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Chu-iiluô^i ktòm chìi-bi'it ; LÈ M U A B Á O : 

MiJC-su-r ÔNC-VAN-HUYÊn Môt nĩim (12 so) giá 7(1 tĩong MiJC-su-r ÔNC-VAN-HUYÊn 
Sua lììÁìn 

Hõí Thnnh Tin-Lành — B à - N3ng — 7 cĩon;; 

^Nlurng vc phan lôi, lôi qngct han chang khoe-khoang gĩ, chì khoe-khoang vc Ihâp-

tir-giá cíia Chiìa chúng ta lá Jêsus-Christ đó thai ; vi nhà fhqp-lir-giá 

ag, Ihê-gian dói v&i tói dã hi dóng dinh, vá lói doi tìiê-gian 

vung vàg » ( G a - l a - t i 6 : 14). 

0 'vào IhíVi-ítai n«ínyèti'tn'-nanf; J i í i y , 

các cuÒTig-quoc dua nliati che-tao nhu-jig 
Ihir vfĩ-klii vô-ciuiH nKuih-ni? , vô-cùní; 
nguy-hiE'!ii nlnr các: tlu'r boni ngnyòjí-tir 
và bom kliinh-klii wv, , . Vù-a ròi các báo -
chí clío biet ím)( nhă nf'ãy hom nguyùn-
Jirbi no cò llir lièu-!iuy san hfuìg ca 
nurrc Anh-C'ál-hri t ĩ l i ín niifni-loísi điro'ug 
no'iii-mVp tru'cVc canh tiíii-cliêt vô-cùníí 
tliínn-khuc có th? x;íy (ten Uong nu>t 
ngĩiy hal-ngcV nào đãy ! Có ĩíĩ sir pliál-
Iriín ciií'-kỲ cún k h o a - h n c fie liiiu ivníi-

íĩghiôm hVi (^liúa l)áo liHrõr nlur cin chí'p 
Ironf; Kinh-Uninli rìing : « Tlw-gìò-i hiòn 

bay giò' tlành cho lira clianfí ! » The-
giíVi niìy se khòníí 1)| tiùu-divt l)ang (ìiù-
hung-thuy nlur lítVi Nò-ó xu-a, l)ùn Ui str 
bi licti-dívt bíuig liia hi l)oin nguvím-lu" 
C'liiintí ? Song nliàn-kiaì có ihc hi tiuu-
ílíòt l)íVi hnm nguyí^Mi-tù- nià khòng còn 
iiìong nào ch.-Wig ? Mà níĩu còn mong 
Hĩio llii sc sanh-sói nay-no* tr<r hiĩ có 
nhíV níing-iu'c cua nguyen-tiV khien nlián-
loĩti gliè-siv mà kliòng còn nghĩ rif̂ n sir 
đua nhau clie-iao các tluV vií-klii loi 
nguy-liiem ay cliang ? Dàni chi'tc rang 
Irátn nghìn lan kliòng. Vì dòng-giong 
A-dani và H-va còn (in lliíim'tlnc còn ; 
mã Ihani-th^u^ còn !hì cài lc snng « manh 
điro'c yéu thua )J van còn ; mà lê sò'ng 

« manh ctuoc véu thua a còn thì cãc thú: 

phál-niinh tàn hai ghê-gòm van còn 1 

Kinh-lhánh ciuyct iiuãn rang : « Mcìi 
ngirò'i hi càm-clò là híVi lu--cluc minh lòi-
kéo càu nhii', Doan tu-diic ilu hoài-thaí 
thi sanh ra tóí-lói, lói-lòi da hvn lôn thi 
san-xuat sxr chut » Gia ccr 1 : 14, 15. 

Mac dan hiên nay càc chánh-khách 
thõ-giò'i muõn áp-dung cái Ihuàt c< Lay 
gai lc' gai » là chuan-hi chien-tranh Ihât 
manh dc chong chien-tranh ngàn cliícn-
tranh. Song cuc-dic;n Ihc'-guVi hien nay 
nhríl là tinh-hinh Trung-Dòng cho la 
thííy-ngòi thuò'c no ghê-góm chrong kc 
hra chua bicl bén no lúc nào ! 

Hicn nay, n^irò-i ta duívng nio'-mòng 
cái cíính tlie-giò 'i daí-dòng, cuòc hòa-
1)1 nh thuT-sir , nep sò'ng chu ng vui-vê, 
song van õ- trong nHr-mcjng. vì IhiVcíoíin 
tiro-ng-tàn tiro'ng-sál ghc-ro-n làm sao 
dira dén ciVu-cánh Lòl-dcp kía diro'C I 
l!c*vì (íLòng ngU'cVì ta là dõí-trá hon moi 
vàt, và rãt là xau-xa : ai có the biét 
duox ? » (ĩíè 'rè-mi Ì7 : ĩ). Aĩà gò 'c-rc (ta 
the lhi hòng trái dàu cò tfú-lành duoc. 
Vì <cCĩìy nào sanh trái ĩiy ô là mòt công-
lè l>al-kluì di-dich, 

Tuy nhièn, Ihòi-dai Iloàng-kim phăí 
cò và chac-chan se thuc-hic'n. Lúc ãv 
« Muòng sói vò'i chiôn con se an chung, 
su'-ttV an roMii nhu" hò, ran an huí đĩÍL 
SS chàng có ai làm Icinhai, hay là hiiy-
phá trong kliílp nũi thánh ta, Đirc Cìiê-



2 T I I A N H - K I N H HAO 

í ) ' V H đĩĩ jjliãn vây » Ks fi5 : 2'^ liny 
gi<V Víìc nirfVc sF ciiríng ròn gi^i ^iriviii 

ngh it'll nliiui nfra. Moi klií-gifVi Itro'ng-
tàn linviig-siU C:K'II ghr-;4r 'rni sè (hi i ra 
cíxc k\\\-vu d a i hfru-irìi rlin runr nhàn-
sanh. liòĩi-hình va l ianl i [ i l i ú c luàn dirn 
T h r - g i ó i ãy dinvc l à j i nèn kliòng hòi 
siVí' ni:wih cún rif^iiyvn-irr. nià l à bn-i SÙT 

rnnfih rhu 1 li A[i-lir gì à t'íin Ì>iV'' f Ti :i ,[<'-siis-

ClirisU Duy l ò lliàji-iir-;íìà ru:i DLVC (Liu'ia 
Jèsus-í'hrisI nnVt rò lli^ dièl-Jrù' tliain-
dur, Uuiy dòi long n î.r<Vi, v à lao-h"ip 

niòt x à d n H í-í'uigTĩghTa í i n - à i dtri/f, \'i 
clu ( ò sirí' manh cíia Tìiàp l i rgia c u a 
Dirt- Chúa Jèsus-Christ mn-ì dù kha-nàng 
ílÀy h i i ca I hc -g ia J i và moì SÚT manh 
cíi:i niĩi-í] i i í I'l vu:i cliúĩi kho ju ig klujng 
ra kiiili h^riĵ  nuirò-i duíví". I-'òng ngn'ò-i 
ííy dòi vòi Uic ííian dà 1)| dònjí dinh 
tliMp-Iirgia và l l iC 'g i an dò'i vòi l ò i g 

ngiròi rĩy còrig vây. Do hrng-lr;ii sue 
iliynli ia-llurò'iig ity nèn k h i vicl UHÍ" cfm 
Ifòĩ-thánh ta i - t l innh Cò-rinii-lò là mòt 
d ò - t h j rít viífi-vfit, d a y khòn-ngoiu i m a c 

dìĩu, Pliaodi) dĩi dòns - dac luycn-hò 
rang: « V ì tòi da íiuyct-dinli r.-ing, ÍY 
gifra a n h cm tòi cliáníí hicl sir g ì khác 
ngoài Jèsus-Christ vá Jèsus (Christ <'lnu 
dóng dinh ticn Miâp-lir ;4iá B ! Cò 2 : 2, 

Kè-cú-u I ìchsù- nhá!ĩ-h>ai I h J U -(li\o, 

n g i r ò ' i la d à [)li:li thtrn-nhán rnng moi 
vice nhàn-dú'C vá moi vièc UV-thièn liíèn 
có t r o n g nhàn-loai đcu là cii ju ilnii
hu n'ng c-ùa Dyo Tháp-íir-giá cùa Dire 
CluKi Jèsus-Chi'isl câ Hiel hao n h i è u 

chung-fóc iln-man t rèn the-giò-i hièn nav 

đà đu'O'c khai - hòa sò'ng ti irò' i ánh-SEÍng 
v á i M n i n h deu là do SÚÍ' manh c ù a Ban 

Thàp-Ur g i á cùa i>úc Chúa Jèsiis-t^hríst 
câ, Khóng can nòi dàu x a , ta Ihir UiUih 

mòl vòng du-U'-h víio các mien c a o -
nguyèíi c ù a \ ' i è l . - i K M i ì la, váo các l>òd;;ie 

e a c Ihieu so, nhfrng no'í mà dà cò Tin-
lánh vè Thap-lir-giá cùa Búc í-húa Jèsus-

CJiiisl Iruyen den. nhir vùng lìan-mc-
thuòC Bà-l^l, DjirJng v,v, thì ta se jjliâi 
ngac-nhièn vè các sir thay dni la-lùng 
cùa thn-dfm cue nn'i ã y . 

í̂ ău Dú'c í^húa Trò-i TiV-ái han an 
chn mòi t|ui dòc-giâ đèu lí* mòt thirc-
chú-ng hung-manh vc si'rc manh cùa 
thâp-Ur-già cùa Birc Chúa Jèsus-Christ, 

và thây dí̂ 'U dir-phìin !)ÍJnti-lriró']7g cùiifj 
pliò-cáp súc-manh eùa Thâp-tir-gía ci'ia 

Bùc Chùa Jèsus - ('hrĩsl hau llie-gìòi 
íloáng Ivim mau M U ' -hièn do V I A \'inh-
hien là BiVc Ĉ húa Jũsus-Ciirísl dem l:n. 
lì.iy giíV cĩiúng la s" cùn;í hoan-<'a khúc 

I Ì \ r . D . \ - T H À N Ì I mà k Ì H n -ngoM Th:)|ídi.r-
g iá cùn Dú-e C:hú:i jr-siis-íjiris! l:"i SVC 
MANIl Tl íKX MOI SÙC MANlh - T.KJi. 

THE N A O LA TOI -LOl DE 

v À N - v i r a w G ? 
(Ilè-ho'-rn- 1 2 : 1 ) 

C h ú n g to C Ò tòí IÒÌ dè vòn-vu-ang nco 
chàng ? Lâu nòm vè truóc, ông Chũ-
bút tap chí if Pcníc costal ílrrnld do 
giài thich tõi-loi de ván-virong n̂ iu sou 
nay : 

Ày là — 
1} Tõi-lôì mà anh em không muon bj 

tróch-móc. 

2> Tôí-lôi mà anh em $ãn-sàng binh-
vuc han h ĩt, 

• 

3) Toìdôi mò anh em nghĩ đ^n nhĩèu 
nhút 

4) Tôĩ-toi bât anh em làm phu-tù de-
dàng nhút 

5) Tói-loT mà anh em t̂ m each chu'a-
chõi nh!éu nhút, 

ÓI Tõì-lôí hay lòm mÒ-ám vùng tròi 
thiêngJiênq cÙ3 anh em nhút 

7\ Tõi-ÍÒi thuóng Ìàm cho hrong-tcm 
anh em cÓ-i-rút nhút 

8i Tôi-!òi làm cho crh em nght-ngó-
mình hÌ3n nay không duac Búc Chúa Tròi 
tiep- nhân 

9) Tòi lòi mà anh em chang chút chju 
nhòn là tôi-loi cúa m'rnh. 

iOi Tòi-i6ì ma onh em rât không 
muon túbò . 

I I ) Tòidôi mà onh em luõn luôn co 
tu thuyèt-phyc lò mòt sy- yéu-đuói thôh 

I2i Tòi-lòi mã anh em coÌ qui nhu 
con mat bên húj, nhung đáng ra phài 
tù'bó. 

13) Tôr-loi m à anh em phài loai ra, thi 
mói huòng đugc su cúu-roì tron-ven vò 
đòi song dóc-tháng, — ĐòStrc-Tri diclì. 
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TRONG PHirÓC-eiA 
Quan-xét z : 5 

Ngu'íVi Y-so'-ra-òn sau khi đ u o x Đirc 
Cliúa T r ò i cú'u ra khòi nirò-c Ai -câp , 
nlnrng cõn phiôu-Iiru trong dong vâng 
khô-khan bòn iiiirod nam ; trong dòng 
váng khòng đù nu'ó-c dê uong, khong cò 
thjt đê an, pliam tòi lam-bam Bũ'c Chùa 
Trò'i, l inh-hòn khò-hco, lliân-thê ngà 
chet. Sau bòn miro'i nam Đúc Chùa Trò' i 
cho Iio thoát- ly khoi hoàn-cănh huòn-
thaiii cna đòng-vang , điro'C vào xú" Ca-
na-an là phirò'C-đía v u i - v ê , là x ú Chũa 
đíl đac-hira cùng tô-plin ho, Vào trong 
plurúc-đia đàng 16 là đirp'C vu i -vc mài 
mill ca-hál kliông thôi ; nhirng trái lai, 
Ihi cùng nhau cat tiê'ng lên khóc khi 
thièn-sú cùa Đúc Chúa T r ó i hiên đên 
thong-^Lrách vê tô i - lô i cùa ho, Quan. 2 : 
1-4. lĩò'i cò- do mà có Bò-kím trong 

phiró'c-dia cho dun ngày nay, Đíèu năy 
có su day-đò cho chúng ta lã sau khi 

cluing ta đuuc Chúa 
ciru ra k h ò i thê-

gian tòi-ác năy, là 
đnng - vííng thuôc -
hnh său - khô, chúng 
la duoc t iêp-nhân 
Đãng C h r i s t là 

phirúc - đía thuòc - linh ]d iong- túc ô-
trong Ngài chúng ta s e h u ' ú n g phuò'C 

vui • v c mãi mai , Nhung neu ehúng 
la o- trong phuó"C-d ía thuòc-l inh mà 
cháng ta khòng can-tnân vàng thco lò-i 
Chúa đè - phòng nhíí'ng d i e u cò the 

khien cho l i n h - t á n h cùa cliúng ta truv-
lac, thì chúng ta cùng sê cò Bò-k im trong 
phiròx-dia t l iuòc-linh, nhu nguo'i Y-so'-
rH-cn đà có l ìô-kim t rong pluróx-đia 
thuôc-thê váv , 

Vi d u y ê U ' C Ó - nào mà có Bò-kim Irong 

pluró'c-đìa? n u > ' ê n - c ò ' khien cho có l ĩô-

kini Irong phuò'C-dia là : 

T h u nhũ-t t V ì k h ô n g đ u o i hê t 
các d â n - t ô c t r a n g x ú 

Quan 1 : 10, 21, 27, 29, 30, 31, 34. 

M u c - s u - L E - N G U Y E N - A N H 
* 

Giào-sw Triròng Kinh-Thành 

Sách Quan-ĩ^êl mò' đău đoan thú 
nhút, chúng ta xem thãy chép niòt chuòi 
đãi vc sir đíic-lhang eùa ngirò'i V-so'-ra^ 
ên, chêp ngòt 18 càu, tù càu 1-18: đò là 
lúc ho cò <iúe-tin và l in-càv Đúc Chúa 

Trò'i mà tàc-ehiên trong khi can phăi lác 
chiên . Cnng trong đoan thú nhút chúrg 
ta lai xeni thav dãu-hiêu khiên eho ho 

sê cò Bò-kini trong phuò'c-đia vè sau, là 

ho eùng nhau tu dinh-chiên không chiu 

dánh-duôi các dàn-tôc eòn lai Irong xú , 

dau-hieu ãy cùng chép ngót 18 câu, tú 

câu lí)-3íi ; đó là lúc ho khòng vàng lói 

và tin-cày Đúc Chúa Trod, l u đình-chicn 

trong lúc không nên dinh-chiên. Đeni so-

sánh dãu-hiêu khicu cho ho eò Bò-kim 

trong pliuó-c-dia vê sau, thi không kcm 

sir ho dà ehiên-thang lãm cho ho vui-

múng tú t ruó'C, vì mòi bên dcu chcp 

ngót IS càu Kinh-thánh ; bù i đó mà ho 

không the tránh khôi 

sir that-hai vê sau. 
Đirc Chúa Trod 

dã phán cùng to phu 

ho bui miêng đăy-
tó- Ngài là Mòl - se 

rang ; a Khí G i ê -

hò-va Đúc Chúa Tró' i nguiri đà dan 

nguo'i vào xú minh sê nhàn điruc, đuôi 

khòi t ruóc mat nguod nhiên đàn-lòc. . , . 

và phăi diêt hêt chúng n o » (Phuc 
7 ; 1, 2 ) . Song khi ho vão đuo'C \ ú Chúa 

đà húa cùng tò-phii ho , thì ho khòng het 

l ong , hêt tuàn-theo mang-lcnh eùa 

Chúa đanií làm viên-man và hoãn-tãt 

cong-v iec đành - đuòi cáe dàn-tòc còn 

lai trong xú khòi t r i róc mat ho, và có ỳ 

dung-nhàn các dân ăy, muòn de cho các 

dáu ãy ò' Iai gífra ho , dang l luVlo i hang 

càcii bat eác dàn ãy plinc-dicli (Quan, 1; 

2S), Nhung than ô i , ho quên lò'i Chúa đa 

cho ho b ie t rang các dàn ãy là kê Ihù 

lo'i-hai, là luó'i vã bay cho linh-hòn, lã 

roi dánh no'i hòng. là gai ehãm vào mat 

ho và dòng-dũi ho (Giôs, 3o: Sà) ; b o i 



(MV ho tlung-nliàn car ííftn ãy uià ró Hn-
kini trong phu-ó-c-din vo snu. 

Hóni nay cùng vAy, cluing ta <tn điro'C 

Chúa c i r u ra kìinì the-g i í i i i kh(ĩn-kli<X fta 
du-oc phirn-c vùo i r o n g phu-ó'c-đia t l u i ò c -

linJi là Chris l ' . ĩèsLis , nhirng utĩu cluing ta 
hoàc vò-tình hay là cu ỳ chuig-nhÃn cáí-
tõi-lôi, là dieu dáng jiliâi tiièt ; và lo-i-
dung càc lói-lui dê Ihú-loi cho xác-lhit, 
thi s c hòi dò nià khiên cho linh-tánh 
triiy-hic, ò' trniig phu'o'c-dhi thuòc-linh 
cíing sc cò Hò-kini, nghĩa Ià ÌY trong 

Chúa còn có nhíi-ng ke khòc ; đò là đieu 
đáng tiec I 

Thú- ha i : V i k h o n g nhân- thũ-c Bú-c 

Chúa Trôrí d u n g các d â n - t ô c 

o y đ è t h í - n g h i ê m ho. 

Quan 2 : 21-2:Í. 

Ỳ-clií cùa Dú-c Chúa Tròi là Ngài 
muòn thi-nghiem ngu-ò'i Y-so'-ra-ên, nên 
Ngài đê lai eác dàn-lòc trong xir, Ngài 
khòng p h ò hg váo tay Giò-suê, và cíing 
khóng vòi đuòi ho khòi triróc m a t ngirò'i 
Y-so'-ra-ên, vá dúng ho đe thi-nghièm 
ngu'ó'i Y-so'-ra-en. dang thir coi n g L r ò ' i Y-
so- - ra - èn có di theo diró-ng - lòi cùa 
Ngài nhu' tS-phu cùa h o hay khòng. Neu 
ngirò'i Y-so'-ra-èn nhàn-Eh ire y-chĩ cùa 
Đirc Chúa Trò'i doi vó'i ho nlur the. hèn 
quyêt-lĩun nhó- - cày Chúa cùng nluiu 
dirng day đánh-đuoi các dàn ãy khÒi 
trirò'C mat h o , đáng đí theo đirò'ng-lò'i 
cùa Chùa và phung-sir Chúa cách xiVng-
đáng nlur tò-phu ho, thi h n điroc jiluròx 
trong phiròe-đia và điro'c hinh-an vui-
vc, Nhirng vì Iio không nhàn-lhire ỳ-chí 
CUR tìírc Chùa Trò-i, theo ỳ rièng mình 
khòng chiu đánh-đuni các dàn trnng x i r , 
và lai còn là]> gino-iróc vò'i cluing no; 
hn'i đò mà SÍH váo liróí vá hSy cua chúíig 
no, kêt sui-gia vò-i ehúng no, gá enn gái 
mình cho eon trai cluing, và cirò-í con 
gái cluing cho con trai minh ; đó là đíèu 
nhíĩ'ng ngirò'i làm cha me cò long tin-
kinh Chùa, khòng ai dám làm, và nhung 
thanh-níèn nam nír có long yêu-mên 
Chúa, cung khóng ai irng ehiu, vi làm 
n h i r vay là pham cãm-lènh cùa Dii'c Chúa 
Trò'h Háu-quă cùa su lap giao-ircVc và 
kêt sui-gia vói các dàn ãy, là đi dên su 
hau viec các than cùa chúng no (Ph^c, 

7: 3, 1) ; Nho'n cò' dò mà ngiró'í Y-so--ra-
èn có Hò-kim trong phiró'c-dia. 

Y-chi cua Oúc (^hùn Trò'i dòi vói 
chúng t:ì hòm n:iy cung \:\y, Ngài [\i\ng 
sir Ihù'-thách đe thi - nghièm chúng ta-
háu cho chúng tn cò eivJiòí đe trTy nèn 
ngu'ó'i tron-ven và Cĩio-khíêt íjìòng nhu 
N.ÊTỳì. đìing pliung-su" Ngài cĩich xirn^-
đáng, Nhirng nêu chúng ta khòng nhàn-
Lhúc v-cfiĩ cùa DiVc Chúa Tròi dòi vói 
chúng ta nhu vây, nèn khòng hicp vói ỳ-
chí cao-sâu cùa Ngín, nhò--cây Ngãi mà 
dung vírng tron^ co'n thu-thách, đê huò'c 
đi trong duò"ng-loi eùa N^áí cách ngay-
thàng, coi su thù-thách nhir lá taĩ-nan. 
munn thoát khòi sir thu-thách dê cho 
xãc-lllit duoc hinh-an, hèn la[i giao-iróc 
vò'i xác-thil, thê-gì;in và nia-quĩ, kêt sui-
gia thuòc-linh vò'i chúng no, sa vào liró'i 
bay cùa chúng no, pham tõi trái vói 
mang-lènh cùa Chùa, boi đò mà linh-
tánh hi tnn-hai; cú'u-cánh mat su bình-
an vui-vc cùa thiên-thuong, và gat lay 

su khòc-lóc trong khi Ò* trong phuóc-
đia thuôc-linh cáeh khõc-thăm I 

Thú* b a : V ì k h ô n g n h â nang- l ixc cua 

9Ú-C Chúa Trà i đ e l à m n g u o n 

s a n h - I i r c cũa mình^ 

Ngu'ò-i Y-so--ra-ên hiróc đí theo Birc 
Chúa Trói hang cách nirong-nhó- cáe 
lanh-tu cùa ho 1̂  Gìò-suê vá các truonfí-
lào còn song lâu ho'n Gíô-suê, hon là 
nu'D-ng-míu minh vào Bi'rc Chùa Tró-i, vì 
ho Ihãy các lànli-tu cùa ho da lãm ra 
công-viec hVn-lao giíí'a ho (Qnan, 2: 7), 
Ho không hò'i đirc-tin mà chàm re lap 
nèn trong Birc Chùa Trò'i, nên không 
liên-lac duoc vói nang-lire cùa Búc 
Chúa Trò-i, nàng-luc cùa B ú c Chúa Trói 
khòng luu - xuãt ra trong ho đê làm 
nguòn sanh lire cùa ho ; vì the nià sau 
khi các lành-tu cùa ho qua đò-i, thì trong 
ho thây đèu yêu-đuoi, khòng ai dám 
đúng day dê dánh-đuoi eác dàn còn lai 
trong xú, mac dau ho biêt su đó là can. 
Vi có khòng có nàng-lirc cùa Búc Chúa 
Trò'i đê làm nguôn sanh-luc cùa mình, 
nèn hi các tóc trong xú đuÔi ho vào 
trong núi {Quan. 1 ; 34), và lăn lăn phâi 
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CONG-NHAN CUA BLTC CHUA TROI 

P H A I THE N Ã O ? 

