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T r o n g so n a y : 

Mau-nhiêm thay Ãi 
đien cùa Ciru - Chú 
Jêsns - Christ * Đãn 
Christ tù* kè chet son 
lai * Neu ông khôn 
uóng hop la - ve ná; 
tôi sè đò xuõng cóng 
C u q c hành-trình Ijcl 
sir sau cách-mang mù 
thu 1945 * Str sa-ng 
trong Sáng-thè Kỳ v 
Kháo-cô-hpc * Ba-n 
ba * Trang T.B.S.R. 
Tin - ngirãng và sinl 
boat * Ỳ - nghĩa mat 
ttr Hy-bá-lai * Đôn 
lúa non * T i n - t á 
Hpi-thánh * Sinh-hos 
Truyên - giáo * The 
Nhac, v.v... 

Ccr - q u a n 
b ò i - I i n h 
H $ - thánh 
T i n - l à n h 
V i f t - n a m 
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Song vói 

và song oho 

Dure Chúa Trivi 

Vì neu chúng ta làm môt cùng Ngài b&i sir chet giÕng 

nhir sir chet cùa Ngài, thì fhúng ta cũng sê làm môt cùng 

Ngài bòi sir song Igigiõng nhau, vì biet rõ rang ngir&i cú 

cùa chúng ta đă bi đóng đinh trên thâp-tir-gia v&i Ngài, 
hăa cho thán-thì cùa tôi-loi bi iiêu-diêt đi, và chúng ta 

không phuc đir&i tôi-loi nura. Vì ai dã chet thì đtryc thoát 

khôi tôi-loi. Và, nêu chúng ta đã cùng chet v&i Đăng Christ 
thì chúng ta tin rang mình cung si cùng sÕng v&i Ngài, 

b&i biet rang Đăng Christ đă tw kè chet song lai, thì châng 

chet níra ; str chet không còn cai - tri trên Ngài. Vì nên 

Ngài đă chet, ãy là chet cho tôi-loi môt lăn đù cà ; nhirng 
hièn nay Ngài song, ãy là song cho Đúc Chúa Tr&i. Vãy 

anh em cung hay coi mình nhw chet ve tôi-lòi và nhir song 

cho £)irc Chúa Tr&i trong Đirc Chúa Jêsus-Christ. 

Rò-ma 6 : 5 - 1 1 
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MÂl) - NHIEM T H A Y AN - filEN 
c ù a C i r u - c h ú a J ê s u s - C h r i s t 

T R O N G Đãng Christ, chúng ta 
dircrc ctru-chupc bô*i huyêt Ngài. 

dirge tha tôi theo str dir-dât cúa ân-
diên Ngài. An-đièn ay dã đem chúng 
ta đên s y ctru-rôi, báo-đám vírng-châc 
bang s\r chet và str song lai cùa Ngài. 
Qua t h | t «ãy là nhò' ân-đièn, box dùc-
tìn mà anh em đirgc cúu, đièu đó không 
phài đên tir anh em, bèn là sir ban cho 
cúa Đtrc Chúa Tròi» (Ê-phê~sô 2 : 8). 

Càng kinh - nghiêm cm cùa Chúa, 
chúng ta càng them nggi-khen cám-ta, 
đúng nhir Phao-lô đã xác-nhân rang: 
«Phài ân-đièn ãy đã ban cho tôi là kè 
hèn h a n hêt moi thánh-đò, đè rao-truyèn 
cho dân ngoai sy giàu có không do đirgc 
cùa Đãng Christ» (Ê-phê-sô 3:8). 

Trtró^c sif giàu-có cúa ân-đièn Chúa 
hang song, chúng ta có the ví minh 
nhir m§t đtra be khó-nhoc ngât túng 
cánh hoa rái-rác bên ve đirò'ng đè két 
thành mQt bó hoa, bong dirng nhìn 
thãy mpt bãi hoa rông ló-n bên ven rírng 
vóí day-day nhirng đóa hoa muôn hong 
nghm tía, tha-hò cho no thtró'ng-thirc, 
lya-chpn và trao-tãng cho kê no thân-yêu. 

