ Đào tao và khai-thác can bô 

mó'i — 3 / Gây phong trào doc sách báo 

Tin-lành. 

Thw nhăt — Nâng cao t r ình-đô van-

pham. Vê đièm này, chúng tôi đ u a c 

nghe lò*i khuyén-cáo cùa các quan sát 

viên Tây phirong tai Hôi-nghi Tân gia 

Ba vê h ình- thúc sách báo rang ngirò'i 

đpc sách nhân nhìn h ình- thúc có the dat 

dãu hot không biét n ô i - d u n g có giông 

nhir hình t h ú c chăng? Néu h lnh- thúc 
kétn, thì tãt-nhiên là đã chiu môt điêm 

bãt lo-i rÔi. Biêt nhir the chúng tôi đang 

cÔ-gâng sãn-sóc sir trình-bày 'các sách báo 

cho ducrc đep mat h a n . Mot phan ló*n 

các sách xuãt-bán găn đây chúng tôi đă 
c h o i n b ì a bang off-set nhiêu màu. Có lê 

trong môt thai gian gan. vó'i kinh-nghiêm 

gia-tăng vêkỳ- thuât , các nhà in chúng ta 

sê có the đ u a đén ban đoc n h ú n g sách 

có giá-tri han vêmỳ- thuâ t . Vê nôi-dung, 

chúng tói dang quay vê sách s á n g - t á c 

và irôe-ao sao chúng tôi só'm đinh âxreye 
mot tiêu-chuân thù - lao vê ban quyên 
hoac tiên nhuân-bút dê có the đãy manh 
chi rang- t r ình phong-phú-hóa nôi-dung 
sách báo Tin-lành. 

Thw hau— Đào-tao và khai-thác cán-bô 
mó'i. Trong t ình-trang còn nhiêu khuyét-

đièm nhir hì%n nay, chúng ta không the 

gat bái két-quâ tot đep trong ngànhvăn-
chirang néu không đào-tao them cán-bô. 
Chúng tôi là so nguò'i có dip phuc-vu 
trong ngành sách báo Tia - lành, vúa vì 
đanh-du dân-tôc, vúa vì nang long đÔi 
vó'i công viec Chúa, không lúc nào không 

nghĩ dén vice khai-thác các tài-năng tre 



dè thay the cho lóp cao tuòi ngày nay 

trong ngành chuyên-môn nay. Cam o n 

Chúa, Hôi Truyên-giáo dã đong ỳ cap 

hai hpc-bông cho thay cô Trtrcrng van 

Hoàng di Hongkong và hai hoc-bong 

khác cho cô Dirong thi Tâm, Đàlat và 
cô Nguyen thi Kim-Le, Ban cò- di hoc 

ò Ăn-đô. Moi vi£c dèu đã thôa-thuân 

trên nguyên-tSc nhirng vifc xuít-ngoai 

vì thú-tuc ho i nãng-nê nên dang còn ò 
trong thòi-kỳ chò-đol . Rãt mong các ban 

ãy them str nhan-nai và cú- cau nguyln 

cho vãn-đè nay. Chúng tôi iròc-ao trong 

t uong lai sê cô them môt so ngiròi níra 

đ i r^c cap hoc-bong vè Văn-chirang C a -
dÔc. 

Ngoài ra, tôi cũng suy nghi dên các 

b?n có san sò-thích và năng-khiêu vè 
văn-chirong cũng nhir các ban dă theo 
h<?c vê báo chi tai các t r i ròng ò trong 

và ngoài n i ròc . Tôi kêu goi các ban hãy 

manh-dan dãn-thân tích-ctrc vào nghiep-

vu quan-tr<?ng nSy. Tôi xin gòi gam các 

ban nhirng lòi cúa Chúa trong sách 

Ha-ba-cúc 2 : 1 - 3 dè các ban suy-gârn. 

Tiên-tr i Ha-ba-cúc có long câm-thtrong 

dân-str Y-so-ra-ên t u r ò c str áp-búc cùa 

kè ác Canh-đê. Ông dtrng noi tháp canh, 

cau-hôi ỳ C h ú a . Ngài cho ông thãykhâi -

t t rang và bao ông viêt rõ ra cho ngiròi 

chay cũng doc áxxc/c. Tiên-tri làm xong 

viec ãy, Đ ù c Chúa T r ò i còn bào ông 

chò -d^i kêt-quà theo ỳ cùa Ngài., Bác-

sĩ Benjamin Chew tai Hoi-nghiTân-gia-

Ba dã trng-dung câu-chuy$n ãy vào công 

viêc văn-chirang C a - d ô c Chúng ta có 
dau xót cho so phan cùa kè bi tôi-loi 
day xéo, áp-búc không. Hãy thirc canh 

c a u - n g u y l n ; khi Chúa ban cho khài-

t i rang thì phài viêt ra, làm cho nhièu 

ngu'òi đ<?c diroc. Ngày xira phái viêt 

chír lòn trên bang cho kè qua ngiròi lai 

dèu doc diroc, nay không c5n phái làm 

nhtr the nhirng nhirng ban viêt sê đ t rac 

In và phát ra cho nhiêu ngtròi doc. 

Chót hêt là chò Avu Có 1êlúc dau ngiròi 

ta chira dè ỳ đên van cùa mình, có lê 

kêt-quá ft horn đièu mình mong t i ròng. 

Nhirng dã có lòi htra cúa Chúa. « Nêu no 
châm tre , ngiròi hãy đ^ i , bòi no châc 

sê Aín K 

Các ban nên tìm dip hau viêc Chúa 

trong lãnh-vtrc van - chirong. Hãy tlm 

môt lôi viêt. hãy tìm mot the van, hãy 

nham vào môt loai sách, hãy chon môt 

đê-tài, cho tfn-hfru, cho dông-bào chira 

tin Chúa. the nào cũng đ t rac . Các b?n 

có the hành nghê văn-chtrong each chánh-
thtrc mà cũng có the dung văn-chirang 
nhtr môt công-tác phu dè lap n h ũ n g 

thl-giò trông each ích-lpi và thích-thú. 

Các ban hãy cau-nguy?n, vi í t và chò-

đ a i kêt-quá. Tôi dám đòi-hôi manh-dan 

noi các ban vl các ban là thành phan 

tru-tú trong Hôi - thánh. Tôi không 

go không đúng cùa, tôi không s<? vào 

lam nhà. Các b?n là n h ũ n g ngiròi cô 

ta-lâng. Hoac các ban bô ta-lâng ra sanh 

\c?i, hay các ban chôn giãu no , c h ò các 

b?n không phâi là nhirng ngiròi nghèo 

khó t ' ong nhà cùa Đtrc Chúa T r ò i đâu. 

Bi£ i -pháp chót là gây phong-trào doc 

sách báo Tin-Lành bang chír Viet. 

Các ban cho rang sách báo chũ Vi£t 

cùa chúng ta it qua. Tôi đông-ỳ nhirng 

tôi xin hòi nhò các ban là các ban đã 

i ó d p ; hêt bao nhiêu sÔ sách it oi do 

chira v Có lê có ban trâ lòi là «tôi không 

đpc vì không thích». Mòi day tôi nghe 



ra$t lao one; phàn-nàn vái tôi là không 

biSt sao mot ban đòng-song vói cu tra 

xctn đá banh qua. Cu nói rang ai cho 

cy tièn báo cu đi coi dá banh, chang 

nhtrng cu không di mà cu còn ray níra 

là khác. Cu kia thích xem đá banh vì 

cu xem đã quen. Cu bìét cái hay cái do 

cùa no. Các ban hãy thtr doc sách báo 

Tin-lành Vi$t-Nam, khi xem quen các 

b?n sê thích. Và khi các ban doc sách báo 

Vl?t-Nam, còn có 2 điêu hay níra. Môt là 

làm gtrong cho ngiròi khác vì khuyên 

npròi ta doc mà mình không đoc thì 

khuyen ai nghe cho. Hai là xem dè rut tru 

khuyét-đièm dang viét hay hon . Xira nay, 

chi nguòi doc nhièu m&i viét hay. Néu do 

các ban làm gtrong mà khuyên khích đu'Q'c 

them nhièu ngirò'i đoc sách báo Tin-lành 

là gián-tiép các ban dã đóng góp vào sir 

tico-trièn cùa văn-chircmg Co-đôc váy. 
VMS, khi có them nguxn đoc, ngirò'i viét 

si hăng-hái đè viét, ngiròi xuãt ban ban 

dircrc sách sc cho xuãt ban them sách 
• 

khác. Sách có nhièu, ành - h u ò n g Co-

đõc-giáo sê them lón rông. Ngiròi ngoài 

Hôi-Thánh sê có co-hoi dè ỳ den sách 

báo cùa chúng ta và khi doc ho sê có 

djp tin Chúa. 