Muc S I T QUOC-FOC-WO dĩch-thuât 

Hàu viéc Chiía ! Hau vUc Chúa ! A y là mõi 

cáu dirò'ng nhu- d ã Irõ- nên ihành-ngú- giu'a ntiCrng 

ngif̂ i l E o n g Hôì-lhánb Tin-lành Viét-Nam roi. Có 

nguó'i that là có lâm-chí hau vrêc Chúa ; nhu-ng 

cflng có ngirò'i thì chì mu'O'n cáu d o d è hau vice 

gi mà thôi. V ê nht>ng ngu-ò-i có tâm-chí hău viêc 
Chila, có nen biet rang hau viêc Chúa lire lá ìâm 

íóng chù Bú-c Chda T r à i , v^y nguó'i làra công cho 

Bú-c Chúa Trò'i can phàí là nguài the nào mó-i 

phài > Tòi xin dich-thuãt bài nay cùa òng Lâ-nghi-

Hoàn dãng trong báo * Tín-nguãng vó-i sinh-hoat » 

ra day. dè cÔng-hien cho anh em, nhu't là anh em 

dang cr lrong còng-lruò-ng-

— Lò'i dich-yiã 

Công-nhân (ngiiíVí làm công) đoí vo-i 
Hí)í-lhánli có quan-lic lán lám ; sir song 
cùa tin-do, quanjí-canh cũa công-tác, 
tinli'hinh ciia Hôi-lhánh, thăy đèu có 
qu:m-hé vó'i còng-nhàn. Bó'i vây xem 
lrong Kinh-thánh, chùng la thu'ò"iig thĩí} 
Dire Chúa Trò-i đa dung hiet bao nam, 
ngay, biêt bao pluro-ng - pnàp đê gày-
dirng lay mot còng-nhàn, Ui^m-chí thì-
gió- trong viêc gày-dirng có khi lai nhieu 
ú(yn gap may lân ihi-gíò' dung ngu'ò'i ăy ; 

CíT-hò khién chúng ta phâi thac- niác 
rang tai sao tìirc CIUKI Tròi lai Iàm nhu 
vày I Thi ra nguòi làm công ciio Bùc 
Cliũa Trò i là ngtiòi trong-yeu, và cò 
quan-hê rãt lôn, Troíig hài năy, soiin-
giá xin dè-cír õ đìèu cõt-yéu cãn-bân có 
lièn-quan vó'i công-nhàn, mong aì nay 
đèu chú-ỳ đên, 

I . - Sir S Ó N G P H Ă I D i r - D Ã T 
f 

Đièu can nhúl cho còng-nhàn là 
phai lõ-ràng cò su' song thuócTinh, bai 
vì sú'-niang cùa còng-nhàn là rao-giãng 
Chũa su- song, phô-bày dao su" song, hău 
khién nguò-í nghe và tin lhi nh^n duoT 
su song, đó là do su song mà truyèn si_r 
sóng. Vày néu chinli niinh công-nhàn 
khòng cò sir song, lhi ííy là kê mù oăn 
đuòng. chính minh đa )à con-cái dìa-

laì dan tignói khác đì làm con-cái 

đia-ngnc n&a, Ngirói ĩàni công cho Đú-c 
C;húa Trò'i neu lihóng phai là còng-nhàn 
có sir song Ihuóc - linh, lhi ãy là kè 
t( đóng nuòe tròi truác mgt nguò-i la » 
mà thòi (Ma 23 ; 13-15), 

Cho nôn đièn căn-ycu cho công-nhàn 
chàng nhung là [jluii ro-ràng eó sir song 
thuôc-linh mà lhòi ; hn can phai eó sir 
sóng ãy cách dutial níra. Boi chirng 
sir-mang eùa công-nhàn, knông ehj tai 
chô chính mình cò sìi song, dãn nguòj 
la nh§n đu'ox sir song Ià xong đâu, l^i 
còn phăi tài bòi sir song, hău khien sy: 
sò'ng đu-oc càng du-dat cho nguòi ta 
nũa mòí đu-o'c. (Gi 10 : 10), Nguó'i la 
khòng the dân ai đi lrong đuò-ng nào 
mà chínli mình chu-a đi qua. cnng không 
Ihe aua ai đên cliò nào mà chính minh 
chua dén qua ; néu dua dãn cách miên-
cuông, thì chĩ là làm líèu mà thòi. kêl-
quă bao g iò ciìng là « it lành, nhicu 
dù « 1 Vi cây nào sanh trái ăy « nào eò 
ai hái nho no'i lùni gai, hay là hái vă 
nai bill tôt-iè duoc ? » {Ma 7 ; 16-líìj. 
Cho nén chinh minh eông-nhân phăí có 
sir song não mái có the tài-bôi cho tín_ 
do duoc su soog ãy. Cìing vi nhu- chinh 
minh eó hicu lè-tliâl, thì mái biét đira 
nguò-i ta vão lè-that vây ; chinh minh c6 
duac day-day Thánh-Linh, mói có the 
dãn nguái ta duac dăy-dãy Thánh-Linh, 
Nhiìng đièu mã f>irc Chúa Tròi muon 
eho tín-đò nhan đugc, Ngài phãi cho 
còng-nhàn nhân duox Irirác ; nhir vây 
niói eó the làm Iron sú-mang. Cho nén 
đièu căn-yéu thú nhút cho công-nhàn 
là phăí có su song thuòc-linh cách 
du"-d?t, 

2. - S i r K E U - G Q I P H Ă I 

RÀNH-MjBkCH. 

Sir song phăi dir-dât, ãy là đièu căn-
yéu nhút cho công-nhàn. Song le, ngiròi 
có sir song dir-dăt khòng phãi đèu là 
nguái có Ihè làm công-nhân đãu, bai 



vì BìYC Chúa Tròi muon con-cái cũa 
Ngàí đèu cò sir song dir-dàl, nhirng Ngài 
khòng phăi muon mòì mõt con-cài cua 
Ngãi (ten him còng-nhàn, Ciio nen nguò-i 
nào C í ) Ihc hay h'l khòng IJiì? làĩĩi còjig nhàn 
cũa Đúc Ciuia Trò-i, ho^e gia là phâi hay 
là khòng pliăi còng-nhàn cùa í^ũc Chúa 
Trò'i, chò eàn-yêu lion hêt là có hay là 
không có su kèu-goi cùa Ngài, Có the 
nói rang sir kèu-goi cua Búc Chũa Tròi 
là yíúi-to íluy-nliũt cho mòt còng-nliàn. 
lio-i vì ngu-ò'í làm-công cho l-íũc Chúa 
Trò-i là mót su--kien hău vice Ngài, het 
thăy ctcu do no-i Ngài câ ; néu Búc Chúa 
Trò'i khòng dung han, thì dàu rang han 

có lài-gìòi dcn đàu, dĩĩ chiu đào-tao đén 
đàu, han cũng vô-dung. Bay ciíng là 
con duõ-ng thàp-lir-giá, néu Chúa khòng 
cho han đi trong do, thi dàu rang h^n 
lay làm hàodiúng the nào. quyét-tàni 
the nào đi núa, rõi cíìng se có mót ngày 
han thãy rang : « Thù lò hãt thòng ! » 
Nghĩa là con đuò-rg năy khóng qua 
điroc 1 Các tiên-tri đòi Ciru-uòc, eác 
Sú-dò dò'i Tàn-uó'c, chãng có nĩòt ông 
nào là khòng có su- kêu-goi ro-ràng eă. 
Mói lăn Phao-lô víêl tlur cho Hòi-Thánh 
nào, thì cung đè-cáp rang ; e điroc goi 
làm si'r-đò » , hùi vi néu khóng điror goi, 
thì òng khòng co tir-cách làni sú-đò. 
Cho nen ĩuòt ngiròũ não nià kliòng eó sir 
kèu-goi rành-nitich, lhi dàu ngày nay han 
khòng có du-ò'ng nào mà di, thì tòi cíìng 
khuyen Iian dung có đi vào du'ò-ng này, 
(đuò-ng lhài>'tir-giá). Vi no khòng phăi 
là mõt con duò-rg de cho aì knòng có 
diròng nào đi thì di vào đó đàu. Trài 
laì, néu han cõ chúng cú rang Búc 
Chúa Tròi muòn ttùng h;in, và han cfing 
biét rang Ngài kèn-goi han di đuò'ng nay 
mót cách rò-ràng, Ihc tliì dàu hnn cfing 
cò con đu'òng khác dc đì, cfing phăí tiV-
bô hét moi sir, lãy-lòng kícn - quyét 
ruà đi theo Chúa, vi néu chàng làm vày, 
thì ban se có hoa I (I Cô 9 : 16). 

3 . - & L r à N G L Ó I P H Â I Bì 

C H O BUNG. 

Ngiròi đã eó sir- kèu-goi rành-niach 
rôi, eòn phăi chú-ỳ dén con dirò-ng mình 
phăi di nfra, bùi vi Chúa kèu-goi ai đĩ 
đuò'ng náo, thì có con điròng rièng cho 
ngiròi ãy, nhu' Chúa kêu-goi Môi-se vè 
Aí-cap, kèu-goi Giò"-ha di Ni-ni-ve, kêu-

goi Phi-e-ro- làm sú-đò cbo ngirò'i Bo-
thái, kêu goi Phao lô làm sú-dò eho nguòi 
ngoai-hang, mòi ngirò'i có con dirò'ng 
rièng. và có sú-mang rĩèng, Cho nên mòt 
nguó'i còng-nhàn khong nèn theo ỳ minh 
mà hríi-chon đirúng đí vã quyét-đinh 
còng'!rirò-ng fchó liău vièc) . Can lìhii 
phăi hicu ró ỳ-chĩ cùa Búc Cluia Trò-i 
kèn-goi mình, ])hăi níhn chac lay duòng 
lòi phâi đi cùa eá-nhân, nhir vây múi có 
the lãm Ihòa-lòng Búc Chúa Trò'i và Iàm 
du-o'C các còng-tác mà Ngãi gÌ8o-plió 
cho. 

Búc Chúa Trò'i chang nhirng dói vm 
mòi mót còng-nhãn dèu cò ỳ-chĩ rièng-
biêt mà thòi, lai đoi vòi điròng loi cua 
môi môt còng-nhàn cùng tuy-thò-i mà cn 
sir đira-d:ìn khác nhtui níĩ'a. Nlur óng 
Plii"líp duo'ng đLro-c Cliúa dai-đnng, thi 
bong « c ó mót thiên-sú cíia Chúa phán 
cúng Phi-]íp rang: Hày đúng day đì qua 
phia nam. đén con duò-ng tú fiiô-ru-sa-
Icni đén Ga-xa» (Cong S: 2(i). Khi Phao-
đén xú A-si, T!iánh-ĩj nh cãni òng ãy 
giăng-dao; Iai khi muò'n qua xú Bi-lhi-
ni. thì Linh eúa Jèsus Idiòng cho ]ihèp; 
kill đén Trò-àc]i,thi có tiéng cau-xin eũa 
Ma-xè-đoan. ròi thì may óng đi qua thành 
Phi-lip, giăng T i n - L à n h và lap Hôi-
Thánh ù do íCòng IC) : (Ì .;Ì4). Phanlô laì 
qua tliãnh Cò-rin-lò giăng dao o'đày dén 
niót nam và sàu tháng. (Công 18: 11). 
Sau Jai qua thành l-:-p]iê-sò, và o' đày ha 
tháng (Công 19: 8), Cho nên môt công-
nhàn íioac ù day. hoac ù đò, lioac xuóng 
làng, hoac lén thành, hoac huóng vè lâ 
hav hu'u, hoàc tién hoye tiioái, o- mót 
no'i làu hav tam, đi h;iv ù-, dèu do no'ì 
sir dìèu-khĩen cùa Thánh-Linh. còng-
nhàn hao giò- cnng can pliăi đ'c ỳ chàm-
chú, dí- di đúng trong con diròng cúa 
Búc Chúa Tròi , Châng khi não nên Ihco 
ỳ rièng minh mà íV lai mót chò cung 
khòng nèn thãy hoàn-cânh dè dai Ihì dò-i 
qua hèn kia. Kia. Lot da vi Ihãy thành 
Xoa vùa nhò vmi găn, xin í*ho kỳ điro-c 
o- đó, nhirng kél-quă thì đê ra nhiĩng 
dòng Mô-áp và Am-môn, là nhúng dóng 
con ehang ra con, cháu chung ra cháu, 
đem mình vào trong tòi-lòi, vã dê lai cái 
hai cho giõng-nòi cò nhò khóng? (Sang 
19: 17'3S). Còn ông Ba-la-ani thì vi lo'i 
mà đi trong con ãining de mac, (vè ỳ-



ngliTa đé mac xin xem La 1 : 24, 2(5, 28) 
òng ãy day lìa-ìãc âĩ\t liòn đá vãp-ngà 
tmó-c nguòi Y-so-ra-ên. Kêt-quă ông ãy 
ciing lu làm hai cho mình, hi đòng chêt 
vcri nam vua Ma-di-an Irong mòt lúc, 
(Giu U ; Khăi 2 ; 14; Dàn 31; 8), Cho nên 
công-nhàn cùa Búc Chúa Trò-i, doi vúi 
can duò-ng pluu đi, hà kliông ncn Can-
lliãii lam sao t 

4. - Đ A U C H O N P H A I & E P - & E . 

Môt công-nhàn da cõ su song dtr-dàt, 
sir kêu-goi rò-ràng và da đi trong con 
đu-òng dung múc ròi, ciíng còn đicu 
cân-vêu năv núa,ãv là vãn-dê dãu clurn. 
That dà eó nhíj-ng nguo'i, vc su sò'ng, vê 
su kêu-goi, và ve tíuò'ug iôi, dêu không 
có vãn-đê gì că, nlurng vê dãu clurn thì 
ho hii Ihãt-hai I That ĩà đáng tiêc I Dãu 
clurn cùa eóíiguhàn von là phăi rlc]) dê. 
(U 10:-15), Vày mà có kê laí lu cho 
miah là khón-ngoan, do ganh-li mà làm 
liai đòng-còng, vi muò'n đuuc Ihê-luc 
mil háin vào ke (juycn-qui, nào săo-lrá, 
nói dò'i, nào thàm-dòcsàu cay, nào kliêu-
gtri !y-giàn, nào gieo-rac tranli-giành, 
"lau Ihăy rô mình làm vày íà quay, mà 
Víui không án-n.ăn, lai vì niuò'ji duy-trì 
đia-vi cna minh mà phao-dón nhăin-nhí 
đê che day tói-àe cùa minh, dăo-lòn thí-
piu làni nên toi-lăui mù-nijt, khiên cho 
n^uò'i ta không hiêt dàu là đàu, dé'n nói 
eó nhièu nguóũ vi đó mà di lyc đuò-ng, 
đa tij minh thãt-bai, lai ănh-hu(yng Hòì-
Tliánh, thàm-chi không sao Ihu-xêp cho 

yOn diro'c. Nhfrng dău cho'n nhu the, 
tíhàc nào mòt hê> lĩch-sú hai-lioai cón 

l i p * • 

mong ai đên tin theo? Bao giò'nhac đên, 
ai cúng phăi chán- Hang công-nhàn nhu 
vày, phá-hoai thì có, gày-dung Uii khòng, 
tieng goi Ià công-nhàn cùa Bang Christ, 
that ra là sai-dich eùa Sa-tan ; Hòi-
Thánh nao mà có Iiang eông-nluni nhu 
v^y, that là đcni tliêm chòn nhu vào virò-n 
nho đó thòi (Nha 2 : 15), Cho nên dău 
chon cùa công-níiàn cung quan-hê lam. 
NgU'ò'i làm công cho Búe Chúa Trò'i bao 
gió cúng phâí mang giày Tin-Lành, gieo-
rac giong'tot cùa Tin-Lành, song thco 
ledhàt cùa Tin-Lành, thi mói có dãu 
chon đep-đè 1 

S . - A N - T I J P H A I C H O P H A N - M I N H 

Mòt đicu cot-yêu sau cùng là vãn-đè 
àn-tú. Vi công-nhàn cna Oúc Chúa Tró-i 
làm viêc cho Ngài Í< chang phăi cay tliê-
luc, cháng phăi cay tài-náng, hèn là cây 
Linh cùa Búc (iiê-lió-va mod ncn viêc 
đu'uc » (Xa 4 : (i). « Nêu Đúc Gic-hô-va 
khóng cat nhà, thi nhũng tha xây-căt 
làm u/ingeóng, nlnrue bang Búc Ciê-hô-
va không gifr Ihành, thì nguòi canh thúc 
canh luông công » (Thi 127 : 1) Cho ncn 
can cho công-nhàn hău vice Ià phăi có' 
àn-tú cùa Thánh-Liidi ; rdiiì-ng àn-tú cùa 
Ngài ban cho công-nhàn, Ehi mòi ngu'ód 
khác nhau, (La 12; ( i ) , hòi vày công-nhàn 
cùa Đúc í^húa Trói can piiăi biet rõ Đúc 
Thánh-Linh đà han àn-tú gì cho mình, 
đe dung àn-tú đó mà hău viêc Ngài, hău 
cho khòi làm vice gi má miídi không có 
àu-lú cho viec do. Kiíih-Thánh chcp 
riing : a Ngài ban cho nguòi năy làm su-
đò. kê kia làm tìêndrì, nguòi khác làm 
kê giăng T inLà íd i„ kc khác niĩa làm 
MnC'SU và Oiáo-su, cot đc làm lhán)i-dÒ 
duue nên tron-ven vê còng-viêc cùa 
ehúc-dich, và vê su gây-đung Ihàn-thc 
cùa Đãng Christ)) (Kph 4: 11-12). Vì le 
do niui nu)t còng-nhàn cùa 15úc Chúa 
Tró'i, can lâm phái biêt rò àn-tú nào mà 
Chúa đà han cho niinh de hău viêc Ngái. 
Ân-lú cùa Búc Chúa Tró i thay mat cho 
y-ehĩ cùa Ngài, vì Búc Chúa Trúi kêu-
goi ban làm viêc gi, thi Ngài ban an-lú 
víĩ viêc ãy cho ban. Cho nên môt còíig-
nhàn bao giú cùng can phăi chú y đên 
àn-tú ĩnà Chúa đà han cho minh, đe 
dung àn-lú ãy mà hâu viêc Ngài each 
trung - lin. Lai phăi can-lhàn giũ'-gìn 
ân-tú cùa mình cho khôi hi thãt-lae, J)ò'i 
vì mòt khi Iàm mat ân-tú, thi lap túc 
trò" nên nu)t còng-nhàn vô-đnng I 

Torn lai, the nào là công-nhàn cùa 
Đúc Chúa T r ó i ? Thua: Còng-nhàn cùa 
Đúc Chúa Trod là nguòd có đù đieu-kien 
nhu nam điêu cot-yeu đa kê ra tròn 
đày. Mong rang ai là công-nhân và aí 
muon lám công-nhàn cùa Đúc Chúa Trò'i 
đêu phâi chú-ỳ đên. Ví bang đòi vúi 
nhũng điêu đà kê ra tren day đêu không 
có vãn-đè, thì vãn-đê vè su sinh-song, 
cung không thành vãn-đè nũa. Vi doi 
vó i các công-nhân nhu vây, Đúc Chũa 
Tró i se hoàn-toàn phi,i-trách vè ho. 



C A N - G I U O C . -
* 

Ta cvn Bú-c Chúĩi Tròi là Cha Tir-Àí. 
Ngài flàghí-girrlíni-Thành Can giuor v\\i\ 
rhiĩng lòí là mnl Hòi TliàpN rãl nhn, \yĩ\\ 
biio nam van ròn ífúiig vfi-rî í. N^^ii rung 
mõ-dínVng elm ejinny lòi t-ò dn plunrng-
Iièn mò- mí>l cnõr giang Tin-Lành tír 
ngày 2 1 ;t/rw lai rhàu-lhành Can gíuòc. 

Chnn cung <am-dòng h>ng cua ciic 
tòidó" và ('on-C:íi Chna ò-far Hòi-Thành 

r 

nhu- : S:n-gòr], I.ong-trach, CÍÌn-dn-ÒT và 
Hne-kicu (f^luv-ló'n) dcn ginjì-dò' chúng 
tòi rĩĩl nhicu Irong cuòc giàng nĩìv. Ngài 
cúng dúng càc qui Òng: (ai riòi-triròng 
Ciáo-sĩ I) I. Jcirrcy, (ĩián sĩ Houck. Ahií^-
SU' ^'i-úc-Lu•^'ng, ^h.ic-su' hc-ván-Phai, 
Myc-sir hiru-ván-Máo. Miíc-su Ngu yen-
vàn-TÙu, Muc-sir Nguven-!hícn-Sy, Miu'-
SIT Fham-váu-Thàu và Truvcn-dao Boiin-
văn-Manh giang phyc - hung cho Hòi-

T)ìĩinh vá giàng Tin-Lán!i v\\i^ dòng-bào, 
Cùng cò nhòm phuc-hirng Thanh-nien, 
có ònfí Tniig r>ofin-lrir(yng Tiianh-nièn 
fofin-quõc MuC'Sir Phíim-van-Thàu iàni 
cõ-vãn. và òny Cián-sĩ Houclí ^iàng chn 
Thanh-nièn. Sir-nĩnng cua Chúa Iàm chn 
chúng lói pho'i-phóĩ, hànghi'ii biró-c then 
dirò'ng tháp-tir cùa Chú:i -lèsus Sau giò 
giàng Ban Chóng-dan T .N, Sài-gòn hièp-
tác cùrijí IÌ.T,N\ chúng lói đí chirng dao 
khap Irong Ihành-phò', 

Ket-([ua cuòc bò-đan nììy có mói so 
ngirò-i àn-nàn IrcV lai lin Chú'^ Vày xin 
vúr qui òng Ilà anh chi em trong loán-
|he Hòi Thánh nhó-đf^n ĩhii Thánh Cĩln-
giuóc nho he míi can njíuvèn chn. Chúng 
tòi \in Ihfinh Ihàt data truíVc, 

— Thaij ftìríí Ban Tbanb^nièu Can-
í/Hfòc, Phn Trìrnrin ban : 

Chàniurn Syhta 

n O N D Ô N C . T I I A X H - X I K N N A M - H A T L A N Till ' ] ' XI 

Hòi-đnng lhanh-nièn Nam - hat lan 
thn XI nliÓ!n tai Hòi-Thánh Nguvcn-lri-
Pluro-ng (í^ho'-lón) vào ngíiy IhiV Iia 12-2-
1957. Hièn'<lièn cò B:m Tri-sir Día-hat, 
các ví M i M ' sir. Truyèn-dao, 8fi đai-bicu 
thanh - nièn. và mòt sn' đòng con-cái 
Chúa xa gjui nlióm lai. 

Buoi mai đúng S giò\ Ph:ii - vièn 
lhanh-nièn Nam-hat Nguyen khac-Hicu 
cai-lrj cãu-nguyèn-

Bung 0 giò\ ílói-dnng Mmi-mac du^Vi 
sir cliú-loa cúa òng Boàn-h-U'ò'ng thanh-
nièn Nam-hat Mnc-su- Pham van-Tliàu. 
\ii do Phái-vièn Nguyen-liúu-P;íu cai-
lrj buoi nhòm- Triróc heC nng Chú-
nhiem Muc-sir Tran-xuàn-lli" cău-nguyèn 
khai-mac và toàn-the Hòi-dòng dgc cáii 
gòc trong I (̂ '> 0; 2(1, Kê-liep, òng Bnán-
Irirong dirng lèn chào mirníií Ilòi-dòng. 
Sau đó, óng Muc-sir Vi-úc-í.irong giàng 
đăc-hièt cho Hòi - dung vói đè - myc 

a Ngirò'i linh gíni cua Chúa .lèsus-Christs 
(II Ti 2: ri, -1). H-ii giàng c'ù:i òng khuyen-
khicb lhanh-nièn có long háng-ìiái tan-
lói Irong sir hâu vice Chúa. và hap-dan 
đirn-c toànl l ie íh'ii-dnng. Sau d ò h'l giò-
l à m cliirng trn Chúa cùa các Ran Thanh-
nièn Ciía-dJTih, Nguyen-tri-Ph irons và 
Sài-gòn. Tièn dàng tnni i sang nĩiy, điro-c 
OOfis, 

Buoi chièu d ú n ^ \T^ giò-, Hni-donii 
tiêp-tuc nhòm lai. Sau khi hál lòn-vinh 
Chúa, òng Bn.'Mi-trirò-ri^ mò ' i òng Cliù-
nhièm Dia-lial Muc-sir Trăn-xuàn-HĨ phát 
phan IhirnTig thanh-nièn Nam-tiat chn 
ba Ban Thanh-nièn : Xguy*n-lri-FMiirong, 
Hóa-hirng và (ĩia-đinh chiem giài. Tiep 
then hai vièn snát-sn khai-lrrnìi so-s:icIi 
rùa Thanh-nièn Nam-hat trong nièn-khòa 
1050 đèu dúng eà vàcho biêt sn' lien chi
ton cuoi khóa là 301í?(;0. Hòi^đc^ng Ihòng-
t|uá so - sách. Đoan òng Boàn-lrirò-ng 
khai-trình hoal - dòng cùa lhanh-nièn 



Nani-lial lrong nam vtVa qua và cho biêt 
tlianli-níên đirgc sir tantó-i nhieu. Bén 
giò- hììu-cír Tàn Ban Tri sir thanh-niên 
Nainliĩìt, òng Boàn-lrirômg giao-<juyèn 
diù'loa lai cho ong Cliú-nhièm Bia-hat. 
Kêt-quâ nhir sau; 

Boàn-Truông : Truyên-đao Nguyên-
sffn-FIà 

Phó Boàn - Truóng ; Truyen-đao 
Ngnyên-hàm-Hoàng 

Tbir - ky : Thãy Lê - van - Thiro'ng 
(tái đăc-cir) 

Tir-bóa : í^ó Nguyên - thi Phuo'ng-
.an (tài đae-ci'r) 

Vè cliúe-vu phái-viên. Hoi - đòng 
bièu-quyct chia ra 3 niièn Bong. Trung, 
Tày, và cir niói mien niôt Phàì-vièn. 
Kêl quiì : 

Phái-vièn niièn Bong; Thãy Nguyên-
h&u-Iìáu (lái dác-eu) 

Pliàivièn niièn Trung : Cô Pbam-thi 
Tím-Cúc 

PhnÍA ' i èn mien Tày ; Thãy Nguyên-
van-Thanh. 

Buòi tò'i đúng 19 giò- 30. Hôi-đòng 
tiêp-luc nliòni nlur cluro'ug-trinh ên-

đính dirói sir chù-toa cùa T i n Boàn-
Truang Truyèn-đao Nguyèn-son-Hà và 
ông Tong Boàn-Truu-ng Tbành-níên Tin-
lành Ví el-Nam Muc-su- Pham-vãn-Thâu 
co-vĩĩn, 

Sau kbi hát ngo'i-khen Chúa, Hói-
đòng thào-luán lai túng khoân dicu-lê 
cùa Tbĩinh-niên Nam-liat và đà chap-

thuân ban lu-chính đièu-!ê vào lúc 22 
giò-Iiãu có tlie dem ra thi-hành hát đãu 
tù nay. Sau khi thào-luân xong, ông 
'làn Boàn - Trirò'ng tuyèn-bo Hòi-đòng 
bê-mac. 

Chucvng- trinh l)a điem cùa Thanb-
nièn Nam-hat ; 

L - Lo cho Thanh ììiên. 

a) Khuyên-khich nhicu anh em mói 
gia-nbâp Ijan. 

b) 'I bcm long lunh (^hũa : sièng-nang 
nhóm-hop, sol sang cãu nguyen, 

c) Tiièm Iên su hoc-bieu nhièu vè 
lò-i Cbúa. nhù sir giàng đ:iy và đô Kinh-
Tlu'nih 

d) Hiit và hoc nhac- lap ban nh^c 
{nêu CÓ pbuomg-tìôn) 

e) Dâng 1/10 cho Chúa. 

T A N BAN TlU-Sr THANH NIÈN NAM-HAT NAM 1957, 

Ilàng dú-ng: Phai-vien Ngugên-văn-Thanh. Ngugcn-hirn-Bàn, T.B. Nguyên-
san Hà, Phó TJ), Ngagên-hám Hoàng, Tha-lxỳ Lê-vàn-T hirang ; Hang ngôi r 

Tn-hóa Ngtìijcn-íhi Phuang-Lan, Phái-viên : Phamihi Thn-Cùc 



//, — Lo cho dong-bào. 

a) Làm chirng-đao cách hăng-hài, 
phát sách, l)án sách, 

d) Tich - cue tham - gia các cuòc 
nhóm giang Tin-lành, mò'i ngu-òi vào 
nghe, hát chung lioTic riêng, cat-nghĩa 
]ê (lao.,. 

///. — Lo cho Nhi-dông. 

(măm non cua Hòi-Thánh) 

a) To-chú'c lòp hoc Nhí-đòng các 
Hôi-Thánh 

b) Tap cho Nhi-đông dàng 1/10 cho 
Chúa. 

c) TÒ-chúc hVp hoc dao cho các em 
chu-a híét Đăng Christ tai nhà thò- hoac 
trong các xòin, day hinh nĩ.,-

— Trích hièn-hàn, 

Thcf-l'ìj Hòi'dòng : Lê-uãn-Thircrng. 

B A N T U A N - H O À N T H I E T - Đ Â O 

BO^ĐAO T R U X G - G I A N G L I E N 

T I N H T . Â . M / r . G.C. VÀ B.T. 

Thành-tích hoal-đòng trong tháng ;ì : 
giãng-day hai noi ; tai An-hòa tir 11-13/lì 
và tai Cai-lãy lú- 14-1G/:Ì. C Ò òng Chu-
nhiêm Nam-hat Muc-su Trăn-xuân-H ĩ , 
òng Muc-su- Lô'van-Phăi, òng Miic-sir 
Pham-vàn-Thàu, ông Mnc-su Vò-thanh-
Thò'i và òng Truyèn-dao Doàn-vàn-Manh 
d u thàni-viéng và giăng-day trong nhúng 
cuòc phuc-hirng hò-đao tai hai din-diom 
tren- Ket-quă cò ba linh-hòn trò- lai tin 
Chúa tai An-hòa, 

Ve năng-Ure tài-chính : tháng hni 
than đu-o'c 8õi)^, xuĩĩt hét :̂ 70-̂  ; tháng ha 
thàu du-ox IS^m. xuat hét 2.305^. Tièn 
ban sách duo'c 221$. 

— Tru-cfng-ban : 

Mnc-sir Ngugên-phú^Lành. 

(Trích hiên-băn so '.i:37 cùa B / f . H , 
T . Đ B . B / r . G . L . T / i A . M T . C C J Ĩ T O . 

T I E N - P H U Ó ^ C . — 

Ngày I ich-sú và vê-vang nhãt ciìa 
Hôi-Thánh Tiên-iilurò'e là ngày khánh-
thành Nhà thò'- Trâi qua 15 nam, tú 
can nhà thuê tam đén môt nhà tranh so--
sài, nay đa cò mòt nhà thò- khă-quan 
trên miéng đat cao-ráo găn quân-ly. 

Dàng lò'i ngo'í-khcn Chúa và to sir vuì-
múng. Hòi-Thánh dà cú-hành le Cung-
hién Thánh-đuòng, vào lúc 9 giò ngày 
17-3-1957- f>én (Ur có qui vi Ciáo-sT : 
Cu E.F. Irwin, òng D.F. Irwin, ông 
Thomas Stcldiins, Cu Cliíi-nhicin Đĩa-hfit 
Trung-phăn Myc-su Huỳnh-kim-Luyen, 
ông Truò-ng-han Truyèn-dao Lu-u-hành 
Trung - pliăn Mue - su Tran - trong -
Thuc, òng Quàn - truúng quàn hành-
chánh Tién-phiròe và các ông dai-diên 
các co-qunn đoàn-thê và lĩoa-kièu trong 
quan cùng 7 õng Muc-su Truyèn-dao : 
óng Nguyên-ván-Phú, ông Trăn-nlur-Hoi, 
òng Ngiiyen-xuàn-Ba, ông Nguyên-xuàn-
Vong, òng Du'o'ng-trong-Vinh, òng T a -
Ké, ông Băng-ngoc-Tho Baí-diên Ban 
Tri-sir các Hòi-Thánh làn-eân và nam 
nú hoc-sinh Truó'ng Kinh-thánh Đà-nàng. 

Sau klií eău - nguyen khai-le, ông 
Muc-su bòn-hói tliav mat Hòi-Thánh 
hoan-nghinh sir hien - diên cùa qui vi 
dai-ljĩcu và quan-khách đén du, làm 
buôi lê them phan tòn-nghìêm, 

Nho-n hucĩí nhóm đae-biêt năy, nuVi 
òng Muc-sir Trăn-lrong-Thyc thay mat 
Hòi-chúng eău-ngnyên. cho nirò'C nhà. 
cho Ngó Tòng-Tliòng, cho các cap lanh-
dao d u a c sir sáng-suot, cho Tin-lành 
niau lĩin-rông và nhièu dòng-hào tru- Iai 
tin Chna. Ké dén hâi giâng cùa ông 
Giáo sT 1>. Franklin Irwin, (sách Lê 10 : 
3)- Ong to ra Chúa là Bang Chi-tliánli, 
nhíi'ng con-cái Chúa phăi can-lhàn và 
don minli thánh-khiét klii dén ííăn Cliúa. 
Sau hài giăng eó đoc tiêu-sú ĨIòi-Tliánh, 
tú lúc so'-Idiai dén nav, có ha vi Miic-sir 
ké tiej) nh;iu hău viêc Chũa, dù linh-
thé hicn-chuyèn và nhièu nòi Ihàng-
trăni, njà Hòi-Thánh van dúng-vúng vã 
hành-triró'ng. 

Sau khi doc t i eusú . Ban Trí-sir lên 
truó'C tòa giăng, môt chúc-viên thay mat 
căm-ta Chúa và dàng nlià ihò'. Òng Chù-
nhíêni cău-nguyèn eung-hi en nhà Ihú 
cho Chúa, và nhân co--so' năy làm lài-
săn chung cùa Hòí-Thánii Tin-Lành Viêt-
Nam. Nam hoc-safdi T.K.T. ton - vinh 
Chúa Ihánh-ca 1-15 « Nèn Hòi-Thánh trên 
ban-thach kiên-eo». Cu Giáo-sĩ E.F, 
Irwin to lò'i ngo-i-khcn Chũa và chúc-
múng nhà thò* môL Ông Chù-toa tuyên-



1)0 Ihir cũa ông Boc-hoc Truò-ng Kinh-
Tbánh và Giáo-sir Lô-ngiiyôn-Anh đeu to 
V tiec vi không đên đugc và gai lòi 
chác - inù-Jig Hòi-chùng hát tôn-vinh 
Chũĩi, sau do cô ehi,ip hinh ky-nicni và 
íiir ticc tliàn-niàt. 

* * • 

Luôn dip năy có giang đgc-bict hai 
ngãy ba đêm đê bôi-linh cho con-cài 
Chúa, và rao-giâng Tin-Lành cho đòng-
)ào. Chúa đaí-đung Ban Truyen - đao 
Ltru-hành, may phòng-thanh và roi hinh 
ve dõ'i song Bang Christ eó tác-đông và 
ânli-hu'ô-ng rãt lán, kêt-quâ có L̂ í lính-
lon àn-nán dàu-phuc Chúa. Ha-Ié-lu-gia, 
Ciing có làm lc háp-têm cho môt so đông 
nguò-i đà tin Chúa làu nay, tói ngày IS-
íi'57 bê-uuic. 

Vay, chúng tòi dáng lò'i câm-la o'n 
llhùa, đòng-thò'i, căm-o-n các tòi-tó- Chúa 
và eác con-cái Chúa . găn-xa đà có long 
cliicu-eo đên công-viêc cíia Chúa tai 
Qày, xin nhò- eău-nguyên them cho 
chúng tôi đê có đù tièn thanh-toán so 
còn thiêu và làni cùa ngo cho điróng-
hoàng, chúng tôí thành-thàt câm-an. 

B| ^chú ; Càc qui ông bà nào san 
òng ùng-hò xin gai đên ông Chù-toa 
cũa chúng tô i ; 

Myc-su' Lê-Chàu, Hói-Thành Tin-Lành 
Viêt-Nam Quan Tiên-phuóc, Tĩnh 

Quãng-Nam 

Thaij mat Ban Tri-su: 
Muc-str : Le-Chau, 
Thir-kij ; Nguyen-Trinh 

P h i r a n g - d a n h các n h ò h ã o - t â m 
(tiêp theo) 

Hôi-Thánh Qnephuang 
Cii Hõi-TruÒ-ng Lê-ván-Thái 300$ 
Ông hà Lê-líhâc-Tu-ang 300.$ 
Ông Trăn-Phuong 500^ 
Ông Trinh-Ràng 50S 
So đíc-biêt cùa Hôi Truyèn-

gião do Ban Tri sir Tông-liên õ.OOOâ 
Ông To.Minii 50® 

— Muc-sir LêChău 

C A M T A M L O N G V À N G . 
Phuang-danh quyên-tro" T, K, B, : 

Ban Thanh-niên Hôi-thánh Nguycn-tri-
Phuong 2O0S00 (Tính đên ngày 20-4-57). 

r . K. B. 

B Ó - K I M T R O N G P H U Ú C - B ĩ x \ 

(Tĩep iheo trang 4) 

phuc tron đuò'i quyèn quân-hal eùa càc 
dàn ãy each Idio-nhyc và thó'ng-lhiêt ; 
hod do mà cò Bô-kim tróng phuò^c-đia. 

I 

Hôin nay cfing vây, nêu chúng ta 
boi dire-tin mà eliàm re lap nên trong 
Búc Chúa Trod không liêndac duac vói 
năng-Iuc eùa Ngài, nàngduc cùa Ngài 
không luu-xuãt ra trong chúng ta đé làm 
nguíìn sanh-luc cho chúng fa, thi chúng 
ta dău cò lãnh-tiĩ giôì-giang. có eliiêp: 
luge tirih-vi và hoàn-hi đên dàu đi núa, 
cfing khòng thang noi nhúng đien đáng 
phâi thâng, là xác-lliít, thê-giaiì và ma-
quĩ ; bo-i do mà lính-tánh cùa chúng ta 
so hi nô-Iê hóa, khiên eho chúng ta luv 
a trong phuó'C-đía Ihupc-linli, nhung 
không điro'C tir-do mà huung phuó'c 

thuòc-linh trong phuò'c-đia cáeh vui-vê^ 
đên nôi phâí có Bô kim trong pìjuóx-đía 
thuòc-linh; đó là đíèu rãt bi-đát cho 
chúng ta vây I -

©ôc-gia thân-men, chúng fa hay lang 
tai nghe lói thiên-sú cùa Búc Chúa Trod 
thong-trách ngirói Y-sa-ra ên sau khi ho 
đa đugc tlioát-ly đông-váng khô-khan, 
đugc vào nai phuóc-đia đay-đù. rhi 
chúng ta cung tu vãn-tâm thú mình có 
buóc phãi dãu cho'n cùa nguòi Y-su-ra-
ên chãng. Nêu eò, thi chúng la dung h'Ò-
then, hay cat tieng lên khóc truúc mat 
Chúa boi long ân-nàn nhúng su lôi-lăm 
cùa mình nhu nguòi Y-so"-ra-ên, và dàng 
cùa-lê cho Chùa tai Bò-kim bang tàm-lhăn 
đau-thu'ong, và húa-nguyên truóc mat 
Cliúa hãy het long tin-cay và vâng lói 
Chúa mà làni cho viên-niàn và hoàn-tãt 
moi công-viêc theo y-chi cao-sâu cùa 
Chùa đoi vái chúng ta ; long đau-thuang 
thong - hoi cùa chúng ta Chúa không 
khinh-dê đâu, Ngài vui long nhâm lay, 

và Ngàí biên Bò-kim giúa chúng ta ra 
su vui-múng boi Thánli-Linh đên vói 
long cùa chùng ta ; bai đó mà chúng ta 
huang đugc các thú phuác thuôc-linh 
trong phuác-đia thuôc-linh là Christ-
Jêsus Chùa chúng ta each vui thôa, không 
còn có Bô-kini Irong phuóc-đía thuóc-
linh cho đên ngày Chúa đên. 



Làm Chttìtfj Vê (Jn Chũa 

S Ó C * S A I . -

Tuy sanh-lrucrng trong niòt gia-đìnb 
tin-đo, tír nhô đén lán van Ihiráng đi 
nhóm ngày Chúa-nhirt, nhirng tòi von là 
môt kê phíim-thirfrng, rirng đău. hay 
khoe-khoang. dSi-trà và lèn minh. Cò 
khi tôi-tá Chúa thuung-vèu giúp-đú, 
thi tôi kiêm each bât-bí, to y kiêu-ngao, 
th^t đàng bj rùfl-să, đáng hi hinh-phat 
đái đái vày, Tôi làm moi sif ĩĩy khi rón 
ngu-niuói rhira tin ; nhung Búr Chúa 
Trúi là Bang giàu long thucrng - xót, 
không mufín cho môt ai chêt mat, nên 
Ngài to long Ihuo-ng-yèu kên-goi tôi đàu 
phnc Ngài. cúu tôi tú chán hu-niăt đên 
chin vTnh-sanh. 

Su thuírng-yêu vô- luung vô - biên 
cuíí Chúa chàng phai b íy nhiêu thôi, mà 
Ngài còn biêt tôi đang non-nút. khô-
khan và can-cgt lóí Chúa, nèn có đùng 
các tôi-tá Chúa mù lúp Kinh-Thánh 
Ticu-truáng hai tuăn-le tai Sóc-sàí. Ta 
un Chúa, tôí đirp-c theo hoc tron khóa 
nay, niăc dău truác kia tòi kiêu-ngao 
biêng-nhác trong su tra-xcin lái Chúa và 
it càu-ngnyén, 

Ngày khai-giang. tôi thêv aí níy đcu 
vni vc. chĩ riêng phăn tôi lo-huôn. ho-
Ihcn V! cAui tháy minh tliua-súl anh chi 
em. Song nhó un Cliúa, tòi ducrc nfihe 
tiêng Ngà: phán rang : « Hay co-gang, 
hay hani-thich » , Tú đò tôi bál đău 
hănghái. lhãy trong nguúi cô ngu on 
vni-vê la lliuáng. Qua ngày sau. tòi duac 
nghe lái Cluia do ông Miic-su I.ê-hoàng-
Phu giàng'day each rôràng. rãt de hieu 
vê cău chuyên chim tàu, Có nuit chiêc 
iău hi chim ; lien đó có a ca no » đên 
cúu-vál, moi nguúi đêu đugc vúi lên 
că, duy elii có nu)! ngirái cú ran sue bai 
lòi mà vào llú. Nhúng nguòi trén <cca-nô» 
hêt sue kliuycn anh hày lên đày de khôi 
chêt, nhung anh ta cú nu)t muc không 
nghe Rôi sue nguúi có hgn, khõng bao 
làu anh la kiêl lire, lăn-lăn chim xuong 
đáy bien sàu trong khi nhúng nguúi 
khác thoát nan. Ngíie chuyên đó, ktiiên 
tôi ăn-năn. Cliinh đúì song tói cĩìng 
nhu anh ăy, cây sue riêng minh, biét 

bao lăn ('hũa kêu-goi tôi, tõi bô qua, 
đi theo tiêng goi cũa đòi. Tôi eú liêp-
tuc hoe lóí (^liúa cho đên man khóa, 
thãy Ngài ban nhicu àn-|)huác la-lùng, 
khóng the tuông' tugng đugc-

Bên ngày làm lê man-khóa, ma-quĩ 
tim each cám-ctô tói, mòl su cánvdô hêl 
sue tai-hai cho luoi thanh-niên, nêu 
châng bui an Chúa thì khóng the tránli 
khôi. Nhung Chúa hiêt tòi yêu-đuoi, 
nên dung cáe lôi-tá Ngàí bè-tràch, 
khuyên-lan ncn lôi b^ng long ăn-năn, 
tú đây tói chúa-bô đugc moÌ sir xãuxa, 

Vây. xin các qui ông bâ anh chj ein 
yêu-dãu Irong Chúa nhá cău-nguyên cho 
tôi thoát khôi hay-luói cna nía-<[uĩ và 
luôn đãe-thĩlng trong tianh Jêsus-Chrish 
Tòi xin hêt long data. 

-r- Pham nhirt Ton 

Thanh-niên ĩlòi Thành Tin-Lành SÓC-SÍĨÍ 

Q U E - P H i r O N G . -
Ta on Chúa, sau rh>i-đong Bia-hat 

tai Bà-nang vào Miáng -^-'iT lòi dtrac su 
boc-cliáy cna ThánhJ_,inh, ngày 21-3-57 
dên giang hói linli lai Phuòcdàm, thnôc 
Hôi nhánh Duung yen , Khi giâng xong 

có mót hà nguói ngoai lên là Phan-lhí-
Cue; 43 luoi. đem đàng rho Chúa lOOí. 

Lỳ-do vi môt tin-dô ten là Hô-San xi 
đuac mnl gòi đô cua bà ãy, trong cò càc 
vàn-tu riêng và 4O0.'5. Bà Cue đà cá bót 
và rao ai dwqc cho lai càc giãy-lá, riêng 
vê càn-cuòc xin chuòc 50í- Còn so 400? 
biêu tron, Nhung ông Hô-Son không 
inuõn lay síí bac, chi muón cho bà năy 
ăn-năn, nên óng đcm giao lai cbo hà 
Cue, hà mô' xem không mat môt món 
gi, Bà lien Irao-tang so hac 400 :̂, song 
òng Hô-San nliút-đjnh không lay, bà ti^ 
ngliT on Chúa ([uá la khòng ngăn, nên 
hôm nay nhan có cuòc nhóm đòngđù, 
bà xin dáng cho Chúa lOOí, lô đa tri-àn ; 
sau khi giài-lhich may lói , tói nhân giao 
cho Tu-hòa [iliái síi-đyng. 

Sau hai ngày, tôí đi giàng hôi lính 
each đó 13 cây-sõ, có mót chi eui qua 



Ông bà Ngô-raínb-Tlifinh, TLT - hóa 
H.T; Gia-dình, đă làm lê thành hôn cho 
Ihù-níj là cô Ngó-thi Minh-Hiêp cũng 
câu Phan-thành-Mỳ, thú-nam cùa óng hà 
Phiìn-vàn-t)õ, thuôc-vìên H , T , An-giang 
(Long-xuyên)- Hôn-lê đà cù-hành lai 
Giăng-đu'ò'ng Tin-Lành lìa-xuyen (Sóc-
Iráng) vào ngày Chúa-nhirl 14-4-1957, 

Ông hà Truo-ng-van-Trach, hiôn-trú 
t̂ i ILT. Sài-gòn, dà làm lê tiiành-hòn 
cho lliú-nam là câu Truo'ng-văn-Xuàn 
cùng cò Trăn-thi Âi-Xuân, thú-nú õng 
ba Tră[i 'Vãu-Loi, thuòc-vièn H.T, Kicn-
Ilòii, Hôn-le đà cúdiành tai nhã-thò' Tin-
Lành Sài-gòn vào ngày 14-4-57, 

Thày Nguyen-hoàng-Sinh, Truyèn-
đao tai ÍLT- Mòa-Ninh, con trai cùa ông 
bà Nguyên-vàn-Muôn, H.T. Kiên-Hòa, đà 
đep duyên cũng cò tìó-lhì-Bèn, con gái 
cùii ông hà Bó-vàn-Tho, thuòc-viên H-T. 
Tàn-thach (Kiên-hòa). Hôn-lê đà cù-
hành vào lúc 0 giò- sang ngày 19-4-57 tai 
nhâ thú Tín-Làun Kien-hóa, 

Câu Tru'ong-văn-Huyen, tho-k^' Ban 
Thanh-nièn Hôi-thánh Càn-giuôe, thú-
nam cùa Bà su-o'ng-phu Tran-thi-Hai dep 
lĩuyên eùng cô Bùi-thí-Tôt, áì-nú cùa hà 
HÒ-thi-Xíeu đèu thuòc-víên cùa Hòi-
lhánh Càu-giuôc, 

Hôn-lC đa cù-hành tai giângđuúng 
Căn-gĩuôcvão ngày 2-3-1957 do óng Tong 
Boàn-truo-ng Tlianh-nìên cùa Hoi-thánh 
Tin-lành Viêt-Nam là Myc-su Pham-vàn-
Tháu hành-le, Cò cii Ilói-truò'ng Giáo-st 
U,L JcVfrey, òng Myc-su Nguyen-văn-
Tùu, òng Truyèn-đyo Đoàn-vàu-Manh 
và mót so dòng tin-dò dòng dy each 
long-trong. 