Torn lai, theo lói cùa cu Jaffray ngày 

xira có nói r ang : fTôi tin là nooi khi 

tôi đi đúng đ i rông thì Đ ú c Chúa Trò'i 

sc dan dat tôi di 1 chúng ta dã cây o n 

Chúa nêu lên vãn-đè Văn-chirong C o -
ik trong Hôi thánh chúng ta. Đây that 
là mot ngành quan-trpng đáng cho các 
sinh-viên quan-tám chú ỳ. No rat can-
ihietcho str tăng-tr i rông cùa Hôi-Thánh 
cùng nhir cho viêc t ruyèn -g i àng Tin-
Lành. Xin các b?n hãy dóng góp phan 
cua các ban vào bang each dè tâm liru-
ỳ dén Văn-chirong Co-Đôc cùa chúng 

ta. Cam tht rong tình trang thiéu xót, 

lac long cùa no . Cau nguyln nhieu vó i 

tinh-than sáa sang làm công vi£c Chúa 

muôn cho các ban làm. Néu đ u o c Chúa 

kêu goi, hăy d?n di gia-nhap vào đoàn 
ngiròi làm Văn-chuong Co-đôc. Ngoài 
ra các b?n nên khuyên - khích phò-blén 

cho nhiêu nguô i đoc sách báo Co-đôc-

Tôi có the nói them mot lòi núa là 

moi ngtrôi chúng ta đèu có nhúng c o -

hôi dac-bi?t. Neu Chúa muôn dung các 

ban trong ngành Văn-chirang Co-dÔc, 
nên chup ngay ca-hôi vì néu không tôi 

c sê không còn có dip may khác. Xin 

các ban d u n g bô qua. 

UcVc-vong cùa tôi là trong tHot ttrcrng-

!ai, không xa lam, Hôi-Thánh chúng ta 

sê có m$t so ngiròi thtrc-str hùng-hâu 

làm công vi?c Van-chirong Ov-đôc, các 

t ín-húu dèu ira thích doc sách báo cùa 

chúng .ta, và so sách báo cùa chúng ta 

sê them đòi-dào, sê xuãt hiên t r ên th j -

t r u ò n g công-công chó khòng phài chi 

phát hành giói han nhir hifn nay. 

Thiét t ú ò n g d o cùng là uóc-vong cùa 

các ban. 

kit*h c.hao r.èr h$n9 

j mua, đgc, 
co-đQng 

T . K . M. S . 

T o báo cùa môi J 
qia-đình tin đô ! 

THÂNG G I Ê N G và HAI 1974 
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(tiêp theo) 

XII I 

Lúc Xa hac bi đóng đinh. Baraba dêu 
núp phía sau các bui dám but găn đãy 

đè ban lão trên thâp tu1 giá khòi trông 

thãy. Nhirng t r u ó c do, Xa hac dã bi 

tra tãn dã man. cho nên dău sao, lão 

cũng không the nào nhân ra Baraba* 

Ngirò'i ta làm vây theo tnyt thói quen 

xira cfl, vi nghĩ rang có lê vi t ò rg trãn 

dã quên ra l?nh đó. Nhirng that ra thì 

ông chù cúa ho không có ỳ dinh ãy, 
dău ông ta lai quên truyen lenh ngirgc 
lai. Cho ncn muôn cho châc hon , bon 
nguò i phu trách viec hành hình Xa 

hac van làm theo thu'òng lê. Chúng 

hoàn toàn không biêt lão no 1$ pham 

to? ác gì, mà chuyen do thì chúng cúng 

không can dè ỳ dên bao nhicu. Chúng 

chi biêt làm phân str theo \% thi íòng ? 

Đău Xa hac lai vùa dxxyc cao găn 
sát. và mái tóc bac cùa lao nhu§m day 
máu. Gtrong mat không bièu lô môt 
net gì cá, nhirng Baraba von biêt lão 

rãt rõ, nên đoán đu'crc đièu no sê bôc 

lô néu còn có the bôc lô đtro'c. Lão 

Tác-già : PAR LAGERKV1T 
Nguòi djch : HUONG DUONG 

nhìn chain vào Xa hac bang đôi mat 
nóng bong cùa mình, nên dău sao thì 
ngiròi ta cùng không the nói rang đôi 
mat cùa Baraba nóng bong, nhirng vào 

lúcãy ngu-òi ta lai điro'c quyên nói nhir 
vây. Lão cũng nhin vào tãm than găy 
go mà dâu có không mu6n nhin, lão 
cũng không the nào không nhìn, nhtrng 
that ra thì lão không muôn làm nhir 
the. Tarn than ã y ó m y ê u dên noi ngiròi 
ta không the t i róng ttrcrng điro'c lão 
đã pham tôi ác gì. Nhirng trên bô ngyc 
mà nhúng khúc xumig nhô lên, có 

nhũng dãu hl§u cũa dê quôc La-mã 

dóng bang sat nung đ ô ; vach rõ rang 

day là môt chính tri pham. Trái lai 

tãm the no \% dã bi lot mat, vì giá tri 

cũa mành kim khi ãy, mà cũng vì no 

không còn ích IM gì núa . 

Chô hành hình là mpt ngon dòi thãp 
ngoài thành phô, điro'c vài bui ram và 
lùm cây nhò bao boc. Baraba kè đircrc 

phóng thích núp sau mot trong nhũng 
bui r a n do. Ngoài Ho và dám ngiròi lo 
yigc dóng dinh ra thì không còn môt 
ai khác cá; không có ngiròi nào them 



dtr kién cái chét cùa Xa hac. Ngircri ta 

chi thircrng tu tap tai đó khi cómôt t$i 

pham nôi danh. Mà Xa hac thl không 

hi am sát ai, cũng chira tírng làm mot 

viec gl đac biet. Ngircri ta không biêt 

lão là ai. cũng không biét tai sao lao hi 

k?t an. 

Bay giò1 lai là mùa xuân, cũng nhir 

ngày ho đ u a c lên khôi ham m õ , mà 

Xa hac đã quỳ g6i xuông và r e o l ê n : 

«Ngài đã đén » Mat dat là mot màu xanh 

và hoa n à câ ô* cho hành hlnh. Mat 
tr&i lap lánh trên núi và d u á i bien, trai 

rông gan do . Nhirng vì vào gifra tn ra nên 

trài rãt nóng btrc, và moi khi ngiròi ta 

xoay t r a trên ngon đòi d a n h á p ãy, thl 

tírng đàn ruòi ló*n lai bay ào lên, Chúng 

bám day vào than thêXa h íc , lúc ãy 
không côn sue lire đèxua đuôi nũa . Cái 
chêt cùa Xa hac không có gì là^caocá, 

dáng ca nga i hét. 

Baraba đã bi n o lôi cuôn thì that là 

la, Nhirng lão đã bi no lôi cuôn th$t 
tinh, Lão theo dõi giò- phut hãp hôi cúa 

Xa h£c bang môt đôi mSt mà lão nghi 

là mlnh sê không he quên đi môt chi 
trétnào, câ n h u n g giot mò hôi tír trên 
trán, trong nách sâu hoam cùa Xa h íc 

chày xuông, lân bô nguc phòng lên xep 

xuÓng có đóng dãu bang sat nung do 

cùa đê quôc La-mã, luôn v&i bay ruòi 
không ai xua đuôi di . Đau kè bi hành 
hlnh guc xuông và kè sap chêt thô-
rãt khó khan. Dau núp à môt khoâng 

each khá xa Baraba van nghe đ u a c 

ttrng hai thô-môt. Chính lão cũng cam 

thãy khó t h a . Lão t h a • tírng can , 

miêng há hoc, y n h u ban mình trên 

thap t u giá. Lão cùng có cam t u á n g là 

mình khát ntró'c nhir t r u à n g h a p chac 

cũng đang xây ra cho nguò'i ban kia. Ba-

ra-ba cam thãy tãt cà n h ũ n g điêu đó 

thì that là la. n h u n g lão đã tírng bi xích 

chung vái Xa hac qua lâu. Lão có cam 

t i rõng nhir mình van còn b | xích chung 

vá i Xa hac, n h u n h ũ n g s a i day xiêng 

sat lai cot chat mình mot lãn níra vái 
* » • » 

• 

, n g u a i b} dóng đinh. 
Bay già thi Xa h£c muôn nói . Lão 

muÔn nói mot điêu gì có lê là xin n u á c . 

nhung không có ai nghe gì câ. Câ Ba ra 

ba cũng không nghe đ u a c gì, dau lão 

dang cô gang hét sue lang tai nghe. Dãu 

sao thì lão cũng đírng xa qua. Lê dĩ 
nhiên là đáng r? lão có the chay nhanh 

lên đÒi, dén tân cây thâp tir, goi ban 

mlnh, hòi lão muôn gì, lão có the giúp 

ban đ i rac gì và đòng t h a i cũng có the 
xua duòi bay ruòi. N h u n g lão van không 

nhúc nhích. Lão van núp sau bui cây cùa 

mình. Lao không làm gì khác h a n l à c í r 

dán con mat nóng bong đè nhìn, mi$ng 

thì há hoc ra vì nôi đau d á n cùa b?n. 