Tôi xin thay eho toàn-thê Hôi thánh 
chia vui eùng hai ho, và chúc đôi ban 
mòí day an Clma cùng lap mõt gia-đình 
day hanh-phúc trong Chúa. 

— Trinjcn-ăqo -Bang-vàn-Khiràng 

Câu Ngúyên-Luac, thú-nam ông hà 
Nguyen - Phong, chai}-sir Hòi - Thánh 
Traui-Ilành, đS dep duyên cùng cc Phan-
Ihi-Ngú, thú-nú õng hà Phan-Bíêm túc 

Xàn a Phong-Lhú, lũên nay là ihuòc-
vién Hòi-Thánh ©ã-lat. 

Hôn-lê đă cú-hành long-trong tai 
giăng-duòũg Tin-Lành &à-lat vào ngày 
Chúa-nhut 14-4-57 do Cu Muc-su" Duy-
cãch-Lâm hành-le. Ban Tri-su- Hòi-Thánh 
Train-IIành Cău-đãt xin kinh chúc hai 
ho và CO citu dugc day-day o-u Chũa 
trong,nhúng ngày mòi. 

— Trugen-đao Ngugên-Vtnh 

Ban báo tràn-trong chia vui eùng các 
qui hai ho, và cau-chúc đòi ban tàn-hôn 
thành-lâp nhúng gia-dinh háu viec Chúa 
sò't-sâng, qui vinh danh Ngài. 

— T, K. B. 

L À M CFIÚNG V E O N CHÚA 

(TiÊp tlieo trang 12) 

đòí, Khi tôi vè đu-ac tin òng Hõ-San 
bj h^ch nòi t^i yet-hàu, Tôi vi phăi 
vè nhà thú to Chũa-nhirt gap, nên lay 
đúc-tjn mòi ông Lam-đinh-Tòng hiêp-
chung cau-nguyên, húa ehièu se đen 
tham. Khi tòí đen thàm, thì ông Hò-Son 
ra dòn tíêp, Ha-lè-Iu-gia I Chũng lôi 
múng mòt cách run-ray- Tò'i tôi 

giăng đê-miic « Song chàng lyy long » 
(Lu 21 ; ) , ông cau-nguyên rat câm-đông 
nhir nguò'í khòng dau, Phuò'c cho ke 
gi^t áo mình, hău đuac phép đén noũ 
cây SU' song, và bai các cùa mà vào 
thìên-thành, A-men, 

Truycn-dao : Dirang-lrong-Vinh 



MAY VAN THa 

G I O N G T H O M Ó I 
* Kfnh táng qui anh chí t r o n g l ĩ n h thircrng-yêu cùa Bú-c Ch í̂a 

Cha, vá r ĩÊDg tăng qui vi Truyen-giáo dã ra di vì Oanh Chila • 

Đòi Anh đep ta mùa xuân am, 

Biràc chon di mong gì nhnng gam , _ ; . 

Bir&c chan di long van vui-lirai* 

Vì Anh biet mong đài íwai-thâm, 

Chan buàc di long van hát vang . • . . 

Anh bir&c nhanh ! kia, tieng thà-ihan ! 

Sài nhan-loai viii săn virc tham ! 
Gl han ? khi ngăn buàc tièu-tan / • . , 

Anh dã viet lên « giòng tha mài )K 
Tha sĩên-linh trir gaĩ Sa-tan. 

Vá diet 111 gian-dâm den toi ! 

Sua nhân-Ioqi Bài đen trãng trong. 

Roi tir do clian Anh cú buàc, 
Nguài chien-sT tiên-phong den truàc, 
Mang bao nhiên dài dep tinh-hoa, 
Là Anh ngirài ra tragfn-dqo Chùa. 

Có gl han điràng xa Ihoân-lhoãt I 

Và mua đóng nang he gag-gat ! 

Van không sàn long cir vui-tirai, 

Mang giong tot trên đuàng gieo-rac. 

Van không sàn Uiôn mìm miêng cuài, 

í)ài Anh đcp nhu đóa hoa tirai. 

Khoc sac thãm mnòn man van nga, 

Cho muón loài rqng-rà an-vai. 

Anh di gieo giong TIN-LXNIÍ. 

Anh vc gat lag mang vc dáng CHA. 
Anh di dù à phirang ixa, 

Trong Anh có cã muôn giòng lha link, 

Anh di trong ánh quang-vinh. 

N G O C - P H i r O N G , M a - l ã m 



N ô i l o n g t rong nhírng n g à y cuôi k h ó a 

hoc thír II ( 1 9 5 6 - 1 9 5 7 ) 

Tiéng ken điein binli đa tròi, kliiip 
Inii quân tIeu có lieng xôn-xao. lieng 
ciiuyèn-lró Ijóa vó'i tieng kliua-đóng cna 
hành-lỳ và klii-giói bèn ininli anh linh 
sìí|) ra chicnlràn. 

Tói có Ihe niU'ívn canh đó đe hinh-
dung nhiTng ngày síĩp niàn - klióa tai 
Iriróng Kinli-1'liánli ; đó đày khap moi 
phòng. trèn mói mieng đcu l)àn-luàn vè 
ngíiy ra Iriróng. hõng chúng tòi có mót 
cãni-giác nõn-nao khó tà,., 

Rièng lòi, ngòi on lai nhííng on mà 
Chúa dà han cJio lòi, nhu ngu-ói lính 
mói soan lai hành-ly, Iruó-c klii lèn 
điróng chicn-đau- That kliòng sao tă xiêt 
nièm vui Irong long khi thăy on Búc 
Chun Trò'i dà han cho lòi Irài hai khóa 
hoc. Nhin lai Iriró'c khi tòi den truò'ng^ 
đeui sành vó i hièn nay, tòi chĩ biét cúi 
dau la on Chúa. Tòi có the đòng-lhanh 
vói Phao-lò mà nói quà-quyêt rang; 
aNhu'ngtói nay là nguò'i Ihc nào? Ià nhó 
ffnBú-c Chúa T r ò ' ì i » { I C ò i r ) : 10a).Tòi phài 
so-sánh on phu-óc Chúa han cho lòi vó-i 
gi ? Có the hiy gì hinh-dung dirí/c sir thòa-
niàn cua long lói khi liep-nhán on Chúa? 
— Có the ví nhir nguòi dang di dirói co'n 
nang ha lai đu-oc làn gió mat khòng ? — 
Còn ho'n ngon gió mùa lia — Cò the vi 
nhir giai dal khó nay đugc tran mu-a tlào 
nhiiăn luói khòng ? — (^òn ho-n tràn 
nura đào. Vay thì tòi dem đièu gi de 
sánh ? — Có thcí hinh-dujig mòt ngiròi 
flímg di giua sa-ni^c nóng cháy khát qua 
đòi gap đuoc mòl suòi nuóc Irong, 
niíU'ó'i uò'ng thòa rui dain mình duói 
suoi và diroc mál-mê. Van chu-a sánli 

• 

liip sir ngon-ngot cúa Lói Chúa (Thi 

I l i í : 103) và chua hél y cũa sir thÒa-man 
trong long lòi. Ai có the Ihòng-căm vói 
lòi trong cành ãy ? Duy Uè diro-c tàn-
hiròmg các aii-phiróc Chúa mói có the 
thòng'Căm điroc mà thói ! 

Bay, lòi xin qui òng bà anh chi em 
cùng dén tliàm nhà Trirò'ng vào niót 
ngáy nlur moi ngày, de có the chtVng-kién 
on-phuó'c (;húa ban cho chúng lói là 
the nào: Vùa Urng sang, chúng tôi qui 
noi be Cha yêu dau lai phòng riêng de 
giao-lhòng và nài xin Chùa ban on gin-
giù^ chúng tòi Irong Ngài ; liep theo có' 
g ió cho chúng tòi tuăn-lir thuât Iai an-
phinVc cúa Chúa trên đói song niôi ngirói 
Chúng tòi thay Chúa có kêu-goi, dãn-dat 
và ban on cho mói nguòi mòl cách đ^c-
hièt,cung cò nhièu phép Iti Ngài đa Ihi-
thò trên dò'i song cúa môi cá-nhân, that 
dáng ngoi-khen Chúa, Ké đò, càc Giáosir 
nliu nhùng quàn-gia Ihuóc-linh lăn-luol 
dàn chúng tòí vào các phòng cùa kho-
tàng Bũc Chúa Trói và mô* cua cho 
chúng lòi tu-do nhân cách thòa long. 
Tòi làm sao thuàt lai hét sij giàu-có cùa 
kho-làng Búc Chúa Trò'i, Chúng lôi chĩ 
hiet la o-n và cú nhan. T h e da hél mòt 
ngày chira? Còn nùa, huíìi lÕi chúng tói 
còn có dip hop nhau noi be Cha Tú-ái đê 
nài xin Ngài giúp-đó các đièu can-yéu và 
cùng cam-Ihòng vòi các đíiy-tó' Chúa 
khàp noi, dang khò-khăn clnén-đau tren 
các mat Iran thuòc-linh, đê cúu-vót 
đong-bào đang choi-voi trong bíên tram-
luàn, cam thày minh sap lanh lay trách-
nhiêm đó, nèn chúng tòí càng lha-lhiét 
cău-nguyèn cho ho và càng phăn-chi. 
Sau đó còn có g iò đac-bicl đe chúng tôi 



s u y 111 lò'i Cluia và kieni-đièm các 
phuòc đa nhgn; đ o a n ve phòng riêng, 
cluing tôi Iai còn e ô dip ta o-n Chũa 
tru"(Vc klu ngu nghĩ, Thò-i-ginn cir tròi 
qua và om Chúa cir đén vó'i long tôí nlur 
môt ngon suoi bât nguòn f ir thiên-tluro-ng 
luôn-chăy ngâp tràn cã long tôi-

Vê tirng'trăi o'n Chúa. tói có the vi 
nhu môt nguói đang đi sàu vào long 
biên, ban đàu nuóc chĩ đên m a t cá. 
ngirò'i k lu jng le đfriTg lai nià h u j : <* NucVc 
chí bao nliicu thói sao?í) Khòng đ à u . 
nguói c ú đi ra và xa b ó bao nhiêu thì 
niróc càng sàu b í y nlíiêu cho đên ehùng 
ngâp e à minh và ngirói tir-do b<ri-lói 

hyp-irm thôa • thich. Pbuùc Chúa sàu 
rông đuóng ãy mà s a o long nhièu c o n -
cái Cbúa eò [ i klu^'khan? Tai ta clura biêt 
nhàn lay cho mình đó tbòìl Hòũ qui ông 
bà, c á c ban thanh-niên l ô í o-i I Muun 
< l u o T p h u Ò T Chúa cháng? liay x a đ ó i di 
và lien sàu vào long Cbúa, ch:1c môi 
chúng la sè đirívc thôa long và các o'n-
phuó'c cúa Ngài sè khiên chúng la ngod-

khen không đùt, 

Ciù day, khi ngliĩ đên ngày sâp r a 
Triròng, long tôi hòi-hòi, núa buòn lo 
mra vui nnVng. lìuòn vi ròi khòi mái 
Trirò'ng, xa càc. (iíáo-str thán-yèu, nhu 
nliùng cha ine bang ngày chàm - sóc, 

khuyen km day đò, chia tny vùi bè-ban 
nhir nhùng anh chì cm tbàn-yèu lrong 
mòl đ a i gia - đinb, s a p <diia tay trèn 
cluíVng ehirc v u kê Bác ngiròi Nam. Lo 
vì da nhân điroc nhièu on (^húa, giò- day 
lanh trong-trách Chúa giao biêt có fhìm-
tliro'ng nói k h ò n g I Ho'n iu>a trèn điró'ng 
tiên-lliú cũa các hàc tícn-boi còn dc lai 
nhùng vêt chan nhuòm huyêt clurng to 
su đau-khô và long hi-sinh cùa h o , mà 

cbúng lôi Ià kê biróc llico trèn <'o[i 
điró 'ng ãy chac kbóng tránh khòi cànli 
đó hao giò\ 

Nhùng hèn nòi buòn lo , cbúng tôi 
cúng có SIT vùng-vàng trong nièm vui 
và hi vong : VÙng-vàng vi bèn ehúng 
tôí cò Nguyên-soái Jèsus, Ngàí se tra-
lirc cho tôi, chinh Ngài là tbành-lrl, là 
Vang đá, là ncri an-náu cùa tôi. Cbính 
Ngài van s5nR, nên trong tôi eung tièm-
tàng đ u o T sire song và song đâc-tháng, 
Viii vì tù đày có dip xòng ra linh-trân 
chiên-đãu cúng Sa-tan đê đem đòng-bào 
đòng-loai vè sir cùu-roh Càng nêm trài 
long Ibiro'ng yèu Chiia doí vóì tôi hao 
nhièu, thì sir thuong-yèu đó nhir mót 
dòng-co' thút^-đay tôi càng đi xa hon, 
đê đua-dâl nhàn-loai vè cúng Chúa, Tôi 
dà ht)c biêl v Cbúa đoi vó-i tói Ià the 

F 

nào ròi. Ngài không muò'n lòi chĩ IM môt 
em trê. song Ngàí muon tôi phài lón lên 
và gíúp ngirói, Ng^ii khòng muon tôĩ 
làm môt ten linh nbnt sfv, Iriròr t(uân 
Ibú, song Ngàí muón fôi trrr nèn môt 
tinh-binh cnn-đàm, xông-lèn và đoat 
điro'c nhièu cliiên-công ruc-rò", Ili-vong 
đò, khiên lói líèn-lirò-ng đên ngíiy Chúa 
tái-làm eó vô so đung-hào đòng-loai tôi 
cùng vui-mùng ga[5 Chúa no'i không-
trung. 

fìièu đó đà chuan-bi s:in-s''ing. liêng 
kèn thúc quàn vong lai I Ta bíi\' xòng 
vào trán-tuyên cùng liál khúc tier? lèn ! 

— Mòt hoc-sofìh 

G Ó P PHĂN B Ó N G Ó C . -
Pĩuro'ng • danli quyèn - iro' Triróng 

líinh'Thánh : Ô.ig bà Nguycn-xuàn-Mí, 
Sàí-gòn -lOOd. Òng bà VÓ-ngoc-KỲ. Đà-
nfing r>O0d. IL T Triróng-nn 200đ. và 
I L T . My-kièu tr Sài gon do òng J, 

Sĩuvin 5-40nđ. H.T, Đã-Uji :ĩ.r>nnđ, òng 
Bà Mnc-s'.r n i ' v c á c h - L ' I M dàng dàc-bièt 
môt cái may hfvm nirò'c chay đièn đáng 
giĩí frèn 15 OOOđ, 

(Tính den ngág Wl/t 11957). 

— Udit Gĩáo-vién 

« PHITÓC CHO NGirÕri N À O KÍNH - S a OCTC G I C - H Õ -

VA, OI TRONG OUÓTNG - LOI N G À I » (Thi 128 . 1). 
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e O A N QUAN THANH 
C H I - N G U Y E N - Q U A N "^-Q-; X^'" 

Bao nhiêu Kinh-thánh đirorc phân-
phát nam vù-a qua. 

NŨ'U-u"ó"C Thànli-1 lio" líòĩ Uivôn-hff 
rang nam vira qua cJiĩ rièng Nũ-u-iróc 
T]Kìnli-thoM()idaphàn' |)hátdén!.nO.MÍJ 
quyen Kinh-thãnh trong 70 Uur lieng 
liliiíc nhau l:ii Ihãnh Nfj-u-iró'e và hìn-
can bén tàu, Tăn-sĩ David Fanl Jà Tông-
Ihir-líỳ cũa Hôi luyên-bò rang lic^ eâ su 
Kinh-lhánh phàn-phát nam lílfjí) thi Hôi 
ông da phàn-phát dên ;iíK004.287 quyen 
ite tù ivhi sáng-lap. 

Nhà Phi-cõng thú- nhũ-t nhât-bãn 

s è thãm vJeng Huê-kỳ 

Dai - úy Milsuo h'̂ uchidíi Ià mnt 
plii-rông trong liáng - kliòng mAu-ham 
Nhãt - ban, nguò-i đà nanh-l;ic Pearl 
Harbor nam 1941 Iai sè ròi Tokyo đe đi 
tbàm - vieng Huô-kỳ, Òng đá trn- lai 
vó'i Chúa sau khi cliiên-tranh két-lieu, 
và òng là nho'n-vièn eúa Hôi Phi-công 
Hiic-kỳ, Hòi năy có nine - đicli liuan-
luycn thanh-niên trò- nèn Phĩ-eòng giáo-
sĩ đê di Iruyen - giào . Ong Dai-Uy 
Fuchiđa cijng lá mòt Iruyen-đao nên 
ông lay tir-eách ííy đí mòt vòng sang 
Huè'kỳ đê lham vìéng Ilòi-lhánh Chúa 
và ĩàm chirng on Chúa đã han cho òng. 

M 9 t so ngu-ài Cao-li bj que và 

đu'crc tháp chan tin Chúa. 

Víra ròi có 34 ngirò'i Cao-ly que 
•đirgc tháp chon tin Chúa và hày-tò đirc-
hn mình Iruò-c Hôi-thánh. IIo đén 
nhòm-hop thò--phirong Chúa tai Hòi-
thánh Church World Service Vocational 
Training Center là trung-tàm-điêm huãn-
luyèn nhírng ngu-ò'i que đuo-c tháp clio-n 
a Taejon (Cao-ly), Chinh Tán-sT Reuben 
A, Torrey, Jr. là Giám-đoc trung-tàm-
đilm năy là môt Giào-sĩ Hôi Truông-lào 
•cr Trung-Iloa cijug Ià môt nguò'i quo 
đircrc tháp chon. 

Vi T a n - s ĩ v à M u c - s u - m ù . 

Tăn-sĩ R.J. Monlanus. 37 luo^i điroc 
moi ngU 'ÒM o- Huè-kỳ goi lii Nhà Truyen-
dao Huô-kv mù vùa đuo-c Hòi-thánh 
Bãp-lít Q' Jamaica, N, Y. mòi làm Mnc-
sir. Nhir the òng là v i Muc-sir mù ctău-
tien cũa Hói Báp-tit ô- Nílu-iróc vay. 

K i n h - t h á n h có b a o nhiêu lòrl 

hCra cùa C h ú a ? 

Kinh-thánh Ià mot kho ]ò-i hira cũa 
Chúa ban cho nlurn-Ioaí và đac-biet cho 
con-cái Ngài. Ông Everek R- Storms, 
Chũ - But lò- luăn háf> « The Gospel 
Banner » fũĩi I lôi Cni ted Missiontiry 
Cluícrh vira tuyên-hò rang Kinh-thánh 
chira đirng 8.810 kVi hira. Trong so ãy 
eliĩ cò 1.104 lò'i húa Irong kinh Tàn-
U'óc> Òng cíing nói rang có lám thir lò-i 
hira và lò'i hú-a c|uan-hê Dire Chúa Trò-i 
truyen jihan vói loái nguo'i thì có đen 
7, lĩ^7. (^ò chú-ng 001 lò'i n g u Ó M năy lura 
vò'i ngu'ò-i kia và 290 lòi loni ngirò'i hiVa 
nguyen vòì Birc Chúa Trò-i và phăn 
nhieu-là ÍV trong Thi-lhièn. Cíing cò 28 
lò'i hira cũa Thíèn-sir, 0 hVĩ cũa m;i-íiuy 
và hai lò'i lura cũa tá-Iinh, hai lói hira 
eũa Búc Chúa Cha lura vói Chúa Con 
và chĩ mót lò'i hira eũa mòl nguò'i 

đà húa vó'i Thiên-sú thòi. 

M o i sy- h l ê p - l a i l à m ích - Ia i 

c o n g - v i ^ c ĐCrc C h ú o T r à i . 

Chúng ta còn nhó- the nào nguò-i Au-
ca da-man kia ò- t a i lícuador da tàn-sát 
r> vi Giáo-sĩ tièn-phong đ a n g tìm each 
lièn-lac vó-i h o đê truyen-giáo cho h o , 
Ma-qii}" ngò- rang khi no xui-giuc nguó-i 
Au-ca giet Cíáo-sT Chúa roi thi khòng còn 
ai đãm đàng mình đi ra truyên-giáo nua 
nhút là cbo chi-phái năy cúng nhieu 
chi-phái da-man khác nũ'a, Nhu-ng nia-
quỳ lăm lo, Ví Muc-su- Rnhcrl B. Savage 
là Giám-đõc fìài-phát-thanh H.CJ.B o-
Q u í t O j Ecuador vùa tuyèn-bo rang nhon 



5 vi Giáo-sĩ liên-phong Itia bi ha-sát mà 
có han hai ngàn thanh-niên húa nguyên 
dâng minh đi truyen-giáo a ngoaiquoc, 

H9I - t h á n h p h à i ũng - hô c a - q u a n 

đ â o - l u y ^ n n g i r à i t r u y è n - đ o o . 

Mòt Giáo-sT Hòi Tru-ang-lao đa lòn 
tiêng kêu-goi Hói-tliánh nên quan-tàm 
iing-hó càc co'-quan dào-luyôn ngnói 
Truyen-dao ó' Vien-đóng, Tán-sĩ Paul 
Linđholm đà song 3ò nam ô" i*hi-luàt-làn 
nói rang eó horn 300 Giáo-s7 thu-lanh 

Tin-lành nhóm a Buck Hill Falls, Pa 
bày-to nhíĩ-ng Hòi-thánh trê-trung ô" 
viÊn-dòng đang thiêu nguòd giang đao 
và thiêu phuong-tiên tài-ehánli huãn-
luyên nguòd Truyên-đao, 

Hói-thánh Chúa hien-taĩ phăi cău-
nguyên đê nhàn du'O-c quyên-])hêp trên 
cao trong khi thi-hành ehúe-vu Chúa, 
Nliu'ng ciing chó quên chàm-chú huãn-
luyên thanh - niên thiêu - nfr tru nên 
nhúng nhà Truyen-đao đăy-du điêu-
kiên đê giăng-đaò trong thòd-kỳ khó-
khăn năy. 

Tin B uòn 
eA-LAT 

Em-fìào-viêt-Thanh, (ì tuíii, con cùa 
ông bà Oào-Kỳ, chãp-su Hòi-thánh Dà-
lat, ngú yen trong Chua ngày fi-4-19ò7. 

Thay m^t Hôi-thánh, chũng tôĩ xin 
phân-uu cùng tang^quyên, 

— MnC'Sir : Duy-cách-Lám 

— rha^kí] : Đáo^hrru-Plu} 

Hôi-lháidi Cluia íV Bà-lat dà dua em 

ra nghra-dja Tín-Iành chiêu Chúa-nhàt 

7A'V.)~ì7, do C\^ì Mnc-su l)uy-càcJi-Lam 
làm lc xác. 

D I T O N G - Y E N -

Vo- ông Chãp-su Nguyên -Thùa, a 
Buo-ng - yen (chi-nìiànli H- T, Quê-
phuo'ng) đà ngu yen trong Chúa vào 
ngày 9-3-Õ7 sau mòl eo'n bênh nTuig, 

QUE-PHi rONG -
Chí HuỲnh-lhi-Huê. 28 tu5i, v c anh 

Nguyen - xuàn - Bieu, thuôc ILT . Quê-
phuo^ig, sinh du'uc mòl con gài, nhung 
câ hai me con da vê vò'i Ciiúa vàò ngãy 
17-3-07. 

Thay mat eho hai Hòi.Thánh Huang-
yen và Quê-phuong, tôi xin cò lòi phân-
uu eùng các tang-quyên, cău xin Cha 
Toàn-Nàng an-ũi nhiêu cho hai nho'n-
viên cíia Hòi-Thán!i eú làm Iron nhíêni-
vu trong lúc gap su thú-thách. 

— Truijcn-dqo Divang-irGng-Yinh 

Ban báo xin Ihành-lhât phân-uu cùng 
càc lang-quyên, cău Chúa han om an-ui 
trong khi xa each nguòd thàn-yêu. 

— r . K. B. 



Làm Sao Nó Biro'c ? 

Cách đây it làu, tôi vui-mùng gap 
nguíVi han hoc cù, Inôn nay là mót 
Iturtrng tham-plián. Klii chúng lôi còn 
fiaĩ-lioc-tlu'ò"ng, till òng ííy kliông tin gi 
Cíi; l)ây giò' lôi lai tìm thay ông hi mòt 
lin-đò sot-sang, Su hicn-đòi cua òng 
kliông pliâi tai niôt (iìáo-su-hay uiòt Muc-
sir. mà tai mõt em nhò. Bay, the nào ong 
ãy tliu^l l^i cho tô i : 

(íÒng hiet rang khi tôi còn Irê, tôi 
đa hoàn-toàn tiV-lio Co'-đòc-giáo, Lò'i 
cãu-nguyen cùa m e yéu-dãu tôi không 
có môt hieu-hrc gì. Tôi đâ xem Chúa 
Jesus nhu' môt ngiròi đac-hiêt đa tuãn-
i i ê t vè sir dnv-dò cùa minh, Nhfrng đièu 
Kinh-thàrdi nòi vè sir song d ò ' i dò'i và su 
liu mat cùa nhil-ng linhdiòn, liioo tõi 
duó'ng nlur tù su tuò-ng-tu'o'ng ríít cao-
kv. Nlurng kiii t ò i eó con, tôi day-dò 
chúng nó. lrong nhu'ng nguycndae cúa 
tín-dò: Tôi đ à lliãv rãt nliièu lhanh-nièn 
sa vào s u triiy-lac bò-i thiêu long kinh-
sa Búe CJiúa Trò i . 

* 

Chièu kia, vo' tòt lhan-thò" vè vièc 
lhang he Carle d ã làni trong ngày đ ò . 
Nó hay quay-ray, Tôi quo'-lráeli đira tre, 
ròi duôi nó vàò giiró-ng ngù. Carle ly đó 
yên-lang tiiòt lúe, ke cluing tòi nghe nó 
khóc niVc-nn\ 

~ Cò gì do . Carle? 
— Ba o'i, thien-sù... 

— Tluên - sú nào? ngac-nhien, tòi 
hòi no. 

— Thuíi ha, thiên-sú" viet n h ú n g đièu 
chúng ta làm lrong quyen sách cua Rúc 
Chúa Tròi , . , 

Tieng cùa đúa trè hi nghcn-ngào vì 
k h ò C ' l ó c 

— Phâi, con cò ly, tôi n ò i , và the Ià 
con thãy cái ket - q u a cùa n h ú n g sir 
không vàng hVi cúa con, 

— Thu'a ha, nguó'i ta cò the xóa 
n h ú n g diêu con đâ làm khòi sách cua 

Búc Chúa Trò'i chàng? d ú a Irc van xin 
v ú a nhìn t ò i cách sau-nào, m a t đă}' giot 

• 

Tôi hi nhúng câu hôi năy but l a y ; 
song huòc p h ă i trâ l ú i . 

— Phai đa Carle, chuyên xau-xa nay 
eò th^ dirox xòn di. nlurng con phâicău-
xín ©úc Chúa Trò'i tha-thú cho con. 

— Ba o i , dúa Ire nói khi ngòi trên 
gi uò'ng no, con muòn Iàm dièu đó. 

Nhung con phâi qui gòi xuòng là tot ho'n, 

Nhây niôl cài, no xuong giuó'ng, mat 
lóng-!ánii và sau niòt hòi suy-gani, no 
nói vò-i tòi, 

— Thira ha. lay làm tot han mà ha 
cnng qui goi găn con, Chũa s6 nghe con 
ho'n, 

Tòi r í t b o i - r ò i . Trong the ginn năy 
khòng có gì nià tôi khòng muon cho bang 
các dòng-nghicp lôĩ thãy tòi c[uì goi găn 
con tôi. Song Ie tòi đa qui xuòng. 

— Thua ha, hay cău - nguyen cho 
con. Cliúa sê nglie ha. 

Yà lôi da cău-nguvên vúi môt \''-lhúc 
rãt dííc-biêt, dièu gì khôn-tâ đa xăy ra 
trong linh-hòn tôi. 

Khi tòi đa đoc lôd A-men cuò'i-cùng. 

Carle nói vúi tôi: 

— Thira ba, thiên - sú that đa xóa 
nhij-ng dièu ngiròi dà viet lrong quyèn 
sãch lòn cùa Oúc Chúa Trò i chua? 

— Phâi da Carle, ãy th^t đa xóa rôi . 

'Nó suy-gain mòt chút ròi t iep; 

— Nhu-ng nguó'i da xóa bang cáí g i , 
bang mòt cue lay không? 

— Không Cĩirle, nhu-ng hang huyet 
cùa Cbúa Jêsus cúa chúng ta. 

Con tôí lang thinh môt lúc, ke nhin 
tôi mat đãy giot lê, hòi tôi rang: 

— Còn ba, ha có nhúng đièu đâ ghi 
lrong sách lò'n cua Đúc Cluia T r ò i 
kliòng? 

— Có, tai sao? 

— Và má? niá ciíng cò tôi chú? 

— Có. 

— Nhirng tôi cùa ba má cnng đã 
đuo'C xóa nhu' tòí cùa con khòng? 

Khi Carle hòí tôi nhúng câu năy, 
luo-ng-tain tôi nói, Tòi khòng eòn thãy 
cái nhìn cùa con tõi, nhung cùa Đúc 

(Coi t i e p (rang 21) 



Viên-Anh Cùa Ngtr&i Hap ̂  Hôi 
Đoc xong ban-an. Son nhin thàng 

vào mat Tin, vó'i giong đanh-Ehcp: «Bày 
giò" anil còn nuiòn cài tliêm gì nua 
không ? » 

ĩra lang cúi đau. Tin không nói đircrc 
lói gi. Son đà đpc ró tùng hành-đông 
phan-trac cũa Tin trong thò'i giac-gìã 
qua. Chàng là mòt ton gián-đíêp. Nhìn 
net mat xanh nhat run-ray cũa Tin tru-ó'C 

mat minh, Som thãy xùng-đáng vó-i sir 
tàn-nhan khon-nan cũa ban trong nliu'ng 
ngày qua, cbang chút thu'O'ng-hai, lĩày 
gió' chí còn chò- chiT kỳ cũa So"n nùa là 
Tin sê ra truòc pháp-tru'ò'ng. 

Cam but lên bong Sô n thay tay minh 
run-ray. Rôi bÔng hinh ành cha già hiòn 
ra vói đũi mat thàm buôn,„,So'n nghe 
rõ đâu đăy lò'i tbong-lhiet cũa cha mình 
khuyen khi So^n ghé Iai tham nhã lăn 
•chót: 

«Con O ' i ! con hay nhó rang nhùng 
gi con sê Iàm cho ngirói ta, thi ngoài xa 
kia anh con cílng phài bi nhu t h ê » , 

Cây viêt tù tù ro'i khói tay San, mat 
ĩ iai iró't và trí So'n đang lò'-mò' may chù 
((Hãy yeu kê thù-nghich nhu minh » . 

Tin song lai lan thù hai. Qua that 
Tin khóng ngò' chinh So'n đa tuyèn an 
tu-hinb cho mình, ròi lai cíĩng chinh 
Son C O hêt sue hào-cbùa cho chàng 
trang an. Bay gió- Tin song trái ban ngày 
xua, môt cuôc đôi mô-í hoàn-toàn, Chàng 
đa tir-hó'i, quyêt sua lai nhũng viec làm 
cua mình đê xirng-đáng vò'i tam long 
cao-cà cũa So'n, 

Tin và San ngày xira van là nguòi 
cùng làng, thuró-ng cũng hay đi chai vói 
nhau, T ù ngày quàn-đôi Phù-tang kéo 

đcn, So'n đã bò nhà ra đi, đe Iai cha 
me già, mot anh và mpt em gái, Thành 
và Nghĩa, Nhú-ng đêm lò"í, So'u mói 
thínli-thoàng lan-mó vè lham nbà đôi phut 
ròi Iai ra đi ngay, Khi nào rânh-rôi, me 
So'n mó'i cam laĩ an hùa co'm dù bà biêt 
rang bùa co'm ay chang vui-vè gi, Cù y 
nhir the, he ngòi vào ban an, trong vài 
càu chuyên vó'i nhau là Tliành và So*n 
có cai am lôn tuy bai là anh em nhu'ng 
mòi ngiró^í mót chí-huò'ng khác nhau, 
nên cáu chuyên không may khì yên-Iàng 
đirac. Mài ròi chĩ còn có cách là Iên 
hiva an Tiuuih và So'n cù lam-lì an eho 
xong, không ĩii buòn nói vói ai mpt 
tiêng, Cò lúe thãy bùa an Ifíng-Ie qua, 
bà me lên tiêng: 

a Sao chúng bay kbóng nóì chuyên 
vói nhau cho vui nhà môt tí, không may 
khì mò'i cò đũ mat the nay » . 

Nhung he nói là có cài-và, Có lũc 
đang an, Thành Eung cà chèn bát xuong 
đãt va tan vi nhung câu chuyên bat-
đòng ỳ-kiên vó-i So'n. Nghĩa lang-lang đi 
thu don trong khí So'n uòng vôi chèn 
nuóc ròi lĩií đi ngay đè tránh hot nang-
nè eho gia-dinh. Nhùng lúc ãy ông bà 
cu chĩ còn biêt thò- dài theo hai hang 
nuóc mat nhin hai đùa con trai lò'n ròì 
cău - nguyên cho chúng thôi, óng bà 
không còn muòn rày-la gì nùa, vì nêu có 
cung bang vò-ich thôi. Gia-dình tù lúc 
thiêu bai eon trai ròi sir tin-kinh Cbúa 
ciing kém dàn đi, mâ Thành và San cùng 
it khi song laì vó ì cuôc đòí đao-đùc 
ngày xua, 

Thó-í-gian qua khòng có d|p vè tham 
nhà, So'n nghe rang Tin nhó- ô' bon Nhirt 
nèn chàng có uy-quycn vòi dàn-làng lâm, 
Môt lãn np đi ngang nhà, So'n tat lai 
thăm cha me, vùa vào may phut thì quàn 
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Nlurt dã kéo d ? n rÌ5m-rp thn í-liãng dc 
hah May mà chàng da tròn thoát, trong 
lúc vira Ihíĩy Tin ]ap-Iò trirác rào nhà. 
So'n khòng ngò' Tin lai dàn dirò-ng cho 
hon giac dcn hat chãng. 

n-in day Son lai nghe Tin da lo'i-
íhjrtg h')ng ngíiy-fho" cna Nghĩa iiíà pliá-
hai cuòc dò'i nàng. So'n cám-tirc vò-cùng-

lìáy g iò ttiòi-tlu'^ tam yen, quán 
Nhirl da rút 1Í1UM\ Son có phán-sir ve 
fhìy dê ket tói nĩifi-ng kè dà then giac 
phá ĩiai dfmdáng, 

Hai thán^ nay So-n song an hình 
dirói mái nhfi Ir:mh vò-i cha gíà và em 
gĩiì. Son chĩ kip thfiy mnt mr trong 
nhu-ng ngày lán trôn giirò-ng h-'nli. Me 
chímg vì RĨÌU canh gĩíi-dinh l;3n-n;it m:'i 
qua dò'i vòi lam than găy-mòn. 

Bang sò'ng yen li-ong mòl. gia-dinh 
tín-kinli Chúa. hong niiièn gíííc dcn phá 
tangĩa-dình hà, ĨI:n con lrai dà ra di 
mni dú'a mòt no'\ dira con gúĩ yen qui 
ciin hn cirng dang Iruy-Iac ^iiì-a nuiòn 
vgn iíeng íui'òi say-sirn ò' {-lu'ín d t j - l l i M n h . 

Cliĩ còn h.ii h i \ \ òn :̂ cu sò'ng Irnng 

s;iu lièo dán mòn, iìà ráu mài mn òm 
narìí4. Tĩà dá ga|> mal Sírn Irong nhiing 
n^ny sap tàn cúa cuòc thVi hà, dòa con 
gni cùa l)à cung dà IriV vc Iriròc hoi thò-
ciiò'í-cùn;; <-úa ì)n, lĩà cúng da Ihòa long 
diro'c did c h ú t ii'U'ò^í' gin-qua dò'ì. I.úc 
Sí'ip nham mat hà còn rò nòi vòi Strn : 

« So-n cúa me o-i ! anh con dà di 
hièt, me khóng duoc gá]) mat triròc líhi 
í|iin đò-i, còn lai cha già và cm dai, con 
hĩíy ganh Iny Iráclí-nhicm vĩìii anh con 
nià phung - tìirò-ng cha, luiòi tiny cm 
Nghĩn tro' hu CÍJÍI du'ò'n^ lu'o'ng thièn 
vn cuòí-cùng, me moníí ríin;^ khi me 
nháin mat ròi anh cnn và con sè liòa-
thuàn Iai... d io h*)ng mc... duoc... » 

Bà duoi sue và đĩĩ tlio* hoi cuoi-címg 
Irong khi Nghĩa nãc lèn tùng tieng khóc 
hò'i-hnn, So-n nghen-ngào niim lay hàn 
tny gay đèt cúa me, cam-dòng qua.., 

Ngày ngày sò'ng yèn-lang bèn cha già 
và em gái. Son co lám Iron lòi cuò'i-
cũng cúa mc. Niiírng dèm Ipng-lè chàng 
đã khan-thict vòi Chúa, trút hêt nòi 
long cùa mình và hy-vong sc tìm gap 

anh. I.òng So'n dà huò'ng \v Cbúa nlur 
con chièn lac trò' ve chuona vòi ve 
:m-nan. 

Mòt đcni tràng sang, trèn con đirò'ng 
làng cú. cò hòng ngU'ò'i Ihíĩp-thoáng 
lirò'l qua hang rào, đi tìm lai mái 
nhà xua... . 

Òng cu uò'ng xojig chung trá, cnt 
giong àu-yem : o Fhii con đi ngh? sòrn 
chn cĩu Nghĩa ngú vó'i, ngày mai còn 
phai tliú't̂  sò-Tii đê sú-a-.̂ onn đi dir 1? 

Chúa só'ng Ini B , Thành và S<rn du'a cha 
di nghí, Nghĩa thc^ liaì nnh long thííy 
am áp ia. Son mĩm cuò-i mòl mình : 
Chun Ihàt dà snug lai. 

Nhin car con. cu gin mĩm cuòi Irnng 
bong tò'i, cam-đóng nhò' den vo- hien 
n^ny xirn. 

L Ã M SAO X<)A XÓ Ot rOC? 

(Ti.'^p iheo lr,inFĩ 19) 

Chúa Trò'i, Con nìnt nlur ngon Ur:i cua 
Ngài đà xuyèn qua tòi, lòi nhfin thfiy 
miidi eò lóL 

r 

— C;Ó, ba hy-vong the, tòi đá]> nlio-
n hu, 

Tòi nghe i>hia sau lúi có ai khòe. Ay 
là v o lòi da then tòi và đĩĩ nghe tat ca 
cuòc Irò-cluiyèn eúa clu'mg tòi, Tòi nuVí 
nàng qui gò'i hvn canh chúng lòi, và nhu 
váy cil ha : clia, me và dùa trè chúng lói 
cău-xin vòi (!)IiŨ3 cúa moi àn-đicn và moi 
su nhon-lù tha-thir cho chung lòi. Bã '̂ 
giò- chúng lòi hel long tin ('ùu-Cĩiúa, 
Bang mà Cnrie đá tin ti'irò'C chúng tòí. 
Nhnn;^ lò'i cau-nguyen cúa me yèu-dau 
tói đà đuoc nliàni.j) 

Dich báo Le lion Combat 

Muc-sir Đoàn-van-Miéng 
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G I A N G - N G H I A 

T H C y C O - L O - S E 
(Tièp thro) 

MitC'Sir QVOC-FOC-WO biên-írá 

9 , — <)• trong Hói-Thánh vinh-hiên 
dán ngogi-bang vói dán Do-thái có dia-
vi dong-dang. — Các dan ngoai-bang vãi 
dán Do-thái íV trong Ílgi-Thánh vinli-
hiên cùa Chúa Jêsus dèu có « sir hi-vong 
vinii-hien » , ho đèu nliò- Tin-Lànìi nià 
đòng làm kê tlura-tu, đòng làm tiiàn-thê 
và đòng dII'-phàn h>i hú-a. Ho đèu là 
nhúng nguói trong « tòng-hôi các con 
dău b'íng duox glii ten ô" trên trò'i *> (Hô 
12 : 2iì). là nhúng « trái dău niúa cho 
Đúc Chúa Trò'i và Cliiên Con » , là nhúng 
« ké có phăn trong sir sò'ng Iai tliú 
nhút » (Khai 14: 4 ; 20: C) và là (C nhúng 
kê kc Ià đáng duoc đòi kia và điroc tú 
kc chéi sò'ng Igi » (Lu 20 ; 35), Nhà cùa 
ho Ià Giê-ru-sa-lem trên tròi {ììê 11; 10; 
12 : 22) , Nuúc ciia hp là « môt nuúc 
không the hì rúng-đông )> (Fĩô 12 ; 28). 
Khi Dãng Christ tri-vĩ thì ho cung se 
đirgc đòng tri vó'i Ngàí (Khâí 5 ; 10 ; 
20 ; 6) dên đò'i vTnh-the ho sè làm vua 
mSi nmi (Khai 22 ; õ) . Vi Due Chúa Trò i 
đa thirong-niên ho cung nhir Ngàí da 
thuang-mén Dãng Christ, Ngàì đa tuyên-
Iira ho vào trong Hôi-Thánh vinh-hiên 
cùa Dãng Christ, trong Hôi-Thánh vinh-
hiên năy không có str phàn-biêl Do-thái 
hay ngoaí-bang, ho đòng dir phăn lòi 
húa cùa Due (^húa Trò'i và đòng có su-
vinh-hien trong lòi húa ãy, 

Tú A dam cho dên Bang Christ tái-
lâm, hét thăy i^húng tín-dò ù trong 
Christ, vò-luân là nguói Do-Thái hay là 
ngirò'i ngoai-bang đèu là môt trong Ngàí 
câ {(hi'Siiì, 14. 29). Khí so dàn 

ngoai đuac cúu dăy-đú ròi, thì toàn the 
đèu sê vào trong vinh - hien, không 
ngoaí-trú ai, Nnúng tin-dò đã qua dói , 
tuy dà dugc ò' vúi Christ, nhung van 
chua đircre vinh-hiên, « vì Due Chúa 
Trò'i có sâm san đèu tot ho'n cho chúng 
la, hău cho ngoài chũng ta, ho không đat 
đên su: tron-ven đu-ac » { H e 11; 40), 

3. — Cirn-lT&c không dc - cap dan 
ngoni-lmng se diroc dông vinh-hien vói 
dán Do-thái. ~ Trong Ciru-Uúc tuy cô 
nòĩ đcn sir vinh-hien tiro'ng-laí, nbirng 
đèu Ià cho ngiròi Y-sc-ra-ên că (Es 26 : 
19 ; Da 1 2 : 2 ) , Cho nên vè lê nguúi 
ngoai-bang sê đòng điro'c vinh-hicn vòí 
ngirúi Do-thái can píiâi có sir khâi-thi 

đac-biêt múi diro'C rÒ-ràng. Thành Phao-
lô da điro'c sir khâi-thi đò ròi, bèn rao-
truyèn ra cho Hòi-Thánh. Òng đa loan 
rang: a Christ b trong anh em là hi-vong 
vè vinh-hiên ; khí nào Đãng Christ là sir 
sfĩng cùa chúng ta hiên ra, bay gió' anh 
eni cíing se hiên ra vúi Ngài tr(»ng SIT' 
vinh-hiên » (Còi 1; 27; ?M 4 ) , Các sú-đô 
kháe cùng eò rao-truyèn le-that năy, ãy 
là đièu đáng qui trong Kính-Tnánh Tân-
iPúc, ãy mò'i Ià «rao-trnyên cách day 
tron vè Dyo cúa Due Chũa Tró ' i » ; nhú 
đó chúng ta múi hiêu điroc le mău-
nhiêin vè « dàn ngoai - bang ÍY trong. 
Christ-Jêsus nhò' Tin - Lành mà duoc 
đòng Iàm kc thira-tir, đòng làm thàn-thê 
và đông dir phăn lói húa » vó'i tuyên-
đàn cũa Đúc Chúa Trod (Êph, 3 : í i ) . 

Vay nên can lam cho tín-đò Tin-
Lành hay đê cho Dang Christ ú trong. 
anh em trò' nên sir hi-vong vinh-hiên, vì 
Ngàí là sir song cùa chúng ta và đuo'ng 
xuCng ú trong chũng ta, (Ga 2 : 20) ãy là 
sir song nay khicri chnng ta trú nên con-
cái Due Chúa Tró i , cho chúng ta cólóng 
múi, eò táni-tình nhu Dang Christ đa có, 
có đúe-tin thang hon thê-gían, và yêu-
mén Di'rc Chúa Tró i , Tàni-tánh cfi cùa 
chũng ta là tám-tanh bai-hoai, nó chi 

khién chung ta suy-nghĩ bay-ba và tu"* 
tirò-ng Iiao-huyèn, Nhung nêu chúng ta 
đê cho Dãng Christ that ngir-tri trong 
chúng ta, thi chúng ta múi có sue yêu-
mén lê mău-nhiêm năy. và lay chính 
Ngài làni hi-vong vinh-hiên cùa chúng ta. 
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Sup 
Ban Nhi-đòng víra tap hát xong, anh 

jiáo-sir bèn hòí các em : 

Bay già các em muon xin cău-nguyên 
đièu gì không ? 

— Xin anh cău - nguyên cho em 
hét ho I 

— Xin cãu-nguyên cho em đè thi 
đ|u Iên lo'p. 

— Cùn em nào mucin gi nfra ? 

— Da xin cău-nguyên đ*ê ngày mai 
€m đi theo cha vào rung luam cui và 
khõng bi cop chyp... 

Qua ngày mai. Hang theo cha vào 
rung. Nhà em nghèo iSm. Me đi gành 
niuó-n, cha Iàm thuê. bùa đôi bua no. 
nhung că nhà tin Chúa trung-thành. 
Hang là con trai môt- Km phài giúp-đù 
cha me hang ngày sau khi đi hoc vè , 
nhãt là nhùng ngày nhà truóng nghĩ l l -

Luom cui trong rung th^t Ià thu-ví. 
Có the hái nam, hái sim, but hi chin, 
uõng nuùc suoi, ngui nliùng múĩ boa 
thom ngàt đám-đà. Sang đi chièu vè 
gi\nh hsi bó cui con con, có the ban 
mua giãy, muc, đũ hoc nhùng bai thàng 
truóng, Iai còn tièn dàng cbo Cbúa nùa. 
Hang vùa suy-nghĩ đên đó thi chàn 
cung vùa bu'óc tói rung. 

Rung giá hòm nay àm-u qua, vi sau 
niùa mua, cày lá moc lèn um-tùrti. May 
tháng mua gió, tièu-phu khòng cua cũí, 
tha sàn làm biêng đi, ncn đuò'ng mòn 
đăy CO xanh pbũ lut. 

— Con cù nhin Ba mà theo, đùng 
ngùng ĩíii noi nào nhé. Nêu Iric Ba, 
khò tìm đuò'ng ra lâm đăy. 