Không lâu sau đó, n g u à i ta thay rõ 

là n h ũ n g giây p h u t đau đ á n cùa lãobj 

đóng dinh sat chãm d ú t . N g u à i ta phâi 

chú ỳ lani má i thãy bô n g u c lão còn thoi 

thóp, và tír chô Baraba dirng n g u à i ta 

không còn nghe lao t h à n ũ a . Mot chap 

sau, bô nguc lép không dông đây n ũ a 

và n g u à i ta nhân thãy rat dê dàng rang 

Xa hac dã chêt rÔi. Lão đã trút linh 

hòa that nhe nhàng, không ai nom thãy. 

Đ ã t không tôi săm lai mà cũng không có 

phép la nhó mon nào xây ra. Bon ngtrà i 

có phân s u canh chirng cái chét cùa lão 

không đê ỳ gì cà. Chúng nam sãp dirái 

đãt, ném n h ũ n g h§t xúcxăc , y n h u cânh 
t i rang xua kia, dã lâu lam ròi. N h u n g 

lan nay chúng không nhày dung day và 

d u à n g n h u không he s a hãĩ vì kè bi đóng 

đinh đ l chét. (còn tiêp) 



Ỳ nghĩa 

Thuôc linh 

cũa tir mau 

HI-BÁ-LAI 

Soon giò :Bà PHAM-VĂN-NÃM 

BÀI THU' MITO'I TAM 

T Z A D E . 
SO TIÊU-BIEU : 90 

Chfr thtr 18 trong ty-mlu Hi-bá-lai là 

chú Tzade. Phát am nhu- TS. 

Ch* nây có vài ỳ-nghĩa và rãt lò mò 
không rõ rang i£m. Nhung m§t ỳ nghĩa 
đirac khang đinh là a đău phyc » hay « dău 
hang a Chí? năy cung giđng vài chũ* khác 
trong ty-mãu năy, túc là khi chúng dung 
đău hay ò chinh giíra mQt van thi chúng bi 
cong Ui, còn néu chúng đúng sau cbót thìl?i 
thang lên và dài them ra, nhu chír: Cap, 
Nun, Pe. Riêng chú Tzade nây thì hai 
khác m§t chút, ãy là khi no b giíra mot 
van thì mình no cong l?i trông nhir mQt 
ngiròi qui s6i và hai tay đira lên tròi, còn 
khi no ò sau chót thì hình dáng l?i thang 
đúng lên nhir mQt cây có hai cái đ<?t. 

Hi?n nay loài ngiròi trên the-gian nSy 

phân đông chira chju đău hang Thvang-đê! 
Chira chiu qui-pbuc Ngài. H Q luôn luôn 
chÔng-nghjcb vói Ngài, cú tranh-chien cùng 
Ngài không thôi. Th§m chí mQt s6 ngiròi 

tuy đã thuQC trong hang ngfi cúa đao binh 
thiên-quđc, núp dirói bong cò th?p-ty. 

chju sy huãn-luyên và đièu khiên cúa vi 

nguyên-soái là Jêsus Christ, the mà nhieu 

lúc cũng không đău-phyc Ngài each hoàn-
toàn, cũng có lân ch6ng nghich cùng Ngài, 

Đâu-phyc ngiròi nào túc là ò duói 

quyèn đieu-khièn cua ngiròi ãy. M§t nguòi 

hoàn toàn đâu-phuc Chúa là ngiròi hoàn-

toàn thuoc vê Chúa. Ngiròi ãy ò dxxài 

quyen diêu-khièn cùa Chúa, không có gl 

thuôc riêng ve mình câ. Tãt câ sy s6ng, 

thân-thè, thì giò, tiên b?c, danh-dy, tình-

yêu và gia-đình đeu thuôc quyên sò-bíhi 

cùa Chúa. Ngài đòi hoi noi ngiròi ãyphi i 

dâng tãt-sanh cho Ngài each vui long 

không phâi là mot sy girQng ép. Trirác 

kia chúng ta là thù nghjch vòi Chúa, nhirng 

nay chúng ta đirac hòa-thuan Ui vói Ngài 

thì chúng ta không còn là cùa chúng ta 



níra. Chúng ta là cúa Chúa. Phao-lô đãnói 

triròc kia ông phó mlnh làm tôi sir gian 
ic, thì bay giò ông cũng hoàn toàn dâng 
mlnh cho Đãng Christ. « C h ò nop chi 
thì mlnh cho tôi - l5 i , nhtr là đô dung 
gian ác, nhirng hãy phó chinh mình anh 
em cho Đú*c Chúa Tròi, diròng nhir dã 
chít mà nay trò nen sÔng, và dâng chi-

thl mình cho Đirc Chúa Tròi nhir ià do 

dung ve str công-blnh. (Rô-ma 6 : 13). 

Khi chúng ta yêu men mpt ngiròi nào, 

tit nhiên chúng ta bj nguòi ãy chinh-

phyc. BÍt ctr ve phuong-diên nào hoãc ve 

tinh-càm hay ve tình yêu, khâ-nãng hay 

ngh$-thuât v. . v . . . Chúug ta rãt có the 

hoàn toàn «đãu pfcyc » nguòi ay mà 

chúng ta không ngò. Dău ngiròi mà 

chúng ta yêu men không dòi hòi gì cá 

thl chúng ta phái tìm each làm cho nguòi 

mlnh yêu thích diroc vui long. Nhãt là 

TC tinh yêu. Chúng ta có thl bô nhieu thì 

giír suy nghi vè ngiròi yêu, hay làm bãt 

cú đieu gìdău khó nhpc dên dâu cungchju 
đirpc, mien sao cho ngtròi yêu hièu đuvc 

long mình. 

Chúng ta han không quên câu chuyên 

Gia-cfip, vì yêu Rachel nên «coi b iy nSm 

bíng chirng đôi ba bíra •. That là m$t 

%\f hi-sinh qua lòn cho tình yêu. Đãng 

Christ đang can nhirng con nguòi dău phuc 
Ngài hoàn toàn. yêu men Ngài tha-thiít' 
đên nôi bang long hi-sinh sire lye , thì giò 

ià mpi vat cho Ngài each trpn-ven. 

Có ngiròi bang long dâng tiên bac dè 
hiu vi?c Ngài, nhung không chiu dâng thl 
giò* cho Ngài, nhu the cũag chtra hoàn-toàn 
tìu-phyc Ngài. Có ngiròi suÔt đòi hQ không 
có thì giò nhóm thò-phuong Chúa, không 
có thì giò nhóm cău-nguyên, không có thl 
giír thăm viêng ngiròi đau yêu. không có 
thl giò làm chúng ve Chúa, không cóthì 

giò an-ùi kê buôn rău..v...v Nhung đó 
không phái là ngiròi ta không có thì giò, 

nhirng that ra là vì ngiròi ta không thich 

nhirng vi?c ãy. Bôn-ph$n co-đÓc-nbân là 

phái h?i đù các đieu-kiên trên. không 

nên khiròc tir tình yêu cùa Chúa đÔi vòi 

mình. Ngài th$t dã yêu chúng ta tha-thiet, 

yêu cho dên nôi hi-sinh m$ng báu Ngài 

trên thăp-ttr giá dè diroc chúng ta! 
m • 

Môt lăn kia có ngiròi hôi tãn-sĩ Keíman 
ràngrííL^m s a o tãn-sĩ có the đpc nhieu 
sách nhu the ? Thì giò đâu đè hpc nhirng 

sách íy ? » Tãn-si đáp rang: « Tôi phài đè 

nhúng viêc khác lai hiu có thl giò đpc 

sách.» Tai sao v} tãn-si năy blng long bô 
qua nhúng vi?c khác ? Vl Ông ta thich đQC 
sách hon làm viêc khác, dpc sách là lê 
sÔng cùa ông ta, đpc sách khiên ông ta 
vui thoâ han bãt cú viêc gì khác. ông ta 

da đău-phuc s i r say me đpc sách cùa mình, 

cái thú đoc sách đâ đièu-khièn duQX ông 

ta, khien ông ta bang long dành nhièu thì 

giò dè đpc sách. Cùng vây, khi môt ngtròi 

chiu phuc duòi quyèn đièu-khièn cùa Chúa 

thì chinh nguòi ãy sê vui thich làm công 

vi?c Ngài, hp sê đè mpi viíjc khác lai m$t 

bên, lo vi?c Chúa triròc nhút, hău vi$c 
Chúa không chán, không met. Hp da thoát 
đup'c sy rang buôc cùa bôn tiah thiên-
nhiêu, tir do trong str hâu viêc Chúa. 
Phuòc thay cho ai là nguòi hoàn toàn đău-
phyc Chúa ! Chi Chúa là Đãng đáng cho 

chúng ta say me và đău-phyc Thánh Phao 
lô khi đã nhan biêt chân-lỳ năy each rõ 

rang thì ông đãdòng-d?c tuyên-bÔ:«..vì c ò 

Đãng Christ, tôi dã coi sy lòi cho tôi nhtr 

là sy lô vay.... vì sy nhan bi?t Đãng 

Christ là qui hon het, Ngài là Chúa tôi' 

và tôi vì Ngài mà lieu bò mpi điêu loi đó* 

(Phi-lip 3?7>8). 
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T A . U 

ĐE^TÀI : LÀM THE NÀO NAM C H À C Đ I T O T MÌNH TIN 

M u c - đ í c h : Các ban thanh niên thuòng Phân I 

gSp su nghi-ngò nhung có lê m§t trong 

nhtrng nghi-vãn thông thuòng nhí t là: 

Làm the nào tôi biét chic rang mình 

đirp^c ciru ? 