Ham 
õng cha đí truùc, c^u con theo sau 

nbu hinh vái bong. Tiêng chim đgp 
cánh, tiêng chàn d<̂ m trèn cành lá khô 
Iàm khu rung hot tich-mich. Hang theo 
cha môt chap, bong thãy « kiên bò trong 
bungft- Câu câmxúc đói. Truórc mat có 
bui sim, cãu đùng hái an. Bong ong cha 
đi truóc hai xa câu, Câu suy - ngh ĩ ; 
Không sao đàu, mình chay dir kip màl 

May cây ôi thãp là-sà híen ra. Cáu mê-
măi an và bô đăy túi. Cha mat đau rò i? 
Hang hõi-hà buóc theo nhung càng làu 
càng lac lõi. Hang scr qua, vùa chay vùa 
la. Ram 1 Răm I Trong phut hãi-hùng. 
Hang đ3 bi sup xuõng môt ham lón do 
may bác thtr sàn đào đê bay nai, buau, 
chòn, cáo. Ham sàu ba thuó'C, bên trên 
ho lot cây lá khô, Hang vô-ỳ d^m phài 
trong luc lac cba yêu-dãu. 

Phăn S O ' ba ray, phăn scr cop di qua, 
phãn sa trói tõi. Hang run-ray, khóc-lòc 
nlur cá cbau chim long. Câu hêt sue 
trèo lôn nhirng khô nôi khòng có chô nào 
châc-chân đê niu tay vào. Mó tòi dâu. 
đãt la đên đãy, không khéo nó ào đS 
xuõng đãu at mat mang. Met nboài, c îu 
ngòi hep xuõng, chang dàm đũng sire 
rièng minh nùa. Câu hat đáu cãu -
nguyên. Chúa Ihúc-giiic c§u hay la lón 
lèn di. Nghi khoe ròi, câu đtVng day, lay 
hai tay dinh đãy đãt đc gãn mièíìg, kèu 
lón : Ba oi ! Ba od ! Cùu con ! Cúu con I 
Hang kêu luôn luòn, không nàn chí. Kia, 
vang-vàng đâu do môt tieng hú. Càu ráji 
la lón hon. Tíêng hú đáp laì moi lúc 
mòt gãn, Càm-đóng thay 1 Clia đùíig trèn 
mièng ham chày niró'c mat nhìn con 
mình đãy do'-han dáng thuívng. Ông vói-
và chat cày gbèp Iai thành nuU cái 
tbang đo'n-so' và dyt xuõng hãm. Câu 
Ilàng thong-thà trèo lôn không chút mêt-
nhoc, Càu bèn ôm cha và xin lòi cba vì 
sir không vàng lò i , nèn đa bi sup hãm 



khoii'kliò. Ông clia tìm dirge con mòt 
lac lò'i. òng sung suó-ng fiuá. Nuóc mat 
vui-mirng cùa ông nliô giot chan-liòa vó'i 
dòng máu ri-ri no'i cánli tay vá í>àn 
clián gán-guó'c, Òng đà hi tliirirng trong 
lũc đi lim con và lúc chat cây làm thang 
ciru-rõi,.. 

Lá vâng rung Irong giò chieu vi-vu 
thôi. Trên du-òng vê, hai cha eon 
thong dong lìên hiròe nlur nguòi dao 
mál. Ngày mai cò le nic cna Hang pliài 
đi mugn gao vi khóng eó eui hán, Símg 
các cm luò'Ug iiai clia con lúc hãy gió-
vui hay buôn ? Anh có lliê đoán rang 
ho van vui trong eânli nghèo khó, Tai 
sao ? VI cha tìm đuoc con, eon lim 
thãy sir sò'ng... 

(( Bô'i Con Nguòi dà đên dê tìm và 
cúu ke, hi mat » (Lu-ca 1!) ; 10). (^ác em 
đói khi không vàng lói Chúa nên bj 

nnru-ehuóx eùa ma-qui do-đành, đên 
nôi sup ham tói-lòi. Đúng nhò- su công-
bình riêng mình (Esai 64 : 6) . nhung 
hav tin-cày còng-lao đô huyêl eùa í-)úc 
Chúa Jèsus Irên tliàplu-giá, tha-thiêt 
kêu-câu Ngài, at Ngài sc cúu chúng la 
môt each tron-ven, khóng ton lien, 
không đòi giá-

« VI ĩòng ijèa-lhiTcrng, Jêsus àu dèu, 

Đc da linh-hòn cua chinh tòi lên : 
F 

Tir hâm toi-duc, nlmc-ô, hõi-thoi, 

Chúa lag an náng virc tòi. 

Ngài virc tòi thoát khoi chon sãpsinh, 

Dàng tag ăii-gem cúa-vàt than, linh ; 
Tir trong hang thttm lên chon cao thag, 
'Đáng ngai Jesus, Dang vàt tòi ràg »\ 

(Thánh-Ca 208) 

He t Các em hay cúng anh troí 
tiêng hát I 

— Ngugán-LTnh (Tram Hành) 

G Ĩ A N G - N G ĩ l ĩ A THO' CÓ-LÒ-SE 

(Tiep iheo trang 22) 

Khi Hang Chrisl ngu ô' trong chúng 
ta, Ihi chúng la cíìng u trong NgàL 
Trong Kinh-Thánh, câu «ô- trong Christw 
cò nghĩa lã biêp mói vò'i Christ Irong 
su chêt và SLÍ sò'ng lyi cùa Ngàí, nhu 
vAy chúng la mói đugc trô" nên nguód 
múi, túc lá trú nên mòt the vúi N g à i ; 

ĩihir vây chúng la mói khòng bi đfnh-
tói (11 Cô ò; 17, Rò 8 : I ) mò'i phnc-hóa 
cúng Búc Chúa Tròi trú ncn thánh, 
khiêt, khóng li - vii, không chò trách 
đugc ô' Inro'c mat Ngín ((^ó ĩ ; 22) mò'i 
cò «hi-vong vè viníi-hiên>j và sò'ng ra 
su sò'ng cúa Ngài. 

Hõi đOc-giâ thàn-mên! fiãng Christ 

đà ô- trong ban chira ? Nêu Ngài đa ô' 
trong b^n thi ban có hiêu-biêt khòng? 
Bauds thãy ru rang ban chí bod đúc-
tin Irong Christ mà đugc xung-nghĩa, 
hay còn tuô-ng rang chinh niinh ban có 
ngliĩa ? Còn chua thãy ro sir ô-uê và 
bai-lioai cùa mình mà chê-euód nhúng 
nguòd su sir hình-phat vê tòi ? B:.m có 
hiêu ró y-nghĩa o Ô- trorig Christ » và 
Ngài ô- trong ban ià hi-vojig ve vinh-
hiên không ? Nêu ehúng la that dà tiêp-
nhàn Bang Christ thì Ngài ban ô- trong 
chúng ta, và Ngái là su hi-vong vc víuli-
hiên eua ehúng ta. 

(Còn nu-a) 

« N G A I a A K H Õ N G TIEC CHINH C O N M I N H , N H U N G V I 

CHÚNG TA HET THAY M À PHÓ C O N AY CHO » [Rô. 8 . 32). 



Bill tíõC 

(TIEP THEO) 

Mucsu QuoC'Foc Wo hĩên-dich 

Bâl hoc V : D â n - s o K ỳ 

Chu chìa-khóa : Phíêii-Iirii 

Can chìa-khóa : Va. nhrrng sir ay 
đa xay đên cho ho đèu đc treo gtrang, 
và đuo'C chép đê khuyênrăn ehúng ta 
lã kè cr vào cuoi-cùng các đ(Vi (I Co 

10 ; t l ) . 

Tên-sách : Vùng Si-na-i và đĩĩt Mô-
áp là hai no-i có tu-bô so dàn Y-sa-ra-
èn, nên goi là Dân-so-kỳ. 

Triróc giã : Ông Môi-se (díĩ thãy 
trong hài hoc I ) , 

Muc^dich : Ghi-chép lô - trinh eũa 

nguód Y-sa-ra-ên đa kinh-qua sau khi ra 
khói Aí-câj) và huông vè đãt húa. f>ac-
bièt là su bãt-tin cũa ho to ra klii <r Ca-
dc cúng là tinh-hinh ho pbièu-lu'U trong 
đèng-vang 38 nam, 

So-sánh ; Vè Ca-đe, so vói l ie 3 : 7-
11 ; I Cô 10 : 

vè Ba-Ia-ani, so vái II Phi 2 : 15 ; 
Giu-đe 1 : 1 1 ; Khin 2 : 14, 

Vè Cô-rê, so vói Giu-đe I : 11. 

vè con ran đòng, so vói Gi 3; 14, 15. 

CtTcrng-yên : 

1. — Thú-tir cam trai, chuo'ng 1-10 
2. — Ca-đe tièn. chuong Ĩ I . 12 
3. — Ca-đe chuong 13. 14 

4. — Ca-dc hàu. chuomg lõ*3(i. 

Chú-thích : 

I* - Thú - tLT c a m f rg i (1 10). Trong 
-doan nay Búc Chúa Trói ra lênh tu-bô 
dim so, sua-sang hàng-ngu đang tiên 
binh. giao-chiên. vá đê đùng vè sir thò-
phirang và đóng trai. Ciing eó nhíĩ'ng 
nianglinh khác vè nhùng đoàn-the đăc-
biet và nhùng ngày dàng lê. 

2. - C a - đ e tion ( I I , 12). Trong 
đogn nãy ghi-chèp đàn Y-sa-ra-èn bat 
đău tù núi Sína-i . T^i đây chúng ta đirorc 

thãy ho dà nhìn thãy quyèn-nàng cũa 
Bùc Chúa Trò'i đà the nào đem ho ra 
khòi Ai-câp noi làm nò-lê ; và phù-hó 
gĩù-gtn bp b a n g ngày. Tong-so nhân-
kbau ho uòc e h ú n g là hai triêu, ho 
khòng có su lìêp-viôn cũa háu pliuo'ng, 
cnng không có su giup-diy cũa niróc 
ban. moi su ehí nhò' câv noi Búc Cđê-
hô-va mà tbfìĩ- Vay mà mói khò-i-su Icn 
điróng hp đa mat đùc-tin, bât đãu cai-
lay. lam bâm ; ho ua Ihich cũ tòí, không 
muon nêm sir vinh - diêu. Trong may 
chuang sàeh nãy ehúng la thãy chép 
đãy nhùng lói lam-bam cũa ho. tliì nên 
chú-y dên nhùng sir-kiên gì khiên ho 
làm-bam, 

3 . - C a - đ e {I ; Ì . 14). Đoan nãy là 
then-chõt cũa sáeh nãy. và cìing lá chô 
quan-yêu cũa ngiród Y-so-ra-cn. Ca-de 
là mót ncri each đãl hùa cbĩ có chùng 
vài muoi dàm thói. Bùc Chúa Tròi ra 
lènh cbo ho hay tiên vào mà chiem lay 
đi, Nhirng bo lai tu-đính kê-hoach, sai 
tri ni l- thám đi do-thám xú, bo tin ló'i 
plíúc-trình cũa các tbàm-lu bo'n lò'i 
mang-ljnh cũa Búc Chúa Trói (Phuc 1 ; 
í9-m. Kêt-qua sir bat-tin cùa ho là 
j-hâi ph ièU ' I uu trong đòng vâng 38 nam 
íPbiie 2 : 7 14). Phuóc cũa Búc Cbiia 
Trói khòng the eho kê châng tin Ngài 
(He :Ì : 19). 

4 , - C o - đ e h q u (15^30). Sir ghi-
chèp vè lícb-sũ' dên day tam gián-đoan, 
đên chuang 20 mói tiêp-luc lai, Tai 
đày. Bùc Cbúa Trói ban-hõ các dièu-lê 
vè sir dâng tê-lc cho ngirni Y so-ra-ên, 
hau cho ho biêt dièu phài làm khi đà 
tiên vào Ca-na-an (chiromg to ) . Cón càc 
su-kiên khác xày ra nai dòngvâng, nlur 
SIT phàn-nghich cũa đàng Cô-rè lhi chép 
trong chuang Ifì, cây gày eũa A-ròn 

(Coi l i í p Irang 2 ? ) 
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Net Thùy-Mu 

Mòl fárli iTíl tii'iiliiên mà gíò-i plin-
nù" (lirí/c gni líi phái tiep. Mùi ngirò^ĩ dêu 
lliíra-nhím, và it Miãy cò sir jíhăn-dni 
dãng-líc cùa nlirrrig ngiròd phù - quyct 
piĩu-íiu' thuòc phài -dcp . Vay n ê n , plin-
nũ' t i r -n l i iên dà hirúng dirn-c mòt quan-
niêm rãt tni cùa pliăn nhicu ngirò^i ríìi 
đăj'. Càc ban còn cjiăn-ciiò- g ì niTa mà 
khòng Irau-gíôi diVcdianli clio di'mg vò'i 
dieu mà ngirò^i la Uin'ò'ug go í h't «dcp». 

Tuy-nhiên gifra vòng gió'í phii-níx 
mòi ngU 'ò ' i đêu cò inòt quan-niem riêng 
ve cái dep. Nlurng liru-truíig la có the 
chia nhiTng cài d e p ãy thành hai loai : 
1 ) Cái de[) vál-chãt; 2^ cái d e p tinh-thăh. 

Cái đep vát ehãl chòng tàn, man hêo 
rung nhir hoa có, Vua Sa-ló-mòn nhà 
tu'-lirong xuãl-chúng đa day cho hău-lhê 
mòl choTi lỳ rang: « Duyên Ià gi;i-dò'i, sac 
laí hir-khóng,.,» Chám-ngòn ^1 : 30. Và 
kinh-nghicm ngàn đòì đã chirng-minh 
cho càu chàm-ngôn ay, 

Thiê't-tuang cái đep v^t-chãt no gòl-
ghêui môt vài díêu gí thieu thành-thàt, 
mat tir-nhiên, và kcl-quâ là chí òm-ãp 
môt mói khê- làmiMong đuo'C khen và 
SO' h i chêl I Phai chàng càu năy tiV ngàn 
xira van rón đúng và cir eòn đúng jnSi; 
tì Cái klió làm nhirt eùa nguòi đò'ii-bà 
đcp là có ngu'ód đcp HO N minh ? i » 

Tôi chĩ xin phép néu ra mòl vài điêm 
vê S I J khòng quan-hê may cùa cái-dep 
vât-chãt, đê eác ban cùng tòi chúng la 
dung mat nhicu thìgíó ' vó-ich vào vice 
trau-giòi cãi đep ây, Vì néu cái dep vàt-
chăt mà có đcni clio ngirói ta eáí két-
quã gì thi đò cũng chí là cái kêt-quă rat 
nguy hiem eJio ngirói hi no và cùng ca 
cho nguóí đuuc no, rôí không sum thì 
muôn cúng sgp-đÔ, cũng đau-khô đăy 
thôi... 

Toi xin ban dvn ehánh-dc; net Ihúy-
my Tiiũy-ujy là mòl trong nhùng due-
tánh dep nhút cna phu-nú, và Ihùy-iny 
cúng giúp ngu'òi phu-nù sò'ni tliành-công 
nhút dê dat dên hardiphúc tai gia-đinh, 
trong Hót-Tiiánli eùng nhir ngoài xaduìi. 
Tliái-đô nghiêm-chi'nh, cir-chí đoan-trang 
và net jniU thúy-my thì aí Iai khóng 
inên-chuòng 

Tói duo'C nghe mòl dien-gía eò danh 
tiêng, trong bài diên-lhuyêt vc Hanh-
Phúc gia-đinh thi ông dà díic-biêt chú ỳ 
dên due thúy-mtj idur sau : Mòt thiêu-
núkjađi đcn thám ông Uiay kha kínli cna 
niinh và có khoc vò'i òng riing niinh cò 
đù điêii-kiên dê lap gia-đinh h.-mh-phúc. 
Ông thày iiicndu nói: Con hày kê cho 
lhay ngiic nhùng đíêu nià con cò ãy đi. 

Thiêu ' nú nòi : Thua lliáv Irn'ò'C 
het con Ià nguo'i cò hoc-lliũc. 

Ông thày lien cam mòt miêng j)hãn 
mà viêt lên bang môt con so' khóng (0> 

that to và nói; Con oi , do ehua phăi là 
hanh-phúc, 

Cò ngac-nhiên qua nòi tiêp: Thua 
thay con cũng có tài vè âin nhgc, và 
mòn duung-càni con rãl gioí, 

Òng thăy lai lang Ic khoanh lên bang 
mòt eon so không núa (t)0) và nói; Cung 
chua hanh-phúc đirox dáu con a, 

Lan này cô Jùng-bùng lÕ tai, nhung 
cô có' trãn-tĩnh nóí: Ihua thăy, con là 
con mòl nhà tu-hăn, chiĩc eó the làm cho 
gia-đính h5inh-phúc đuo-c, 

òng thày khe niím cuód và môt lãn 
núa ông ngoáy mot con so không to-
tuóng lèn bang (000) và nói : Bièu đó 
cũng chua dú con 

Cô thãt-vong qua, òâ lên khóc, roi 
lay hêt nghi-luc nóì qua nuũc mat rang: 



Thira thăy, con cíìng có tánh thùy-my 

Ông tliăy CAxirí thòa-fuãn và v iê t thêni 

con so mot ngay triró-c ha con so k h ò n g : 

1000, và òng l ĩct- ìuán: Nêu con chĩ có 

hoc-fhú'c, tai-nàng và giàu-cò khòng mà 

thõí thì clifing khác gì ha con so khòng; 

nhirtig tành thùy-my. cua con đa đem lai 

€[io con niòt g iá- t r i qui-giá , Có no đirng 

đau thi nhùng cáĩ kia thêni vào rat là 

ich-lo'i cho hanh-phúe con chang khác 

nào nhúng con so khóng (0} đirng snu so 

mòt vây, 

« M ó t ngirò'i nú là i -đúc aí sc tìm 

điro'C? Giá-tri nàng tròi ho'n chiiu-ngocw 

Chàm 10, 

Là ngu'ò-i nú tà i -đúc thì trong gia-

đình se la niòt nàng-dàu thao. mòt ngirò-i 

vcr hicn. mòt nguò-i mc kiêu^niáu. Bup'C 

váỳi Hòi-thánh Chúa múi mong có mòt 

t ín-đô trung-tín và Quoc-gia mó'i mong 

có điro-cniòt ngiròi cõng-dân xi'rng-đáng, 

Tat că nhúng net đep là day, và chĩ 

ò- nhúng chô ay thòi , Môt phu-nú có đù 

tir-cách trong gia-đĩnh, no'i Hôi-thánh 

và ngoài xa-hòi thiêt-tuÔ-ng đ ò là mpt 

ngirò'i rat dep, 

Thánh sú cho ta thãy nhúng cãi dep 

cua các phu-nú; Nào cái đcp khiêpi-

nhuò-ng cùa nú lanh - tn Đè-hô-ra đa 

đúng sau lung Ba-rác dê clií-huy ha 

quàn fân-díct quân-thù; nào elm" hiêu-

thăo cùa nàng Ru-to' t rong lúc nghèo-
ngat nhút cùa gĩa-đinli me chông, cú 

môL mire xin theo phnng-dirúng, N à o 

cái yên-lang rãt đcp cùa Ma-ri khi nàng 

tho-giáo no'i cho'n Chúa; nào đúc v i -

(Coi tiep trang 36) 

BM HOG SUÒT Q U A K I N H - T H Á N H 

(Ticp theo trang 25) 

chép trong chuo'ng 17, nhúng sir chép 

nay đcu không theo thú-tu cùa nam, 

Cây gay ra trái cùa A-ròn là dir-bieu 

sii song laí cúa Đãng Christ. Su dàng 

ciìĩi-lê hang con hò eái to- sííc hoe đê 

tây-né là dir-hiêu viĩ Chúa ,Iùsus ngir 

lrong long t in-đõ, không ngút Iàm sach 

moi tôi-pham cùa ho « l l u y e ĩ cúa Jêsus 

Con Ngài làm sach moi tòi chúng ta » 
{i Gi. I : 7 ) . 

Vè nhúng su-kiên qa;ni-trong dà xăy 
ra trong khi ho phiêu-hru trong dông 
vang, nhu v i ce Mòi - sc dàp hùn dá 

(chu-o-ng thú 20). v i ce con ran dÔng 

(chuo-ng 21), v i ê c làm cúa Ba-!a-am 

^chu-o-ng 22-25) ihì chúng ta nên chú^y 

đen nhúng dir-biêu và nhúng giáo-huãn 

trong đ ò . 

Còn may chuo-ng núa chép vè sir 

tu-hô dùn-sò lău thú hai, và mav thú 
luât-lê vó'i q u i - đ i è u , l i ă Q cho ho biot lãm 

the não sau khi đS v ã o ítcn \ú- Ca-na-an, 

cũng là th ié t - làp các Ihành an-nàu. 

Thành an-náu lain dir-bieu v è Bang 

Christ là no-i lánh-nan cua tòi-nhàn. 

Tai sao C ó sir tu-hò lan thú hai? V ì nhúng 

nguò'í đuo'C tu-l>ò lăn thú nhút, trú 

hai nguò-i Ià Ca-lép và Giô-suê, đcu dã 
hi phat i)liăi chet hêt trong đông vííng 
vè tòi bãt-tin roi vay (2(5 : (54, ii.")). 

C â u ho i : 

1.— Ban đà d ( ) C xong că sách Dàn-
sò Kv chira ? 

2.— T h ú thuàt lai ciro'ng-yên cúa 

sácli náv ? 

3 . _ Tai sao sàch này goi là l)án-so 

Kv ? 

4.— T h ú kê ra chú chia-khòa và càu 

cliìa-khòa cùa sàch. 

5.— Mó'i hat dán dán Y-scr-ra-cn đa 

cô tl iái-dò nào doi vòũ f )úc Chúa Trò'i ? 

G,— Dàn Y-so--ra-cn da pliam tòi gì 

Ò" Ca-đe? May đáp lai hang môt danh-

l ú lhòi-

Kêt-quă the n á o ? 

Hày kê ra ha su-kiên dă xăy ra 
trong khí ho phíêu-liru trong đông váng, 

9,— Con r:ĩn dông dir-híêu v iêc gi ? 

10.— Vi sao Đúc Chúa T r ò i khòng 

cho ông Môi-se vào xú Ca-na-an? 

[Can liêp) 
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H ô i - T h á n h 

The Christian and Missionary Alliance Churches 
or Phi - luât - ton 

T ò i dàng lò-i on Birc Cliiìiì Tròi vi 
Ngài đa inò- đutVng cho lôi sang Phi-
luàl'làn tlico ló|> Ngòn - ngfrdioc mòt 
th(Vi - gian ngán. Sau khi hoc xong 
chiromg-irình Chúa cĩĩng cho phcp tòi đí 
thàm vieng còng-vice Chúa giíra Hoi-
thánh The C>hi islian and Missionary 
Alliance (Churches iy mien nam Plii luàl-
tàn, Cày on Chúa lòi luăn-Ur trjnli cúng 
Hòi-thánh nhú-ng dieu mat thay tai nghe 
giũ'a Hoi - thànli này cúng nlurng om-
phuò'C Chúa dang d<) xuong trèn con-cái 
Chúa lai day Nlurng lôi thjêt-lirong lôi 
cúng nén so'-lu'O'C iiòí qua điady nirò-c 
rhi-luàt-tàn IruxVc. 

Niróc r.òng-hòa l''hiduât-làn giìm có 
7.100 hón đao vira lán và nhò. Trong so' 
ăy có đò 4.000 đao chira có ten. Diên-
tich niró-c Phi-luàt-tán lá IH.SIÍO dám 
vuông nghĩa là ròng hon nirò'c Anh và 
Ái-nhĩ-]an, nhung nhò hon Nhâl-hăn và 
Táy-han-nha. Mòl tram dam vè |}hia hac 
Phi luátdàn có dao T a i w a n Ihuóc vc 

• ^ 

Đàidoan, vè phia Táy và Biíc Iai cò hien 
Trung-hoa. vc phía Bong lhi cò Thai -
hinh-diro-ng, còn vê phia Nam thì có 
bién (A ' Ichas và Borneo, Nhúaig dào hVn 
nhúl eúa Phi-luàt-lán là Lu/.on, Min
danao, Mindoro, Samar, Panay, Negur, 
Cehu, Pahnvan, I.eylc Núi cao nhirl <V 

LI " 

0> 

Õng fíd Koling cluíp-sir H.T. Da-vao 

đâo Mindanao Ià núi Apo cao đen 9.(500 

feet, Núi cao nhút o đăo Luzon là núi 
Palog C a o đên S.481. 

(V Phi-Iuat-tân có hai múa là mùa 
nang và mùa mua. Dàn-so duoc 21 trièu 
gòm cò nhièu chi-phãi và nói nhieu Ihú 
lieng khác nhau. Mòt đôi lác-giã nói 
rang Phi-Iuál-tàn có do 5 5 hò-lac và 137 
chi-phái phu. Nhung cúng có lác gia 
khác cho rang Phi-Iuât-tân chĩ có 70 Ihú 
liêng khác nhau nhung đán chúng thiróng 
dúng 9 thú liêng quan-hê thôi. Nguon 
goc tieng càc Chi-phái ò* Phi-luál-tán là 
tù Auslronsia hay Maleaya-Polynesian. 
Cò nhièu liéng luongUr tieng cac chi^ 
phái mien cao^iguyèn nuóc Vièt-nam ta. 
\'i íln : Ama Ià Cha, Anak là con, Alak 
là ruou. Trong các thú liêng pho-lhông 
dàn-chúng đang dúng ò" Phi-luât-làn Ià 
tiêng Tày-ban-nha, Anh, NháC Tagalog. 
Cò bnn thong-ke nói rang có S5-/- dân-
ehúng Phi-luàt-lán nói hay hieu tiêng 
.\nh, (^úng có ban khác nòi rÒng chĩ 
;Ì7,2*/* Ihòi. Còn liêng Tagalog thi cò 
;Ì7,1-/. nguò'i nói vây. Tír nam 189K tiêng 
Anh duoc còng-nhan là liêng chánh-
thirc: Boi vây dàn-chúng dua nhau hoc 
Anh-ngfr. Tai că các tu vá còng-sò' đèu 
dúng Anh-van. Trong càc giang-đu'ò-ng 

Tin-lành Muc-sirhành-lc bjìng 

Anh-ngfr, chĩ trù mót đôi 

clii - iĩhái xa-:<òi heo - lánh 

chua hieu liêng Anh nen eòn 

dung tíêng ho. Trong khi đí 

íhàm^viêng mòt it Hoi-thánh 

Chúa Irong đăo Mindanao (vè 
mien nam) lhi lôi Ihĩĩy chi or 

lĩagugan chì - phái Bagoho. 

thuòc tĩnh Cotabalo, ÍV Baguio 

chi-phái Ma no bo thuòc đ ia-

hat Davao, vã ô- Taniayong 

chi-phái Alao cúng thuôc đia-

liat Davao lhi l i n đ ô phan 

đông chua hiêu và nói tiêng 

Anh đuoc-



Nhirng hièn tiêng Tagalog 
là tieng eùa chi-phai ò' mien 
Rixai, Bulaea v. v . . . n- gãn 
Ma-ni (Iiro'c còng - nhân là 
liêng qnõc'gía. Bó-í vay niifi"ng 
[i:nn gãn ctày dàn-rhiing lai 
đua nhau hoc tiêng nãy. Càc 
sinh-viõn tru'àng Dai-hoc hay 
Trung-hoc tĩèu phai hoc tiêng 

ní!y. Nhicu Tiêu tir-điên và 
lU 'điciì tiêng Anh và Tagalog 
đii'OT xuãt-hãn. 

Nuó'C Phi - luàt - tàn là 
nirác Ihco dao cong-gi:íf», 
nhiêu tác - gia dà nói Ihê, 
Tlieo so thõ'ng - kè thi có 
82.Í)"/, Ihco cóng-giào, 7,G*/-
ngoai - dao, 4,1 theo đao 
hôi-liói và chĩ 2,3*1* theo đao 
Tin-lành. 

Nguói Àu-chàu thú nhúl 
dat chon lèn đal IMù-luàl-tán 
là õng Kcrdinand Magellnn. 
Òng dên dao Cehu nam 1521 

Nuó'C Phi-luãt-tân hi nirúc Tây-bannha 
đò'hó Irèn MO nam nhung vào nam INOS 
thì nuóc ãy ky hóa uóc vòi nuóc Hoa-
kv và nluróng Phi-luàl-tàn lai. Kinh-đó 
í^lii-luàt-làn lã Ma-ni. Thành-pho nãy ÍV 
tai dao Luzon vù điro-c xày-dung vào 
nam 1571 bòi òng Lega/pi cũng bóha 
ông. Thành - pho Sài - gòn có tiêng Ià 
ihành-phó có nhicu xe đap nhúl thi 
thành-pho Ma-ni ctìng có liêng là thành-
pho có nhieu xe Jeepney nhièu nhiVt. 
Nguò'i Phi-Iuíil-tàn thich dung xc nãy. 

Ông Mnc str nà bà h\ D de Jcfìns qng qngcn Pr 
Jólo dao Snln. Háì-Thàith òng bà nag dáng 100 
pesos cho còng-vièc Trngrngiào (i mirn cno-ngngên 
Viêl nam nhà õng MS Pham-xnán-Tin (rao lai. 

Õng Mar-sir Jesns Ià mot fòi-lá Chna raí có cm, 
Õng tirng hi bâl-b'^ dánh-dàp ui r r r Chna và Ĩ1,T, 
trong Ihiri-kij Nhàt chiem dóng Phi-luál-iăn 

IIo mua xc jeep vè và dòng mui, Iran 
cũng so'n nhicu màu hii dung dê nrò-c 
khách. Tai môt đôi thànli-phõ hVn nhu 
Ma-ni, Colabalo v- v. , cfing có niifing 
ngli ĩađia trang-hoàng rãt đep-đè. Vi 
Tòng-lhóng dáu-tièn ciia Cônií-hò;: Phi-
luât-làn là òng Manuel A- Boxes. Òng ra 
mi'ít dàn-chúng vào 4 - 0 - Ullfì. Biên 
Malacanang hièn Ià Phũ Tojig-lhò'ng cũa 
Còng-hóa Phi luàl-lân, 

— Mac-sir Trngcn-giao Pham-xnàn-Tín 

M ô t bú-e thcr eùa B a n T h a n h - n i ê R H o i - t h a n h 

Ti i í - lành P h i - l u à t - t á R 

Kbi lôi đên 1:MII chúng và roi h.inh 
<r Tiòi-thánli Tin-lành Cotabnlo (Phi-
luâl-tân) thì Truóng-ban Ban Thanh-
niên Chi-hôi nãy có trao cho lôi mòt 
búc tho- bang .\nh-vân có nhièu ban-
V i ê n cũa Ban ãy k ỳ I è n '̂ à o n h ò' I ô i 
eliuyên lói chào thám Ban Thanh-nièn 
Hôi-thánh Tin-lành Vjêt-nam và yèu-cãu 
Ban Tlianh-niên Tin-lành Vietnam cãu-
nguyên cbo ho. Ho eííng ngó j ' ' mucin 

liên-lac bang tho'-tù vói thanh - nièn 
nam-nu* trong Hôi-lhãnh Tin-lành Viet

nam ta, Vây ban nào muòn Hèn-lac 
bang tho'-tú vói bo xin god tlnr cho lòi 
biêt tôi se go"i đia-ch? đên cúng ban 
ngĩiy. Chiíng nliung Ban thanh - nien 
Hòi-thánh Cotabato thói, nliung cùng có 
nhièu thanh-nièn a Chi-hôi khác ngó y 
muon Iiên-lye giao-thông bang Iho'-liV 
vái các ban. Mong các ban sám viêt 
tho" cho tôi. Cam orn Iruóc. 

Miic-str Trniien-giáo Pham-xnân-Tín, 
Dran (Trnng-phăn) 
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í ^ C ^ ^ d ĩ ì í i ^ HOANG-VIET-QUOC, Thanh-niên Hõí thanh Sóc-sàr C^JI^r^C^ 

Vira xuong khoi xe, Hanli đã gap 
ngíiy ngirò'i l)an cfi, Nàng mirng qná, 
reo lèn ; 

— Chi Lien I 

— Ò ! Cll I Hanh chi đi đàu trên nãy? 

— Vâng, tôi theo cha tôi lên nhóm 
Ilòi'đòng Đia-hat đàv. 

Lièn mòi liá môni dinh nòi Ihì Hanh 
tiep : 

— Còn elii dà lên day tù' hao giò% 
và làm gi , ù dàu ? 

TrmVc can hôi đôt-ngôi cua han, 
Lièn cùng hoi lúng-túng. nàng lăng sang 
chuyên khàc ; 

— Thôi, mò'i chi Iai <t quán côc » găn 
đày uòng nirôe ròi sê nói chuyên sau. 

Hanh khe gat đău... Bòi Lien di 
triroc, Ilanli nò'i got theo sau. Nàng th<r 
clài nhìn ban nghĩ thăni : 

— Xa nhau chang hao lâu mà ngiròi 
Lien đă thay-dòi rãt nhièu. Chang biêt 
Lien cò cón... 

— Ngôi đi chi Hanh, 

Hanh giât minh, thi ra da tòi quán. 

f 

Lien nhò rò lám. Cãch đây hai năni, 
Lièn là môt Ihicu-nfí' ngày-lho' đièm-
dam, song trong mòt gia-dinh tin-kính 
Chúa, Nàng răt sol-săng idjòm lai niòi 
sang thiV nam, mòi tòi tlur hăy và Chúa-
nhiit đê thò-idiutrng, tòn-vinh Cha tír-
ái. Cha nio nàng rãt lay làm bang long 
cho đũa con ngoan-ngoàji da sòm hict 
xày-dung tirong-lai trôn Lòi í^húa. 

Rôi thòi-gian qua. Lien ducc quen 
than vò i Vn, mòt thanh-nièn ngoai đao. 
vtra là môt giáo-sinli Sir pham, Víi dung 
aù lòi-lè diròng-mat, ly - thuyét hu'-
khòng — nià nguòi đòi thiròng cho là ván-
minh mò-i-uiè — đê thuyêt-jihiic Lien, đê 
quyen-ríì nàng sa vào hay lòi, Rótcuòc , 
nhfrng xa-hoa tri^iy-lac cùa dòi này làm 
cHo đirc-lin cua nàng phai-nhat, Nàng 
khòng còn tin châc nai Lò-i Chúa nCra. 

VJ vây, limy vi doc Kinh-thánh, cau-
nguyên, Lien lai doc tieuthuyêt và nóí 
toàn nhfrng chuyên khòng dâu. (iia-
đình nàng lay Iàm bnôn-rău vì hiet rò 
Lien đă sa-sút,., nhung cung có' khuyên-
lo'n giúp-đô', Cò lăn òng hà iMuc-sir 
cung dung Lò í Chúa mà day-dô nàng, 
yên-ùi nàng, cò' rhen lai trong tâm-kliăm 
nàng dôi chút lùa Thánh-Linh, Song 
than ôi I Long nàng dà trív nôn cúng 
nhu' đá, hinh nhir đông, nàng không còn 
hiet gì là tôi-lòi. The rôi Lien ra đi. 
Nàng di tlieo Víĩ lên Sài-gòn, nàng di 
theo ticng goi cùa trái tim.., 

tìen đày. Lien niúí thãy rÔ Vfi : mòt 
con ngiró'i doi-trá, hcn-ntat, môt vêt 
nho' cùa xàdiôí. Nhúng hanh-phúc day 
húa-hen, lirong-lai dep nlnr ino' cúng 
nhũ-ng lúi vàngdá thùychung tua Vu, 
hôm nay Lien khòng còn tin-lirúng núa, 
Nàng chán-nãn, tir căm-híél mình lac-
lòi , Thánh-Linh giò- nhir nhac-nhú nàng, 
cănh-t'inh nàng ; bao nàng hay trò- vè. 
Nàng niuòii vàng theo, nhirng đòi vúi 

tinh-cănh nàng lúc bay giò" that ; 

ii LÒ' tay trot đa nhúng chàm, 
Dai rôi mái biêt khòn làni sao đây?)> 

Lien S ( / qua, lo qua : Trú vc ir ? 
Không the đu'crc, Hôi-thánh đĩi dút phép 
thòng-công, gia-đìnìi da tú-hô rôi còn 
gi. Nàng siit-sùi câni-đòng rôi núe nú 
khóc giúa canh-trirúng. Lúc ãy, Hanh 
xô nhe cánh cúa buò'c vào. Ntró'C nijít 
nàng cùng gián-gina hên khoé. Cliac 
Hanh cùng căni-đông, vì đa bay làu nàng 
cău xin vòí Chúa só'm đôi long Lien thi 
hòni nay Ngài dă nhàm lò-i ; Lien, han 
nàng, đà tĩnh-ngô, àn-nàn, Ôi ! còn gi 
sung-suúng hen I 

Bên găn ban, Hanh khe goi : 
— Chi Lièn 1 
Ò I chi Hanh, dên giò" năy mà chi 

chua ngù sao ? 
Hanh nhin lhang vào mat ban nhir 

đê căm-thòng : 
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C Ó C H Ò C H O C H Ú N G TÔI C H A N G ? 

ĐÓ là tieng vong thict-lha, líhan-yeu, 
do nhíĩng trãi lim non, dăy-dày daudíhíi, 
vi nhíĩ̂ ng te-đoan ciia dăt nivóx trong 
nhu-ng nam chính-chien vù-a qua. Bi 
« l u a CO' dot ruôt dao hàn cal da tuoi 
thu phâí chiu nhièu nòi daudhuo'ng. 
không nod nuo-ng-dua, mat nguòn ycn-
vuí, cha me sóm tam biet, .kliông ai 
nuôi-nãng giáo-duc, song chuòi ngày b i -
đát, so-pliân ngày mai có phán đen tò'i, 

Nên mói tliot ra lód kêu xin kbtìn-

thiêt nay. Nghe mòt lód kêu xin nhu 

the, cúng đa rung-đòng mò'i lú-tâmi 

linong ehi ^2 lòd kêu nài phát ra tù 

nhúng niôiniiéng còn day mùi sua, trong 

hoàn-cânh daud \hS khap no'í, trên đat 

nuóx, đau thuo'ng thô - thâui biêt là 

duò'ng nào. 

Thua qui cu ông bà tiêng kêu xin 

nào-nùng ãy đang vang dôi, 32 ban hò-

SO" đuung nam tai vàn-í)hòng Ban Giáíii-

Bac Cô-nhi-viên Hòi - 'I'hánh Tin-Lànli 

Viêt-Nam cũa chúng ta. đòng-thanh xin 

rang; <K Có chô cho chúng tói ehàng?)) 

Ba miro'i Iiai tre llio' năy, duò'ng Ihíêt-
tha kêu-xin vód Cha tù-ái ,cùng thiên-chí 
cùa Hõí-thành cùng nhu các nhà tù-
thiên. Mo' long tú tám dua tay nlioMi-
là^nh ràn-ri l vêt thu'omg long, iàm nhe 
bó't noi đau-thuo-ng đăng sô'm vào song 
trong viên. 

Truó-ng - hg-p năy khác nào nguód 
Ma-xê-đoan trong su hiên thãy thiêt-tha 

kêu cău PhaO'Lô: <?(Hay qua xú Ma-xê-
' đoan mà cúu-giúp chúng tôi *> Doi vòd 

lòd kêu cău ãy Phao-Ló có the thucdiicn 

ngay, lien qua xú Ma-xê-đoan rao-truyèn 

T in-Lành cho ho. 

Nhung Ban Giãĩii-Bò'c lãm the nào 
thuc-hiôn. Trâi qua găn nuit nam, nhùng 
tiêng kêu xin cùa 32 ĉ n năy ehua dug-c 
đáp ló-i, lliât là đau-dó 'u lhay. Vi hiên 
hùu tông so 54 eni. su nhu-eăn còn chua 
đũ lhay, làm sao có the giâi-quyêt đuuc . 

Nhung thánh Phao-Lò tuyên-bo bi-
quyêt cùa su thành-cóng mình: «Tôi 
làm đuuc moi su nhò- Bang ban lliêni 
sue cho tôi)). Viên can đuuc tàng-cuòng 
vè lò'i cău-nguyên ci^ng nhu su ùng-hò 
vè mat tài-chánh cùa cãc Hòi-Thánh 
cúng nhu các nhà tù-thiên, 

Nguyên Chúa day ten nhièu « M a n b -
thuò-ng-Quán » Irong Hòi-Tbánh cò tãm 
long vàng nlnr Gíóp : « Nêu tòi lù-choi 
điêu ke nghèo khò uó'c-ao, gây eho m/it 
ngu'òd góa-hna bi bao mòn, Nêu lôi có 

an t)ánh tôi nu)t minh, Và kê mÒ-côi 
chang cò đuuc an vó-i ; That tù lúc tôi 
eòn trè, no cung lò'n lên vò'i tôi nínr eon 
vó'i cha ; Còn nguò-i g ó a - ] ) u a , tòi đà 
nàng-đo' tù khi tòi lot long me tòi... )> 

B u u c nhu vày, thi eó the dáp kVi 
each nhanh-chòng và quâ-quyêt rang 
aCò chó cho 32 e m » , Chiíc doàn trê klii 
đu'ox lin năy dùa vè IIòi-TIiánh và eác 

O í u đu'uc huòx chàn vào song trong viên, 
là do sir đòng lao còng-tác cua các Hòi-
Thánh cúng nhu cãc nhà lú-tliiên, làni 
cho trang sú cùa viên dug-c sãng-lang 
huy-lioáng, doàn trê đug'c hàm o'n, ngo'i 
khen Chúa và tri-àn muôn Ihuô-, Càc 
Hôi-Thánh và cãc nhà hăo-làm niuón 
nuôi mót'cm chĩ gò-i giúp mòi tháng mót 
phan ba lien là 250.^ còn hai phăn kia 
có-Hòi Bâo-tro" Nhi-đòng bao-đăni, Ba-ta, 

— Ban Giánì Đoc 
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P H L T O N G - D A N H Q U Y c N - T R O Q U Ỳ C Ò - N H I - V I Ê N 

H Q I - T H Á N H T I N - L Ã N H V I E T N A M TAI N H A - T R A N G 

H $ l - t h á n h N h a - t r a n g 
ÔnK Võ-Té 
Òng Ngiiyỳn-Bài 

H 9 i - t h ã n h B a n - m d - t h u p t 

Ong Lè-xu:in-Vàn 

H ô l - t h á n h 0 a - h ò a 

Hòi- rhihih í):i-rTò;i 

H 9 Ì - t h 6 n h P h a n - t h i e t . 

Bà Nguyùn-lhĩ Thanli 

H 9 l - t h á n h P h ú - l ã n h 
M .S. Nf^iiyun-xufiti Diéiii 

Hòi-lliúnli I'hũ-irinli 

lOOđ. 

400đ. 

Òng Lò-thành-Xiiyi'ii 
òng Nguyíii-Iiũ-u-'I ri 

H p l - t h d n h S à l - g b n 
Òng Tràn-Iià Hni 

H p i - t h ã n h G i a - đ j n h 
Òng Nguycn-xuàn-Mỳ 

lOfìcr. 
lOGđ, 

S.OOOđ. 

4 OOđ. 

200đ. 

lOOđ. 

ĨOOđ. 
lOOđ 

H p i - t h á n h Thònh- lcr l 
Òng M.S. I-è-ngoc-Iĩirtrng 
Hòi-lhiinh Thànii-Iui 

H 9 i - t h á n h B a - c ò n g 

Hòi-lliiinh Hii-fàng 

H 9 i - t h á n h B e n - t r e 
lìã Trăn-thi-Nam 

H 9 Ì - t h á n h P h o n g - t h i > 
Òng Phan-Đat 

H 9 l < t h á n h O ò - n ã n g 

Õng Chê-vjìn-Bao 

2J0đ. 
2u0đ. 

COđ. 

lìOOđ. 

400đ. 

200đ. 

H 9 l - t h d n h S ó c - t r ã n g 
B;i M.S. Nguycn-Bíing ÍOOđ. 
llòi-th;ính Sũc-lràng 2»flđ. 
B.N.t ì .H.T. Sóc-tning lOlìđ 
Õng Thái-vãn-Hó-n lUOđ. 

ò n « Bôi T y KìOđ. 
Òng Ngò-ininh-Iĩòíi lOUđ. 
Òng Ngô-chãn Hirng lUOđ. 
Ông Làm-văn-Cani lOOd. 
Ông Nguyén-văn-Th<ri lOOđ. 
Cò C.S. Ngò-thi-Hièp 10(tđ. 
Mrs Hazel Crehan 627(1. 
Mrs Linda Marelyn Miller .M)Ođ. 

Xin bo khiiyêt so 1'. K. B lluìng 3 và 
tháng i nam 19õ7 trong muc nay : 

Mrs Hazel Crehan I.'iSfiS M K = 'JSriiS 
Mrs Breckinridge l . W M .K^: 11. i:^«S50 

Tinh dên ngàg 3-^i-57 
Trán-lrong cãmla cãc nhà hào-tàm 

— Ban Giám-Đòc 

L A Y CHÚA. X I N T H A T Ò Ĩ . . . 

(Tiep iheo I r a n g 30) 

— Lien o i , Hanh đĩi đoc điroc că 
lâni-tr^ng ctia Lien rôi. Còn gi đau-
khô ban - . . 

Líèn van kliòc : 

— Phai điĩy Hanh oi , tìùi Lien kè 
nhiF đa cheL Tòi-luì Líèn đa chãt-
c h ò n g , . . 

— Không đnu Lien Hfinh muon 
nói ; nêu Líèn khóng án-nàn thi còn gi 
đau-khn lian. Bang nay I^iên đà hiêt 
Ihúc-lìnli thi chac-chan rang Chúa se 
lha tõi clio Lien, 

— Chũa sè l h a l^i cho Lien ? Th^t 
v^y sao chí H^nh ? 

— That day Lien, L ó i I^inh-Thánh 
đa qua-quyêl; « Long đau-thuong lliong-
hòi Cluia khóng kliinfi dè đáu » (Thi 51 ; 
17b), Vày l>iên oi , Lièo hãy cău nguyen 
vái Chúa đi, Hynh ciing se cău-ngujên 
giúp cho,,. 

tìoan. Lien qui g6í xu5ng lien chun 
ghê, cau-nguyen Irong tiéng khóc : 

— Lay (LhOa, xìn tha lôi cho con 
Chúa ôi I 

Lien lai khóc, nàng khóc lo len. 
Miéng nàng cú ãp-úng chang nói đucrc 
niQl l(Vi nào.,. giùa lúc ííy, ngoài sàn, 
mòt tióng đen cung đang chap lay 
cúi đau khaa-nguyen, nài xin cùng Cha 
cao-ca. 
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s tt Sà n 

Liic Búr ChvvA Jèsus-Cljrist còn ty 

(liC 'giim, Ngài liiuò-ng hay <\\ mri này 
no'i Jíta giàng Bao. ÌMÒĨ n g ; \ v n o , Ngài 
v à o xir ( i iu-flc \i\ l ò n Ihfiuh ( u ò ru-sa-
loni giàng-day t r o n g dcn- lhò- . iìãy giò-

nlifnn íigíiy l c I^èu-lani, n ò n drui (ĩiu-da 
tu-ho[) tai dcn-thò^ rat dòng. h e I.cu-tani 
là mòt lè trong-thc cua (hìn <ìÌu-dH. Cũ" 
môi nam nhàm ram Iháng hàv, t h ì ho 
nghĩ vièc trài qua bay ngày dc tòn-kính 
Birc Chúa Trò i , Trong nhù-ng ngày nãy 
nhà riêng h o thap đ ò n , thap đuò'c sang 
trirng, v:"i h o cùng nhau đeni cuadc đcn 
đcti-tbò- dàng lên clio Búc Cliúa Trúi. 
Thây deu vui múng, vì ăy là ngíiy ky-
niêm Hire Chúa Trod rút dàn Y^so' rn-èn 
ra Idiòi x ú lvdi[)-tò và cho ho ÍV trong 
lOu bang vài giúa dòng vàng, 

Khi l)ú-c Chúa Jèsus đ à giàng-daj' 
x o n g thi Ngài hu-úc ra đúng Inrò'c c ú a 

đèn-thò', Ngài đira m a t n l i i n l ú phia, 
tliíy x n xa dirn-i n h n n g hièn n l i à d à n (ĩiu-
đa t ixH) nlian-nhàn nhicu t b ú d è n đù u i í u i 

sac. Ròi, Ngài quay lai nhin đèn-thò-, 

Chúĩf Jèsus tlíãv niòt cái dèn to-bVn treo 
triròx' círa. Mòt dip-tièn t o t cho Chúa 
Jísus t o mình ra là Con Búc (^liúa Trò'i. 
Njiài bèn cĩít tiêng phán cùng dàn-chúng 

rang ; « Ta lã sir sang cua t b ê - g i i u i ; 

ngU'õ ' i nào theo t a , chàng d i h - o i i g n o ' i 

tai-tíím, nlnrng cò ánh-sáng cu:; sir s ò ' n g » 

(Gi, 8 : 1 2 ) . 