Rát có the nhiêu ban viên cùa b*n 

không huòng đup'c s\f vui thôa cùa s\f 
cúu-chuôc chi vì thác-mác và nghi-ngò. 

Có nguòi tbiéu su tin chác nSy vì hp chi 
căn-cú vào su túng-trái có tính-cách càm-
giác. Hg ty hôi : aTÔi có đup'c cúu không ? 
Có nhieu khi tôi cam thây * * • Có nhièu 
nguòi nghi rang chi khi nào hp qua đòi 

thì môi biêt đir<?c lên thiên-đàng hay 

không, Myc-đlch cùa chuong-trình là giúp 

các ban thanh niên có the biét chíc mình 

thu§c vè Đúc Chúa Tròi và vui hirong 

su cúu-chuôc trong Đang Christ. 

Nh í rng t i é t - m u c t r o n g c h i r o n g - t r l n h 

Chuong-tlnh gÔm có 5 phSn ; 

1 — Thánh-ca bit đSu — giôi-thi?u 
• 

chuong-trình. * 

2 — Nhírng truong hop nghi - ngò. 

i 3 — Nhu'ng bang chúng vè sir cúu-

chuíjc. 

4 — T$i sao không có sy tin chac vè 

sy cúu-chupc. 

5— Thì giò vòi Chúa (Thò phuong). 

Nguòi huòng dãn buôi nhóm (có 

them mot huòng đin hát cho sÔng đ$ng 

thì tÔt hon) chào múng — mòi hát thánh-

ca 269. Néu có the đir?c tap bài Thánh 

ca 265 tú hpp ca đè hát mò đSu chirong-

trình. • 

Giòi-thi?u chuong-tr ình: 

Đôi khi tôi nghi-ngò ve sir cúu-chuôc 

cùa Chúa. Làm the nào tôi biét chac mình 

đup'c cúu ? 

Tôi biet rang Đíng Christ là đíng 
cúu-chu§c tôi nhung nhièu khi tôi cam 
thãy mình không đup'c cúu. Nhtr v}y tôi 
không còn là tín-đÔ cháng? Làm the nào 
tôi có the biét chác s\f tuong-gtao cùa 
tôi vôi Chúa. Đây là mpt sÔ thac-mac có 
the có cùa tín-đô nhung it khi hp bay to 
ra đè giâi đáp. 

Qua chuong-trình nSy chúng ta biét 

ch^c the nào chính chúng ta đang sÔng 

trong su tirong-gjao mjt-thiét vôi Chúa. 

Đpc I Giăng 5 : 9 - 1 3 . 

C5u-nguy?n. 

Phân 2 : 

Trong phan nay 3 nguòi sê lên trình-

bày 3 triròng hp̂ p. Nguòi hirong dJn 
chuong-trình sê giói-thiêu và mòi hp lên 

trình-bày trong buôi nhóm — có the đ l 

A 



ba nguài ngbi triròc mat mpi ngiròi trong 

buòi nhóm — vi ngtrói htròng-dân chirong 

trình không vc chS ngôi. 

Trtfcrng hyp i ; (ngiròi thir nhút) 

Chírng hai nam triròc đây tôi đã tin 

nhin Đãng Christ làm Cúu Chúa cùa tôi 
trong mot bufci truycn-giâng. Sau đó có 

nhicu lân tôi không cam thãy tôi là tin-

do. Nhièu khi tôi cam thãy xa each Ngài 

và không biét mình thyc str đirgc Chúa 

círu chira? 

(Ngiròi htròng-dân nêu câu hôi sau khi 

ngiròi thú nhút trình-bày: «các ban trâ 

lòi giúp cho triròng hgp cùa ngiròi nây 

the nào ? Ngiròi hiròng-dân ggi ỳ cho các 

bfn trong nhóm: 

— Giăng 6:47 (Đúc-tin là str song, 
không phii chì là m$t cam giácj 

— Công vy 10:43 (tha thú tôi-lôi cũng 
tíncútrên đúc-tin). 

— Rô-ma 3 : 38 ( s y xung công-bình 

cflng đén bòi đúc-tin) 

— II Cô-rinh-tô 5:7 và Ga-la-ti 2:20 
(nguòi tin đÔ biròc đi trong đúc-tin) 

— II Ti-mÔ-the 1:1 a (đôi tirgng đúc-

tin cùa chúng ta là m§t Đãng) Mòi các 

b?n đúng lên và hát mot câu Thánh-ca 

262 (có the đè cho ngiròi hiròng-dân hát lo). 

Trttirng hpp : 2 (ngu-ói thú hai) 

Tôi mòi tin Chúa đirgc it lâu, tôi van 

vui mirng trong Chúa. nhu-ag tôi e->ng$i 

không biét sy vui mùng nây có kéo dài 

đirpc không, nhiêu khi tôi cho ring tôi 

phài làm m§t vi?c gì đó đè đtrgc hiròng sir 

cth.-chu§c. (vai trò cùa nguói hiròng dan 

chiwng trình gtÔng t ruòng hgp 1). 

— Ê-phê-sô 2:8-9 (các b?n hãy giâi 

thích sy cúu-chuoc là môt qua tang cùa 

£>úc Chúa Trói chú không phâì do sy c6 

gang cùa chúng ta). 

— Rô-ma 4:5 ; 1 1 : 6 (nhúng công vi?c 
chúng ta làm không mua chu$c đirgc sy 

cúu-rôi). 

— Rô-ma 6:23; Giâng 3:15 (khi tiêp 

nh$n Chúa thl chúng ta đirgc sy s6ng 

dòi đòi) t " ) 

Tãt cá hát m§t câu thánh-ca 266. 

Trtròng-hgp 3: ("ngiròi thú ba). 

Tôi thành-thyc nói là t ú khi tôi tin 

Chúa tòi nay tôi không cam thãy có sy gì 
khác-bift — có the vì tôi không bao giò 
ph?m nhúng t§i nãng, nhirng tôi thlc-m^c 

tôi không biet có gì thyc sy đã xây ra 

không và Chúa đã thyc-hi?n đièu gì khi 
Ngài cúu mot ngiròi. 

— Giâng 1:13 (khi chúng ta tin nh$n 

Chúa thì chúng ta đirgc sanh trong gia-

đình cùa Ngàij 

— I Cô-rinh-tô 12:13 (chúng ta đirgc 
đĩjít vào than the Đang Christ) , 

— Ê-phê-sô 1:13 (chúng ta đirgc Thánh 
Linh ãn-chúng) 

— Công vv 3:19 (t$i-lôi chúng ta đirgc 

xóa bò) 

— II Cô-rinh-tô 5:17 (chúng ta đirgc 

t$o dyng nên mòi) hát bài «Khi dâng long 

mình cho Jesus'* (Ca Khúc Muôn Đói bài 

s6 a). 

Phân 3 i 

Nhũng bang chúng vê sy cúu-chu$c. 
(ngiròi hiròng-dân đ<?c, và m$t ngiròi viét 
lên bang ỳ cùa nhúng câu Kinh-thánh 
trung-dân sau, hoac viêt trên túng tãm 
bìa lòn và l|it ra cho mq>Ì ngiròi chú ỳ). 

—• Nêu mot ngiròi đă thyc long tin 
nhan Chúa thì ngiròi đó them khát gì ? 

I Giăng 2:3. 



— Thái-đp nguòi đó the nào đÔi vái 

Kinh-thánh? Thi 119:97, I Giãng 2:5. 

— Ngtròi nãy sê tírng trái điêu gì khi 

cãu-nguy?n. I Gíăng 3 : 2 . 
— có thái-đO nào đÔi vài tín-dò khác. 

Giãng 1 3 : 3 5 ; I Giãng 3:14-15. 

— Trong đòi sÔng mình sê tírng trái 

gì? Rô-ma 8:15-16. 

Phăn 41 

(có the mòi mpt dien-giâ, mQt ngiròi hiráng 

dân hoac mpt b?n trong ban thanh niên 

so?n phãn nãy vái nhirng ỳ tièu dan 

duá i đây). 