SIT sang mà Búc ' Chúa Jèsus-Christ 
nói đó, là S Ĩ ; S A N G T H A T . Moi ngu-ói lr 

trên thê-gian dèu can sir sang ãy. Váy, 
lrong nhúng trang gi^y ngiín nC\\\ xin 
mói qui đòc-già tiày xem Iriróc hêl, 

I. C Ă N - N G U Y E N sir S A N G T H A T . 

Sir S i i n g that không |>hài là sir sang 
liru ra bòi mòt ngon đèn, met cày đuó'c 
hay bòi môt vàt có chat lira. Sir sang 

That 
that đày là sir sang siêu-nhĩèn. cbang 
he tat, cbang he lu-ló\ song eó (juyèn 
thièng soi rhièii tan đãy long eùa môi 
ngirò'i, và ciiĩ rò nco sir song cho ai 
muòn t inikiêm. Bà 1;> sir s:ing đieudíỳ 
nlur the, thì càn-nguyén no Idiòng phài 
tir vàt Irèn thê-gian mà î a, ben bò'i 
chinh Búc Chúa Jêsus-Christ l)an cho. 

Tiie-gian chua he có ai dein laí sir 
sang Ihàt. Liĩm ngirói da iró'm thiV^ Ho 
hêt s'Vc kbac-klu) than mình, giòi-mài 
kinh-ke, tu-lu\èn bang ngìiy dè hòng dem 
sir sang cho nhàn-loai. Song rot-(Miôc 
chĩ là fíđiì-tràng xc cat hièn dòngfl, Bèn 
ngày phài [ihani mat lia Iran, long bo 
run-so\ muòn sir song kèo đái thêni it 
phúl, vi biêl rang cbính minii day cúng 
chira he nliàn dtro-c ành sang th:)t. Kia, 
V j giáo-chù Mahomet làm-I uòng mình 
là sir sang cùn thê-gian, nèn đúng ra lap 
dao Hòi-HíH. Lai, ngiró'i đó'i thãy su- án-
ò' và each cir-xú cùa Phiìí Thich-ca, cùa 
Kbòng-lu", Lào-tu', xem cáe ví ãy nlur 
ngon duoc chí đuò^ng sir song, ncn đa 
cat chúa. xày miêu tòn-thò\ Song than 
òi ! hièn nay ó- xú Ai-cap, laí tlianh 
La-Mec<[ue, thi-hài Mahcmet cón n:im 
đó, Tai An-đó, lai Trung-quó'c, ivó Phat 
Thich-cn, Khòng-tu, Lào-tú ban đang 
plui lúp rèu xanh, và cú nam thi gan vò'i 
tluVi-gian. víì-tru. Bay là nhùng bííng-
cliúng cho lĩiêt rang các vi ãy cbĩ Ià 
nguó-h Ho cùng phài, sanh, bèrdi, lào, liV, 
nèn không the nào đeni su s:Mig lliàl ídm 
thê-gian bao giò', 

Chinli Búc Chúa Jèsus Christ mòi là 
S V ' S À N C í T H V T Cách đày g ã n 20 the-
ky, Chúa Jèsus-Christ da lia-bÒ ngôi 
vinh-hien Irên tròu, xuong trãn-gian trá 
Ihành ngiró-i, đè thi-hành vièc cúu-rôi. 
Mac dãu là Con môt cùa Búc Chúa Tró i 
Chi-cao, Ngài bang long song chung t ó i 



l o i i i ngiròi phàni-Uic- Ngài đcm sir sang 
dên chíì loài ngiròi, Tiêc Ihny, loài 
ngiròi khòng rò myc-dich l o t - d c | ) ăy. 
ncn da Ira tay ílòng dinh Con hire Chúa 
Tròi ircn U i à p t i j - g i à , Huyel liòng tuòn 
lai-làng ; ÍUiúa Jêsus hi chét v ã hi chòn 
trong pliăn-mò. Song, sau ha ngày, vào 
mòt b iHÌ i sang l inhsuong. khi h o a là 
dĩing nhuòni àrdi h inh -m inh , Chna Jêsus 
hu lan x i c n g - x i d i lir-thăn, vùng day vòí 
sir điìc-thăng khàidioàn, Rôi ('liũa Jêsus 
thàng l l i T c n , ngòi )>ên hCru í)i"rc Chúa 
Trò'i. tìiri s o n g '.VA nam cùa Vi Thiên- tù, 
đa d è lai mòl sir sang that c l i o nhàndoai 
Ttr C O chi k i m , chira he có ai giòng nhir 
Ngài, Ngài da tliangsi.r chêt, v i Ngài là 
Than han sir song. Ngàí cò <|uyêii han 
sir sang that, v r Ngãi Ià Con Oúc Chúa 
Tró'i cao-ca. Qua thãc Hire Chúa Jêsus-
Christ l à SIT sang c ù a thê-gian. ngoàí 
Ngàí khóng cò mòt Oãng n à o khãc, 

IL LÊ C A N CÓ Sir S A N G THAT. 
* 

Qui dòc gia đà hiêt càn-nguyên sir 
sang Ihàt lã Oúc Chúa Jêsus Chrisl, Vày, 
tgi sao h i à i nguòi can sir sang ãy ? Cliúa 
Jêsus da phán; « Ta ÌÍI sir sang cna thê-
gian; nguòi nào theo ta, chang di lrong 
n o i toi-tàm, nhung có ãnh-sàng cua sir 
sóng», Sô ' -d ĩ loàí ngiròí can sir sang 
that, v i : 

]) Sir sang that cá qugcn kéo moi 
ngiriri ra khoi chon toi-tãm.— Thnú dãu-
licri, Oúc (-liúa Trói dung n è n loài 
ngiròí giòng nhir h i n h - ă n h Ngài. Loài 
ngirói đây-day su khón-ngoan và vinh-
quang cùa Oúc Chúa Trúi. Smig khi h i 
Sa-tan lúa gat pham lòi, thi lòríg loàí 
nguòì trú nên láni-tòí vi dà mat à n h -
sang tiiièn-thiro-ng, Tú day vè san, ioài 
nguúi càng ngày càng di xa su s ; i i r ^ . Ih'il-
ciinc, loàí ngu-òi Irò' lai nghich cnng 
OirtM^húa Tròi, chang biêt cam-la Ngàĩ 
hi Oãng T;uj-hòa, Kia, hiêt b a o nguòi 
dă phò dòí sn'ng minh c h o l ò í - h d gĩăy 
N í ' o . Hn huòng theo tinh-(h;<' xãn Ìiò, 
lòij;* flày-day mni sir bnt-nghTa, là-ác, 
thaui-la[n, hicni-dòc, ganh-ghct, làn-sát, 
t r anh 'Canh , <|ui'-í|uyèt, ác-y, nóí chùng. 
g ĩ c M i - c h ê , thù-ghét Oúc Chúa ' I ró i , \ãc-
xirnr, kiêu-ngaci, khoe-khoang, hay gày 
ác\ luii-nghìch cha me, v ò - t i i . h ó i - n ú c . 

khóng thàn-tình, khòng thircng-xòL (Rô-
ma I : 29-31). 

Lai cùng cò vò-sò ngirò-i ([ul lyy 
truúc nhúng hình-tiri/ng cùa loài ngirúi 
hay hn-nát, ho:ic cua dièu. thú, còn-
trùng. Hp thành-kinh nhúng vàt ãy. Tiêc 
thay ànli-sáng dă biên mat lrong ho, nên 
ho kliông hie! rang ujình là vàt tho-tao 
cùa Oúí' Chúa Tròi , khón-ngoan hon 
muôn vàt, laí chíu tluV lay hiĩih-tiro-ng 
iihông b i ê t nói, khòng túng di đúng. 
chàng hiêt giãĩig hoa và clura he ban 
])liiró-(-. Loài ngirú? cú liròng mình cr 
lrong sir sang bao nhiêu, lhi càng di sàu 
vào bong lni (lày-díu\ 

Ngirò-i cò si.v sang thid, thi Iiir'rng 
duo'c mòt phu-úc lòti, vi sir sang that có 
quycn kéo minh ra khiii chòn 'òidàm, 
Lrong hóng den niù-mit, nêu kliông nhú 
ánh dcn roi duò-ng, at làu xe hel pluro^ng 
chay qua laí. Thé-gian hòm nay <*ò the 
vi mòl hiên lòi ghêgòni , cănh dêm 
triròng <tài dăng-dăc, íicu loài ngUíVi cò 
sir sà[ig cúa Cluia Jêsus-Christ. múi mong 
pliãn-biêt diròng ngay, nco chãnir Tnrúc 
klii clura cò sir sang that trong long, lhi 
thin-lhe lán hun-litili nguòì dam lrong 
tòi láni-lòi, nhirng nay nhò- hào (|uang 
cua (hru-(Jiúa Jêsus i oí duòng, khác nào 

mCd tròi Irua he chòi-lóí, Trirúc kía mat 
năy hi may - mù eùa iiia-quĩ che áng, 
nhung nny nhò- ánh-sáng thiên-thuang 
đua l)irò-c, dán điròiig, Ngirò'i có sir sang 
that hao giò' cung ghê-gúJu tôi-lòi, búi 
thãy ndnh da thoát khni hò lòí-làm, le 
nào dám huông mìjih vão lăn núa._ 

Vui-vè thay I iilurúc-hanh thav, môt 
dò ' i song cò sir sang that soi long. 

^) Sir sang (hát lot còn clu dirìriìg sir 
song cho Inái nt/iròi.— A Moi nguó'i dèu 
phăi<'liclí), do là dinh-luàt C U M Oúc Chúa 
Trúi. Hòi tòi-lòi gày ra. nên loà i ngiró'i 
phăi chêl că xác làn hòn. T ú ngàv Irăn-
IruiHig lot long me chào dòi hang nhúng 
liéng khóc oa n:i. c!io tòi Inn Jung Miòm 
tòc hyc, ròi cùng phăi trăn-lruòng mà 
IriV vè ]>i,ii dău hi thtr tinh hn, that liuVi-
gian ãy í'háng là hao I [loa phù-ilnng sò'in 
nú chicu lan, nng may đen phúl chuc l;in 
đi, C O xanh livoi may hd úa màu, sir 
Sííng loài nguòi khác nào nhir the 1 



Su chvì l l i ú nhúl vtra qiin, ti(»|) ngay 
SIT flu''I Uur hai, Ià t'liel v í phiìn linh-
hòn. Kinh Thánh da chép: «(^òn nhírng 
kt-Ii'Mi-nhãL kc ch-ing tin, l<c dáng gmn-
glit'l, kc giet ngirfVi, kc d:nu-lnan, kc phn-
plirp, kc thn- Ihari -Uro 'ng \ á phãrn kc náo 

nói íirír, )>han cíia chiìng no tr Irong hò 
cá lira và tliòni cháy húng-htrng »> (Khaĩ 
21: Ban khn cho ai, IhíMii-UMCt chn 
nfjirò'i nàn hj láni váo CTÍHII ay-

I hnn nĩiy. ní'U cá-nhán náo cn su 
s:iriy Uiál. tin sc nlnV.sír sang lliíil ãy dt̂  
híít tránh khni chò chi;L niá Imòc d i 
tiviì du'ò-ng sir song. 

Ngáy B ú c (Lliũa JOsns-Chrisl s:ip phai 
bj thiíi'klio tren thà|)-iLr-giá, ti-nn^ hnòi 
tõi Ivi:i, sau khí an hánh vá Linng chén, 
Ntíín Irinh-lrnng phán cùng các niòn-dn 
tlKUi-yèu rang; « Long các ngiroí chò'he 
bõíròi; hay lin Đ ú c Chúa Tt(Vi,cùng h i iy 
lid ta nfra. Trong nhá cha ta eò nliicu 
chò tv; hiing clifíng vây, ta dìì nói cho 
các Jigirtri ríìi, ta d i sani siin-cho các 
nijirni niôl chó, Khi ta dá di. vá dĩì sani 
s:ui cho các nguoi mót chn ròi, ta s? Ir'i" 

deni các ngirfvi d i vói la. hàu cho la 
frdàu lhi các nguoi cùng o d ò . , . T a lá 
đivÓJig di, le that, vá su sung ; chang 
bui lĩi tin khóng ai duoc dén cũng (^ha» 
( ( ; Í . 11; 1 1 , ( i ) . . 

'I'hua qui tlòc-gírj, Birc f̂ lu'ja Jcsus-
Chrisl da chĩ ra cho nun nmrò-i lhav no'i 
ír loi d e p trèn Eró'h uiòt hriĩ• díi4hãnh» 
CUU'JÌ là mot uu-i-ò' cua su song dò'i dò'i. 
Tlifd vày, loài ngiròi can phai có ánh-
snng cua Chúa .lèsus roi duòng, niái 
nioíig dal đén sir song đói íhVi. 

i>n đoc qua hai phan giai-luan irén 
là c;in-ngnyên s u s i n g lhat vá lé can cò 
sir sang Ihát. lói xin Ihánh-lhál hòi qui 
đt)c-giá ; <í Qui đòc'gia có uóc-ao nhán 
su sang thai khóng ? Qui đíK'-giă union 
tír rhò !iò lóĩ-láni biró'c vào kiui'lhánh 
(juang-dang khóng ? » Sau dá;^ lòi xin 
hiéji eùng qui đòc-giă : 

I I I . P H i r a N G - P H Á P N H Á N 5U' 
S A N G THAT 

Muò'n cú su sang lliál chiéu-roi váo 
long, xin qui dòc-giă truó-c hét ; 

1) Hay lin (heo tìtrc Chùa Jcsas-Christ 
Ià sir sang Ihàt cda fhe-yian.— Nay, loài 

nguò'i khóng can phăi láni gì khác lurn 
]à tin then í^liúa Jesus. Ihì Ngài sc ban 
ánh-sáng cíia su song clio. Có lé Irong 
cpií dóc-giă, sè cò ngufVi hni riing : c S:in 
đtni'S'r vày ? 0 Xin tfuí đnc-gi:' lifiy n*ĩhe 
chuyen s:in đày. đe đáp hVi cho cáu 

hni ay, 

^ĩòt thanh-nien kin di VfV; vién ky sir 
váo lliáiii niòt hani-nin hvn. S:iu khĩ xcrn 
no'i nily, cliò nn. vién k í - su niò-i chàng 
váo ngòi !rnng mòt ciií I I K T I T m:'iv d ^ 

cùnt! tli lén mĩit dííf. Vién kv sir hfíni nút 
uhn hén canìi, lúc thì 1h:M^g nviy dua hai 
ngiròi lén lói mat đnt it phut sau, Cĩiàng 
I hanh-nién ngac*-nhièn vò-cùn^. vì uió'i 
Ihrĩv lhang may l^n dáu, ('h^ng In vé 
Iae-([iirin nòi cnng kv-su ; « Cliá. tròng 
dcn-so" cfuá, chac dc lám qná nng nhi ? J> 
Vién ky su chàni-rái đáp : « .\nh n-i ! sò--
<ÌT cluing ta dung no đ é d à n g nhir vày, 
vi truóc kia <tà có nguóí íĩày cóng, líín 
CÍKI uià làm nén no, Nén anh xem-xét 
kv thi no cháng pliăĩ là don^sn- dáu ! » 

Thua qui dòc-giă, fìúc Chúa Jèsiis-
Clirist dii chju hiet hao dieu cay-dang, 
khòn ' klio truóc kia Irén tliàp li.r ĩííá, 
Nfíái đa đeui mót giá ríĩt cao, lhi-hánh 

a p mòl k \ ' - cóng khòng aì láni nòi, de 
nén đao (n'rii-chnòr. vì the nay chnnLi L> 

mòi d u o c cái on lin-nhan - Ngài <'á<'h 

don so- nhú vàv. 

Nin {jiii dòc-gia hay mn- long ra. dcr 
ta V dò-c-l in lén, d Tim ninnh got cluvn 
huíVi- lò'i lin !lieo Ngài, ál qui dóc-gi,'i sf̂  
nhân đirnc s u sang Ihál- Thuò- s a n l i - l h ó - i 

Clina -h'Sus-Clirist ó Ihe-ginn. Ngáì đa 
chùa liiét ha<i hènh-tâl. Ké mù dune 
lhav, ké que liict di, kc chét sn'n^ hn. ké 
cam hnng nói. clii vi ho tin then Ngàí 
mà Ihòi. « Ta Ià sir sang cù;i thc-^ian 
ngiròi ná<i Ihco la cháng đi Irnng ncri 
tõi'tàni, nlurng có ánh-sáng ciìa su snng». 
Néu íjuí dóc-giă hiing long tín-nhíìn hVi 
ãvi thi í|ui (tòc-giă dá nhán điroc sir 
sang that ròi váy, 

Khi dà tin thco lUrc Cliú:i Jésris-
Chrisl roi. xin (jui đóc-giă cnng hay : 

2) Mòi Bi'rc CháaJcsasChrisl hiràng-
(làn dùi song nvnh. — Qui d ò c g i ă mnon 
đói sò'ng niìnli điruc tran^ irong, láui-tu* 
y-tuòng duoT tol-đep, lunng-hii huiVng 
hanh-phiróc, xín qui dôj-giă háy tlat 



fiúc Chim Jêsus-Christ ò- Iriró'C mat minh. 
Ngài sê liirò'ng-dân đãi song môi ngu'ò-i 
Ithác nào đên roi trong tàm-tò'i. Ai chiu 
clio Ngài dĩĩn-ílât thĩ kliông so- gáji tíii-

nan, bênli-tat và nco sir diet, Ánli sang 
sir sô'ng cua Ngài luôn luôn ô- truóc mat 
moi nguo'i nhò^-cay Ngài. Các thánli-đô 
xira, càc tin-đò Bang Christ ngày nay 
Cling vày, đò'i song ho luu l^i danh tho'm 
lieng tut , viêc làm ho có ich cho toàn-
t h ê chũng-dàn, há chang pliăi ho mod 
Chúa Jêsus huó'ng-dán đòd song minh 
hay sao ? Neu Ihê-giau hôm nay biet tód 
su sang that n a y , nêu niói cá-nhan chiu 
clio su sang thai soi iliróiig, dĩln nêo, at 

canh thái-binli sê tliirc-liiên trong clioc-
lát. Bod vi , lúc nhàji-loai đa thãy rò 
cănh đód là tói-tăm, bang long quay đău 
qua cănh xándan cùa ánh-sáng sir song, 
thì sê biêt thuo'ug-yêu nhau, và cùng 
nhau tim môt nu.ic-đich cao-quí là su
sông vTnh-vicn cúa linh hòn. 

Xin qui dôc-gi ă hày ti n theo Rúc Chúa 
Jêsus-CIirisl là su sang cùa thê-gian và 
h a y mò'i Ngài biró-ng-đàn đô'i so ngmình, 
châc hàn qui đóe - giă sê nil an đuuc 
sir sang that luu ra tiV CiVu-Chúa Jesus, 

sang đao-đúc xuat-hiên nod caji mat do 
ngău ngày t r i r Ó T , Bay gió', óng gó'm-
gliiêc tói minh, và dà trò- nên ban tot 
cùa moi nguói- Tù đãy nguò-i pliuung 
xa không C Ò Í Ì SO- đăo náy núa, 

Thua qui đôc-giă, !ai sao đò'i sô'ng 
thô-dàn năy và vién tù-truô'ng kia đâi 
thay each la-lùng nhu the ? Có phăi võ-
luc thuyêt-phiic ho đuo-c chàng ? Có 
phâi uy - quyên hoac mòt sire gì cũa 
nguò-i đó'i làm long ho ra hien-lànli ir ? 

Thua không. Chí cò ánh-sáng cùa Cúu-
Chúa Jèsus chiêu qua long ho, và huò-ng-
đân đó'i song ho mà thôi. 

Hôm na}', Chúa Jêsus - Christ đang 
chò- qui dôc-giă tín-nhán Ngài Ià su sang 
that. Ngài không phân - biêt ai. Ngài 
muon mòi ngirò'i đcu noi theo ành-sàng 
Ngài dê t ú chô toi-làm cũa tòi-lòi buó'c 
qua su tháídi-khiêt và ciìng đí vó'i Ngài 
trèn con đuò'ng dán đên sir sòng-

Lò'i Chúa Jêsus-Christ t ú ngàn xua, 
nay cón văng-vang và giuc long qui đòc-
giă : « Ta lá su sang cùa the gian, nguo'i 
nào thee ta, chang di trong no'ì tòí-Làm, 
nhung có ánh-sáng cùa su songj). A-men, 

— Nguijèn-lAith 

KET " L U A N 

Tôi xin đùng chuyên sau day đê kêt-
luân hài giăng Sĩ? SÁNC TH;\T, mong 
qui đôc-gìâ luu-)'' và suy-nghĩ nhiêu. 

tai xũ Bac Phi-châu, trên mot dăo 
ng, eò mòt loan mgi an thit nguò-i. Kê 
dung dău toàn moi năy là môt viên tù-
truo'ug già hur]g-ác vô-cùng. Con mat y 
luòn luòn do ngău. chiêc giáo nhgn it 
khi rò'i lay, duò'ng [diu chirc san đê giêt 
nguòd, Chúng an lliìL bìêt bao nhieu 
nguo'i tú noi khác lód. Nhu'ug nhà thám-

hicm và nhung con buôn sg- bong dao 
năy, xem no nhu vi than đòc-ác, Mòt 
ngày kia, cò vài (ĩiáo-sT nguòd da trang 
dem Kinh-tháidi dên giăng Tin-lành cho 
ho, Nhò' Due Cluia Trò'i gin-giú cung 
nhó' Thánh-Linh han o"n viên tù-truô"ng 
già idiiu tin nhàn Cúu-Chúa Jêsus. Bòi 
(hĩn itán vê sau,' Ihu-dàn duúi quyên y, 
cHng dêu tin cã. Tú khi đã tiêp-nhàn 
Chúa Jêsus vào long, viên tù-truò'Ug đôc-
ác kia trò' Ihành liiên-lànli, bò mat hung-
dũ nay hiên ra nhu-mì, và duòng nhu 
ngU'ò'i ta cô the nhán đuo'C nhùng tia 

P H U - N U ' U Ĩ E N - Đ A N (Ti^p theo trang 27) 

tha cũa Đô-ca v.v. Đó là câ nhung cáí 
dep tinhdhăn đa luu-triiyên trăi bao the 
ky. Mòt cái đep bên-bí, inòt cài đep 
thanh-cao, môt cái đcp xày-dirng, 

Cùng nhau ta hày trau-giòi cãí đep 
xây-đirng. 

Chúng ta hay yên-lăug thg-giáo nui 
Cu Phao-Iô, mót sú-đò cir-phách : 

« Ta cung muô'n rang nhùng nguòd 
đò'n-bà ân-mac môt each gon-ghê, lay 
nêl-na và đúc-hanh giòi minh, không 
dung gíóe-tòc, vàng, châu-ngoc và áo 
quăn qui-giá, nhirng dung víec lành 
theo lê BU'O'NC-NHIKN cua nguúi đún-
bà tin-kinh Cluìa... Bò'u-bà phăi ycn-
lang » I Ti-mò-lhê 2 : 9-12. 

Cãi đcp nhu the thì ngay nhùrtg 
nguòi suòt đói chi đeo đuoí cãi đepvât-
chat cung phăi còng-nhàn và uóx-ao vày, 

Cáe ban, tòi mong gap các ban trén 
mat Báo Thánh-Kinh hang tháng đê cùng 
nhau la xây-đuiig trong tinh thiro'ng-
yèu cùa Bang Christ, — Diujèn-Iìài 