T?i sao không có su tin chac vc sir cúu 

chuoc ? Ỳ-kicn trlnh bay pbân nãy 

• i— Chua that str tin nhân Chúa vì 
chua có s\? tuong-giao th$t vái Chúa và 
không có su vui thôa vê su cúu-chu$c — 

chwa tùng trài twong-giao vái Chúa — 

chua tùng trài đuoc su vui mtrng vì tpi 

lôi đã đwyc tha-thú, 
Trong t ruàng hop nãy, chúng ta phài 

nhln nh$n t$i-lôi cùa chúng ta và tin theo 

Chúa Jêsus Christ. 

2— Vì qua tùy thu§c vào su tùng trai 

bang câm-xúc. tlnh-câm trong đúc-tin — 

Néu chúng ta chĩ căa-cú su cúu-chu$c 
vào nhũng gì chúng ta cam thãy thì chúng 

ta đã lam vì sir tin chac khoi nguÒn tù 

nhũng hiêu biet rang: 

• mình đã tiép nhân Đãng Christ. 

• mình đang có sir sÔng đòi đài . 

• mlah hi£n là mpt con cái cùa Chúa 

(Giãng 1:12-10:28). 

• biet rang chúng ta đang "Trong Christ" 

(II Cô-rinh-tô 5:17). Muôn có su tin chac, 

chúng ta phài tin vào lòi Đúc Chúa Trà i , 
chú không theo tình-câm hay dài-đÒi cùa 
chúng ta . 

3 — Vì troní? đòi sÔng cùa chúng ta còn 
có nhũng toi-lôi chua xung ra vái Chúa — 

tpi-lôi cat đút su tucrng-giao chúng tâ 

vái Chúa và khien chúng ta mat s\f vui 

mùng, khién chúng ta cam thãy xa Chúa 

và mat s\r tin chac, trong t ruàng hpp 

nãy chúng ta phai xung tgi-lôi vài Chúa 

(I Giãng 1:7-9) àl tái-l$p tvomg-giao 
vài Chúa — khi tuong-giao mat-thiét vài 

Chúa thì tu nhi?n chúng ta có sy tin chifc 

trong long. 
* 

Phân 5 : (Thò phuo-ng). 

— Huáng dãn câ nhóm hát Thánh-ca 

201 mài hai nguài đúng lên và đpc đÔi 

đáp vái nhau I Giáng đo?n 5. 

— Hát lai bài 269 (câu 3) 

— Cau-nguyên 

— Kêt thúc (thông cáo) 

Hop thu- S inh h o a t : 

• Chúng tôi đang chò-đqri ỳ-kién cflng 

nhu mpi góp phãn cùa các anh chi khap no'i. 

• M§t tuyên t$p bài ca xuãt ban dành 

cho thanh niên —«Ca Khúc Muôn Đòi* 

ioo bài ca hay — các anh chi the có mua 

đê hát trong sinh ho^t thanh niên. 

Mua t$p bài xin goi vê : 

Đ O À N S I N H - V I Ê N T I N - L À N H 

39, Nguyên-Duy-Dwcrng, SAIGON 5 

• M\tc sinh ho$t tài li?u thanh-niên còn 

goi đén các anh chi trong tháng tà i cho 

đù 4 chuong-trình. Nhũng tháng sau, 

chúng tôi xin gôi t ù t ù nhũng tài-li?u vê 

Nhi đòng, thieu niên — Tuy nhiên néu các 

anh chi khap noi không huòng úng thì 

chúng tôi sê thay đòi. 

G Chân thành chò-đyi thu cùa các anh 

chj. 
vê: PHAM QUANG VJNH 

Í6-Í8, Tran Quang Di$u — Saigon 3 

Than ái 

THÁNH-KINH NJS. 



f»* MUC NHI DONG 

í 
V U C T N C Â Y X A N H 

0 ANH nghiêng đau trirác kinh. Be het 

súx hài long. Me dã mat gati níra giò* mói 

c$t «co» xong và that mQt cái«no» hong 

nho nho xinh xinh. Cũng chính tay me 

đa ui cho Be cái áo dam mói, cái áo dam 

btng voan hÔng nh?t bên trong có lot Sa 

tin. Be nghe me nói Chú Mirói đã mua 

cái áo này cho be ó tân Tân Gia Ba. Be 

sung strong lam vì biét mình hôm nay rãt 

đep, be nghi đén nhtrng lói trí.m trÔ cùa 

con Thu. con Ng<?c t o n g Ban Nhi ĐÔng. 

Be non nóng điroc sóm nghe nhúng lói 

tán tyng nên hoi thúc me sua soan that 

nhanh. Và cuÔi cùng Bí cflng đén nhà thó . 

Be nhìn dáo dác trà không thãy con 

Thu, con Ng<?c đâu câ, còn cor; Bích sao 

giir này mà không thãj' đén, chac tai hôm 

nay be đi sóm hon mqi lân. Be can than 

ngoi ò bang ghé t r i ró ; lóp hoc cùa Nhi 

Đông sau khi đã lau s?ch bui, Be nhân 

mat khi thãy vài cây dinh đóng không sát 

vào mat ghé và V Q Ì ngci tránh xa. Be chira 

kjp dinh than thì bong đâu met đám con 

trai cũng trong Ban Nhi ĐÔng chay ùa tói 

\ ft 

001 oen ao 
• CHj HirONG-NAM 

ciròi nac nè, ròi nhu bi đuôi nà q u a , thing 

Quang, th ing Thach và đám con tiai kia 

đuôi nhau vòng quanh be. Be cau có đinh 

đúng lên nhirng đã muôn, chúng no đã 

xô day nhau té âp vào be khién Be 

loang choang và té xuõng. a So?t» m§t cái. 

Thôi chét rÔi, cái áo cùa Be. Be hot hoâng 

dung lên. Lóp voan hong nhat đã viróng 

đinh rách4 mot điróng dài. Be túc giân đén 

không còn can biét gì núa câ, nam ngay 

áo thang Quang và tru tréo lên : 

«Đô mat day, đên áo cho tao, den cho 

tao, đÔ khôn n?n »• 

— « Tôi xin lêi, tôi xin lôi O a n h . . . 

t ô i . . . » 

— « Tao không biét, may đên cho tao. 

tao met ba may cho mà coi» 

— « Tôi xin lêi, tôi íóđung Oanh, tôi đâu 

có. . . . » Quang so hai ãp úng. 

— « Tao không biet, may phâi đêc, me 

c i , me, thing nay no làm rách áo con rôi» 

Oanh la lên khi thãy me vúa biròc xuÔng 

thang iau. 



— i Cháu xin lôi bà. cháu lo. . . . i 

— « May im đi, may den cho tao, không 

có lô* gl hét» 

— a Oanh ! Con nhe lò'i mot chút ». Và 

trong tiêng núc no cúa Oanh cùng sy 

sy hai cùa Quang. me Oanh đa nghe kè lai 

mpi sy . Bà on ton nói: 

— «Thôi, cháu Quang cú yen tâm, bác 

không đèn cũng không met ba cháu đâu. 

bác biêt cháu không ctí ỳ.» 

Oanh gào lên: 

— «M? binh no, tao không biét, đèn 
cho tao, đfc. • . . j) 

— a Con im ngay, đi theo me ». 

M? dat tay be vào phòng Ban Chúng 

Đ*o, be v5n khóc rũ riryi và dan tay l?i, 

không chju ngôi xuÔng ghé vói m?. 

— « Oanh, con ngôi day vói me. Con là 

con cùa m?, me không binh con thl thôi, 

không lê m? l?i binh ngiròi làm hai con 

sao ? » 

— t Me không bit đèn no, me còn ray 

con triròc mat no» Oanh nói trong tiéng 

n íc . 

— «Con là con cùa Chúa, con không 
dirp'c nói đÔ năy, đô kia. » 

— a Nhung no làm rách áo con »• 

— a Nhung con không đup'c náng lòi» 

— «Me binh no, me binh no ». 

— « Oanh, m? không binh no đâu, me biét 

ba má cùa thang Quang nghèo, nhung dù 

ông bà giàu có me cùng không đèn, cùng 

quen biét trong Chúa câ, mpt chuyên nhô 

có đáng gl» 

— (( Nhung áo con làm sao vá đuyc» 

— « Me sê cÔ gang, néu không đuyc , me 

may áo khác cho con » 

— « Con không thích áo khác » 

— a Oanh, me không hài long con chút 

nào, hôm nay sao con nóng nay, hung dú 

và an nói không đàng hoàng vây. Chúa 

có bao giò mãtng nhiéc con kbông ? Thing 

Quang no cflng tin Chúa nhu con, víy là 

con vòi no nhu cùng m$t Cha cao qui. 

Chúa yêu hét cà bai, lo lang, săn sóc cho 
câ hai mpi đièu và Chúa sê nghĩ gl khi 

thãy m$t con cái cùa Ngài khó khãn vòi 

m§t nguòi đông đúc tin trong Ngài ? 

Chúa buôn lâm, con biét không ? Oanh à, 

con tin có đia ngyc không ? có phài tír 

nhò đén giò con chira he có lôi gl hét 

không ? néu mSi t$i dù lòn hay nhô 

cùa con, Chúa đeu ghi n h ò và trùng phat 

con sê ò đia nguc, con không bao giò 

điryc g^p bao nhiêu nguòi than trên Thiên 

Đàng, con không điryc ò vòi Chúa đâu. 

Chúa đã tha thir cho con het, Chúa cho 

con đù com an, áo măc, bay giò, con khó 

khăn vòi b?n con, con quyét không tha 

thú* cho b*n con, Chúa sê nghĩ sao ? Mà 

đúng ra Quang no cQng không có t$i gl vòi 

concâ, chi vì so ỳ thôi. Oanh, con thirong 

Quang vòi, no đâu đuyc đăy đù nhtr 
con. Con vln nói vòi m? rang con thuong 

Chúa lam, Chúa chiu khfc vì con, con muÔn 

giÔng nhir Chúa, con muôn hpc theo Chúa. 

Chúa đă không kè t$i lôi cùa con, Chúa 
bang long tha thú- cho con, sao con lai làm 
v$y?Oanh à, hi$n giò Chúa đang nhìn con 

. vàChúa đang bu&n, con muÔn Chúa vui 

không ? B 

— «D? . . . muôn ». 

— c Vây con bang long đi vòi me đén xin 

loi Quang vì lúc nãy con đã nói Quang 

nhúng lòi chang đep không ? 

— t D » . . . . con bang long ». 

C. H. N. 



DANH SÁCH CÁC EM Đ Á P TRÚNG 

CÁC CÂU Đ Õ KINH TFÁNH KỲ 6. 

Trúng 10 câu 

CÂU Đ Ô KINH-THÁNH KỲ 8 

1. t>âu chép : « Khón thay cho kè pha đò 
đôc cho ngiròi lân can mình uong»? 

2. Sir Bò nào khuyên chúng ta phài tránh 
xa nh&ng kê gây rên be đàng và làm 
gi/ong xâu ? 

3. &âu chép : c Nguài an chó khinh dè kè 
không a n ; và ngiròi không an chô xét 
đoán kè an » ? 

4. Gia đình nào tin Chúa đâu tiên tai xir 
A.chai, và đâ hét long hau viêc các thánh 
đô? (Tân tfác). 

5. Tiên tri Ê-Li-Sê có chira bênh phung 

không ? 

(5 câu). 

ĐÁP CÂU Đ Õ KINH THÁNH KỲ 6 

1. Châm Ngon 3 0 : 4 a 

2. Ma-thi-a 18 : 28 é 

3. Ê-xê.chi-ên 16:7c 

4. II Các Vua 9 :36b 

5. Ê-xê-chi-ên 13 : I Ob 

6. Nê-Bu-Cát-Nét-Sa - Baniên đoan 5. 

Mil Giâng Mb 

8. Lu-ca 16 : 14a 

9.11 Sa-mu-ên I • I la 

10. Ê-Phê-Sô 4 : 1 a 

Huỳnh Minh S a n (Đà Nănf ) , Nguyen van 
Thuân (Ban M ê T h u ó t ) , N g u y l n thi Ht | (BMT) , 
Lê thi Thanh Trang (Tây N i n h ) Lê thi Hòng 

Phúc (Tây N i r b ) , Đ ă r g thi Thanh Tâm (Phong 
Dinh) , N g u y l n thi Kièu Nga ( S à i g ò n ) / T r S n 

Xuân Hirng (Dà Năng) , N g u y l n Quôc Dung 
(Sàigòn), N g ô Thanh Nguyên (Co- Đ õ c ) , Van 

Phií Quang (Song Civ), Nguyen van Thjnh 

(Ban M e Thugt) , Lê thj Hòng Thùy, Lê thj 

Thu Hà, Nguyen HÒrg Bích (Can T h a ) , 

N g u y l n Phuc Truyèn, N g u y l n thj K i m Hoa, 

N g u y l n Thj Ru T a , N g u j l n H ũ u LSm, 

N g u y l n Tan Phiêu (Pham The Hièn) . 

Trúng 9 câu 1/2 

N g u y l n Lê Danh (Phiròc Tuy), N g u y l n S a n 

Hài (My T h o ) , Tr ln thi T u y í t - H õ r g , Tran thi 

Bach-Tuyét (Tuy-lỳ-Viror.g). 

Trúng 9 câu 

Nguyen thi Thu Nga, N g u y l n thi Hòng Nga 

(Tây Ninh) , Nguyen Thanh Xuân (Tuy Ly 

Virang) , Bach Hong Thu (Tây Nir.h) T w a n g 

Thi Lieu (Song Câu), Phan van Tinh (Đinh-

Tirírng). 

Trúng 8 câu 

. Lê Phiròc T h i n g (Lái thiêu), D irang quang 

S a n (Qui -nhan) . * 

Trúng 7 câu 

Nguyen thj Thu (Binh Dirang) . 

Trúng 6 câu 

Quang thi Ngpc Thu (Tuy Ly Virang) , 

Nguyen Quõc Hung (Tuy Lỳ Virang) . 



chúng tôi sÔng tai môt noi song niró'c 

bao boc, cây coi tot t u o i quanh nam 

su5t tháng. 

Sinh hoat thiêu nhi 
Bình-hôa-Phirfrc 

Song niró'c Binh hòa Phiró'c be nhô 

t h o môxig nhtr viron lên rông lón t u n g 

bung hòa lân vòi nièm h â n - h o a n vui 

sirong cùa thiéu nhi chúng tôi . 

Cam ta tình yêu thirong cùa Đtrc 
Chúa T r ò i . Ngài dã sai phái, dira dat 
day t o Ngài là thãy cô Truyen dao 
Ong - dirong - Sang dên hãu vi^c Chúa 
giíra hpi thánh Binh hòa Phiròc dirp'c 
mpt nam qua. Mac dau ban rpn nhièu 
công vi?c trong Hôi thánh, nhirng thãy 
cô không quên dàn thiéu nhi be nhô 

chúng tôi. Vì the thiéu nhi chúng tôi 

dirp'c to chtrc lai sau nhièu tháng ngày 
lăng yen. 

Thira các ban, dã tù- lâu chúng tôi 

mong dirp'c giòi thigti ban thieu nhi 

chúng tôi vòi các ban thiéu nhi trong 
muc viròn cây xanh nay nhirng chúng 
tôi chira có dip. Horn nay tôi nghĩ rang 

« hong lê yen l£ag hoài, h o n n ú a chúng 
tôi cũng mong điro'c các ban biét dè 
cau nguy?n cho chúng tôi.» Vì the tôi 
viêt vài loi nôi lên sy sinh hoat cùa ban 
thiéu nhi H$i thánh Binh nòa Phiròc đê 
góp phan trong muc giòi thifu các ban 
thiéu nh' hãu chia xè phan nào o n 
phiròc Chúa vò i tãt cá các ban. 

Chúng tôi không dirp'c may man song 

giúa đô thành, thì *â nhir các ban mà 

Hpi thánh chúng tôi có môt ban thieu 

nhi nhò be lam. Mac dù be nhô nhtrng 

chúng tôi cũng sinh hoat và hpc hôi 

lòi Chúa hang tuân. 

Bòi t ình y£u th t ròng cúa Chúa đã 
nuôi nãng chúng tôi, bòi su g í ú p đ ò 
cùa cô Truyen dao chúng tôi có n h ú n g 

s : nh hoat nhir sau : 

# Môi sang Chúa nhât t ú 8 giò đén 9 g. 

Chúng tôi nhóm lai đê hpc hôi lòi 

Chúa bang each ngôi chãm chĩ nghe 
cô kê chuyên tích trong Kinh-thánh, 
cô day vui vè hãp dan lam. Co day 
bang lôi thuât chuyên sau đó áp 
dung str d?y do. Đây là môt giò mà 
chúng tôi nhan nhiêu o n phiròc Chúa 
nhãt . Hoc xong Kinh thánh, chúng 
tôi tap hát, có khi đô Kinh thánh và 
sau do cãu nguyên. 

9g—iog Đén giò t r i ròng Chúa nhât , 

chúng tôi điro'c môt anh và môt chi 
t rong ban thanh niên thay nhau day. 

* moi chieu Chúa nhât t ú 2 g. — 4 giò. 
chúng tôi lan liro't thay phiên nhau 
h t ròngdãn chtrcng trình thò phiro'ng 

2g30 —3g là giò1 hpc Kinh thánh, các 
anh chi trong baa tri su Thanh niên 
và thay cô truyen dao thay pbiên nhau 
day Kinh thánh. Chúng tôi ai nãy 

cũag dèu vui vè vì nhân dirp'c nhièu 
a n p h u ò c . 

3g—3g3° gìò đô Kinh thánh, chúng 
tôi cùng nhau thi đua t lm tòi và trâ 
lòi câu đô, n h ò có giò nay mà chúng 
tôi hièu biét :Kinh thánh h o n và lât 
Kinh thánh le h e n . 



3g 36—48 là giò chúng tôi sinh 
hoat chai nhirng trò chai thích thú, có 

khi làm thú công hoac tap ve, tap 

Pit VW^;^fr '''' ' \ i 

Sau môi lăn nhóm nhir the, long 
chúng tôi ai nãy dêu ducrc phãn khai . 

j Lai nũ'a vào nhtrng ngày le n h u têt 

Trung thu, le Chúa Giáng sinh, lê phuc 

sinh v . v . . . chúng tôi đ u a c tap nhũng 

bài hát rãt hay, đirac nhũng món qua 

nho nhò xinh xinh, vui nhãt là có rãt 

dông thiêu nhi khác đwac nghe vê 

Chúa vào nhũng dip lê n h u vây. 

j Đê khuyên khích chúng tôi hoc hôi 

IM Chúa và đi nhóm thò phwang Chúa 

chuyen-can, cô T ruyên -đao hwa vói 

tãt cà chúng tôi và cô đã nhò 1 cây a n 

Chúa trao mwòi (TO) phăn t h u a n g 

cho i o em u u tú nhãt vào dip le Noel 

víra qua. 

Cam ta a n Chúa, long chúng tôi 

đ u a c nhen nhúm lai trong tinh yêu cúa 

Ngài. Xin các ban n h á cau nguyen cho 

ban thiêu nhi be nhô cùa chúng to: 

đê chúng tôi song dep long Chúa và 

hoc tap hau viêc Ngài. <T day chúng 

tôi van không quên cãu nguyen cho 

các ban. 
• 

Men chào các bqn 

M? - LYNH 

Chú y : Chi mong các cm sê viet bài giói 
thiêu sinh hoat cùa ban Thieu nhi Hpi 
Thánh mình và gôi vê cho chi, đè chúng 
ta hiêu nhau nhièu han và câu nguyen cho 
nhau. 

Hl/CTNG NAM 

Giói vAutC C<HJ *C*W*l$ {JwiTtl 

'VĨVX 
:>:*3 

Nguyen-Lê-Danh Nguyen.tho-Tuyên Nguyèn-tân-Phiéu Nguyên-h&u-Tièn Lê-vân-Lân 
Thông II Thanhirà I Lu-u I Dù-a xiêm I Thanh tùng I 



CA Y XANH 

GIONG 
SŨ*A 

NCOT 

f t 

Van tho* em viít đì mà kkfrì 

Quăng tubi th(r ngay giwa chv đìri 

Em sting an bình nhò' <rn Chúa 

Dău chung quanh đqn nb bom rai. 

Giòng vui em mãi d$t theo m<r 

Mo- w&c twcrng lai Chúa đyi chír 

Mìm miêng two-i cw&i diu em đtn 

Thiên-Đàng vinh hièn đep nhw tho" 

Hiên tai em đang hpc l&i Ngài 

Tra xem Lài Chúa chăng he phai 

Nguyên w&c long em luôn kinh Chúa 

Yêu íhwo-ng be ban chăng Kê sai. 

Rôi em nhtr Chúa sê l&n lên 

Cây thông i &i: đã nhân điro-c bài và 

thir cùa em. «Đai sang tác» cùa cm khá 

lira! Sê cho xuãt hiên VCX s6 tài. Chà 

sang tác khác cùa cm. Men nhieu. 

M#c huy Vu (Phan Rang) : Cbi dã tra 
lôrĩ thu* cho em mà em van <cbi?t vô am 
tin » Sao vây cô be ? « cù* đ$ng » m$t tí 

chú*. Chj mong thu* lam đó. 

Thanh Tâm (Quâng Tin) : Chi vàc 

mong gap em đê đánh em mpt trân. Em 

gi$n chi rÔi sao? có nhân đirp-c thu* cùa 

chi không? sao không trà lò i? Thôi, 

chúng ta «hòa blnh» và em lai viet thu* 

cho chi nhé ! 

Kim Hqnh (Phiròc Hâi) Em đã chon 

ten cây giÔng vói chj, thirông em qua xá 

vây là chúng ta bô vói nhau rÔi đ ó ! Em 

cú* gói hình vào là sê đtrox « xuít hiên » 

ngay. Thirông. 

Ch\ Thu Tim: đã nhân áxxac bài nhirng 

rãt tilt là đã mu$n. Mong sang tác khác 

và mong ghi đia chì b thu*. Men. 
H U O N G NAM 

Đ Ã N H Â N ĐirOT: 
T H O * : Đêm Huyen Dieu (NTKN) 

Nôi long (Nguyên van Phúc Quing Tin) 

Vtròn cùa Be (Kim Ha ah Pbu*ó*c Hâi) 

T R U Y E N N G A N : Câuchuy?n đêm 

Giáng sinh (MSc huy Vũ) Giáng sinh 

(Nguyln lê Danh P.T.) Ngtrôi công bình 

(Cây thông, Qui Nhcrn) Tinh Thirang (Võ 

thi Hong An, T i n Phú) Đêm Nô-Ên đSy 

hoa (Thu Tim). 
H U O N G NAM. 

Nhò" swa thuôc linh đwyc vwng bìn 

Tiên bw&c theo Ngài vui vi sÕng 

Đ&i em gi& cô Chúa kì bên. 

LÊ THANH BÌNH 

Hôi Thánh Tin Lành Tuy Hòa. 



" v- v T R U N G - L A P (Đà-
năng) : Lê đ ă t v iên đ á 
đău- t i ên .— Ỳ-thúc trách-
nhiêm m ò - m a n g bò* cõi 
niròc Chúa và thtrc - thi 
cht rcng- t r ình TĐSR, mpt 
âÓ con-cái Chúa tai Hôi-
thánh Thanh - quit di-cir 
vè Đà-nang tnành- l jp môt 
H ô i - t h á n h t?i phi ròng 
Trung-lâp, quan nhi, thi-
xã Đà-năng. 

• Lè đat viên đá đău-tiên 
cho viêc xây-cat nhà thò* 
dã cù-hành each trong-thè 
vào lúc 3 gicr chiêu ngày 
8-8-1971. H i e n - d i ? n có 

Muc-sir Viên-trtròng Thânh-kinh Tnâa-ho: -v i?n , Muc-su- Phó Hôi-tr i ròng, Muc-
sir Chú-nhi?m, Ban Tr i -Sy Bác Truug-hat , cá; Tuyén-úy Hoa-kỳ, Giáo-si, 
Muc-su, Truyen-đao, và mot so dông con-cái Chúa trong khu-vtrc Đà-nang đén 
dy*. Công-viêc xây cat nhà t h ò còn dang đcr-iang Vi thieu tài-chánh. Kính xin 
các tôi-tò, con cái Cnúa xa gân cau-nguyên và ùng-hô tiên-bac. Thir-t{r tiên-bac 
xin gùi cho Muc-sir Nguyên h ú u Due, hop thj* 58, Đà-nang.— MS Nguyen 
Hun Due , 

L Á I - T H I Ê U : L l đ ă t v iên d á đ â u - t t e n . 
cat nhà nguyên T in -Lành ^ 
Lái-thiêu đtrcrc cù - hành 
long trong vào lúc I4gĩò30, 1 
Chúa-nhyt 10-10- 1971. 
Váistrhifn-diêncùa Muc-
sir Nguyên Hôi - t r i ròng 
Lê van Thai, Giáo-sĩ Hoi-
truing Thomas Stebbins, 

MS Chù-nhiêm Phan van 
Tranh và đông-đâo quí-vi 
tôi-tò, con-cái Chúa. Cău 
Chúabanon đè nhà nguyên , 
tírm khánh-thành hau các 
coo-cái Chúa tai Lái-thiêu 
có noi nhóm hop, t h ò -
phiro-ng Chúa. TĐS Phan 
Quang Vũ. 

Lê dat viên dá dău-tiên xày-

THÍNG G I Ê N G và HAI icna 45 
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KIENTLTÒ*NG : (Ành ben day; 
C U Q C du-ngo-jn chtrng-đao cùa 
thanh-niên H p i - t h á n h K i í n -
ttrò'ng. 

GIA Đ I N H : Trong so tín-híru 
chju báp-tcm Chúa nhât 1 9 - 9 - 7 1 

tai Hôi-thánh Gia-Đĩnh do M s . 
Nguyln-văn-Tôi . 

ĐÍNH.CHÁNH : Trong muc 
đia-chi m ó i đăng T K N S so 
390, trang 34, CQt bên trái, 
dò-;g thú* 5 và 6, xin bò bó-t 
may chír « hoăc can Hôi-thánh 
trong tình B'mh-thu$n » Kinh 
cáo loi.— IO Lê Huỳnh Long 

Trong T K N S so 391, trang 
17, côt bên trái, dòng thú- a 
chũ đâm, x ia them hai chũ 
« song l$ì » (làm hình bórg vê 
Đũc Chúa Jêsus song lai) 
Kinh cáo l5i, - TKNS 

Cũng trong T K N S s6 391, 

trang 27, ve bú*c hlnh Ù y - b a n Phu-nũ Tin- lành Đà-lat, xin sua lai : Trtròng ban, 
đinh Ctr, Phó Trtróng-ban, bà Nguyen thi Trung, Tho-kỳ , bà Đoàn htrng Lân, Thú 
Trăn van Tir. Kinh cáo loi — TKNS 

bà Đăng 
quỳ, Ba 

B Ì N H - H Ò A - P H l T C r C : Thãy Nguyên van Thtrc, con 
ông bà Nguyen van Năng, thuôc-viên Hôi-thánh Vình-bình, 
đep duyên cùng cô Pham Kiêm Kién. thtr-ntr bà quâ-phu Pham 

van Hòa, nhũ-danh Huỳnh thi ĐÒ. Hôn-lê ctr-hành tai H T Bình-Hòa-Phtróc ngày 
30-10-1971. Cau Chúa ban phu-óc trên gia-đình mói , TĐ Ông Dtrcrng Sang. 

G I A - Đ I N H : Bác-sĩ Pham quang Trong, ihú-nam ông bà Pham van Quang, 
thành-hôn cùng cô Ngô Hoa Hiêp, thù-nũ- bà quá-phu Ngô Quang. Hôn-lê cú-
hành ngày 25-9-71, tai nhà thcr, 7 Tran cao Van, Saigon. Kinh chúc m ù n g gia-
đinh m ó i và hai ho. MS Nguyen van Tôi. v 

T R A M H À N H — C Ă U Đ Ă T : Câu Tran Linh, t hù -nam ông bà nghi-viên 
Tran Lê, thành-hôn cùng cô Trăn thi Yen, t h ù - n ù ông bà Trăn Kỳ, đeu thuôc-
viên H T Tram-hành. Hôn-lê cfr-hanh ngày 7-11-71. Cãu xin Chúa ban moi e n 
dir-dât trên gia-đinh mó i . BTS Hôi-thánh. 

S A I G O N : Thay Nguyên hfru Đô , nhân-viên L ó p Thánh-Kinh Nghiên-
cú*u hpc hiêu, thành-hôn cùng cô Nguyen thi Hòng, nhân-viên Thánh-Kinh hôi. 
Hôn-lê ctr-hành ngày 26-12-1971. Câu Chúa ban phuróc dir-dât trên gia-đình mó-i. 

MS Nguyên thanh Hang và Trung-tâm Thánh-kinh Hàm-thu. 

T H A N H - Q U Í T : Ông Lê tãt Cam, chap su? HÔi-thánh 
Thanh-qui t đã-ve niróc Chúa vào ngày 24-9-1971, sau môt 
c a n bao-binh, hirô-ng-tho 70 tuòi. Tang-le ctr-hành each 

trong-thS. Thay cho H T phân-u*u cùng t a n g - q u y ê n . MS Nguyen Hĩru Due. 

Đ À - N Ă N G : Cu Ba MS Nguyen xuân Diêm, nhũ-danh Ông thi Hòe, ve 
niróc Chúa ngày 17-3-1971, nham ngày 21 tháng 2 Tân-ho-i, h i rong tho 80 tuòi . 
Trân-trong thông-báo qui vi tôi-tó con-cái Chúa rõ và kinh xin qui vi cau-nguyên 
Chúa an-ùi Cu Muc-str Trí-su* Nguyen xuân Diêm. (Tin nãy bi that-lac, nên 
đăng trê). Kinh - can phân - tru cùng cu MS Nguyên Xuân Diêm và toàn - the 
tang-quyên. TKNS 



THÔNG-CÁO CUA ÙY-BAN CÚMJ-TÊ XÃ-HÔI 

Nhà t in đò a Phú-hiêp bj bâo làm hir sâp 

. Trân bão HESTER ngày 13-10-rgji víra qua đã thai sâp ngót 13 nhà thfr và 

khiên cho 2.000 g:a-đình tln-hiru 5 tinh mien Trung đang s5ng trong cánh man trfri 

chiea đăt, nhà cira đò nát, mùa màng bi cuôn trôi. 

Kinh xin qui vi Mqc-str Truyen-đqo và tln-hiru iqi quoc-nôl cãig nhirhăi-ngoqi 
nha đen nhirng anh chi em chúng ta trong Chúa mà lac-quyên cho môt sÕ tien rông-

rãi và các vât-dung nhir mùng men, quân áo p . v . . . và g&i ve cho Thù-quỳ cua 

Ùy-ban chúng tôi là: Ông NGUYEN-SY-BÀNG, H$i-Thánh Tin-lành 98, đirfrng 

Lê-qu6c-Hirng, Saigon 4, đe chúng tôi mang ra Trung phân-phõu Xin cam on toàn the 
các quỳ vù 

• _ Trircrng Ban Cùu-tí Xã-h$i 

Hôi-Thánh Xin-Lành Viêt-Nam 

' « NGUYÊN-VĂN-VAN 

tin quan-trqng.- CUQC PHUC-HITNG TAI THÁNH-KINH THÂN-VIEN HOC 
TCr ngày 3 - 1 2 -71 , môt con Phuc-hung đã bung cháy tai Thánh-Kinh Than hoc 

vién Nha-trang. Các sinh-viên, hoc sinh khóc-lóc, xung tôi và dgn-dí đi ra làm 
chung ve Chúa. Con phychung cũng lan rông đén Cô nhi viên Nha-trang, các 
Hôi-thánh Phan-rang, Tháp Cham, Cam-ranh, Vĩnh-phuóc, Nha-trang, N inh-hòa, 
Tuy-hòa. Xin toàn the Hôi-thánh chung cau-nguyên nhièu cho cuôc phuc-hung 
nay đirgc bèn-bì và lan rông them níra đè môi con cái Chúa trong toàn quóc 
đuoc đây day Thánh Linh hau thi-hành công cuôc Truyên Boo Sâu Rông. - TKNS 



CCX-QUAN XUÀT BAN TIN-LÀNH 
» 14, Kòng-Bang, Saigon QuQn V 

Hop tho 329, S A I G O N 

Sick <&ã XUM-BZH TUur Uiua X«* : 
• 

* B$NH~VI£N T H U Q C L I N H 

cùa J . Oswald Sanders 

Myc-dích cùa sách năy là giúp cho ngw&i cùa Chúa trong thé-gi&i hì?n'dgi 

nhùng phw<yng-íhwc dè giâi-quyêt các gánh n$ng chòng+chat và các văn-de 

phwc-t?p mà hQ ihw&ng g$p trong d&i song tin-kính. Nhùng b?nh-chwng và 

nhùng phw&ng-pháp trj'li$u ihuQC-linh liên-h$ dên twng-trai ihông-thw&ng 

cùa tin-do Đăng Christ cũng nhw d&i song ch&c-vy cùa các cap lănh-d$o 

dèu dwQ'C dè'C$p dén. 

G i á ban : 180 đòng. 

* C a ĐÕC GIÁO T H U À N N H Ú T 

cùa M.C. Griffiths. 

Đè tô-dièm cho giáoAy cùa Đwc Chúa Tr&i, dè two-ng-hvp v&i sv d?ỳ-dõ 

cùa Kinh-Thánh, Ccr-doc-nhân phài hành~d$ng nhw the nào trong nêp song 

hang ngày? Tác-già « Ca-đóc-g iáo thuan-nhút nêu lên twng vãn'dè 

cùa nêp song Cc'doc+nhan, dói v&i bàn-thên, dõi v&i tha-nhên, dõi v&i 
i 

st/-v$t, doi v&i hành'dỳng, dõi v&i tw-tw&ng và ỳ-nghĩ, v&i nièm tin-cỳy 

ncri an-dièn cùa Đwc Chúa Tr&i sè dung quyèn sách năy giúp cho tat cà mQJ 

ngw&i dtpc deu tr& nên nhùng Cc-dõc'nhân ngon hành tièn h$u hi$p nhwt 

«dè song xwng-dáng, d$p long Chúa, dem l$i kêUquà trong mpj vi$c lành 

và them lên trong stf hicu-biêt Đwc Chúa Tr&i ». 
• 

G i á ; b á n : 130 đòng 

* G IÀ I .NGHĨA TIN-LÀNH MAC — Tyndale 

* G IÀ I -NGHĨA TIN-LÀNH LU-CA — Tyndale 

* BON MLTOI SÁU NAM CHLTC-Vg — Hòi-Kỳ cùa M.S. Lê-vân-Thái 