That vây, ân-đièn cùa Đtrc Chúa 
Tròĩ không he gióĩ-han bãt-ctr đôi vá i ai 
mà trái lai moi ngtrò'i đèu có the hiró-ng 
điro*c s y giàu có vô-han cùa ân-đièn ãy. 

N h a n mùa Phuc-sinh, đè kỳ-niem 
sy song lai cúa Đtrc Chúa Jêsus-Christ, 
không gì hem là chúng ta lay đúc-t in 
khai-thác nhirng kho-tàng mói trong ân-
đièn cùa Chúa, thay-thê nhirng hir-hut 

khuyêt đièm đã có, đè do đó hirông 
dircrc each xtrng-đáng và day - đù sxy 
giàu-có không do đirgc cùa Đãng Christ. 

Triró'c hêt, chúng ta xin ân-điìn Chúa 
thay đhi cái nhìn hqn-hep căa chúng la. Đ2 
lâu rôi, chúng ta thirò'ng tap trung cái 
nhìn ích-kỳ vè mlnh. Chúng ta chi lo 
cho sir song riêng và chi nghl đên công-
viec riêng. 

Nay chúng ta nên cau-xin Chúa m& 
mat đè nhìn thay nhirng sir ír trên cao 
là noi Đtrc Chúa Jêsus-Christ phyc-sinh 
đang ngôi bên híru Đirc Chúa TrM, 
đè chúng ta có the t hyc - sy ham-mên 
các sir & trên t rò i mà không ham-mên 
các sir ô* dirói đãt, vì theo lài Kinh-
thánh đã nêu rõ rang: «Chúng ta đã 
chet và syr song chúng ta đã giãu vói 
Đãng Christ trong Đtrc Chúa Trcn và 
khi Đãng Christ, sir song chúng ta h i | n 
ra, bay giò* chúng ta sê cùng hi?n ra vóĩ 
Ngài trong sty vinh-hièn»(CôL 3 : 1 - 4 ) . 



Chúng ta xin ân-điìn Chúa thay-đhi 
đò'i song yeu-đuôi cùa chúng ta. Chúa dã 
tvrng chúa lành cho ngirò'i que, nay 
xin Chúa phuc-hoi đay-tr<?n sy song 
cùa chúng ta, đè chúng ta có cái nhìn 
thlng-than, có buó"c đi manh-dan, có 
đòi song trong-sach, thánh thien và có 
môt lò*i chúng quà-quyêt vúng-châc n h u 
Chúa đã phán rang : «Bói vì ta song, 
các ngua i cũng sê song. • 

Chúng ta can song đòi song cùa 
Đãng Christ vói tat cà l<?i đièm vè 
chúc-vu đãc-thang day vinh-hièn cùa 
Ngài qua sy song phuc-sinh. Chúng ta 
hãy làm cúng-manh nhúng ban tay yêu-
đuôi, làm vúng chác nhúng đau gõi 
run-rày cùa mình và hãy b u ò c theo 
nhúng nêo đ u ò n g ngay thing, hau cho 
kè que sê không bi xiêu to núa mà no 
sê đ u a c vúng-vàng (He 1 2 : 1 2 - 1 3 ) . 

Chúng ta xin ân-điìn Chúa phăn-khô-i 
sif sfíng gia-đình cùa chúng ta. Trong lãnh-
v u c nay, thcri kỳ chúng ta đang song day 
đã cho chúng ta thãy m$t dãu-hieu rát bi-
đát. Mac dù âm-tham nhung chac chan 
môt l u a n song con đang hùy-phá mãnh-
li<*t str song cùa gia-đình. Trong các 
tha- t .n , các sú-đo đăđe-câp đên nhúng 
sy hu-hông và phá hoaido tôi-lôi hoành-
hành trong gia-đình. Các vi ãy không 
ngó-t kêu-goi các gia-đinh con-cái Chúa 
trô* ve cùng ân-đièn cúa Đang Christ. 
NguM cha phâi là cái đãu và chù cùa 
gia-đình, nguò'i me phâi giúp-đã chông 
each thiét-thtrc và săn-sóc các con-cái 
each chu-đáo, và các đúa con phâi vâng-
1<VI dav-bâo cúa cha me theo a n cùa 
Chúa. 

Nguyên ân-đìèn Chúa bao-phù moi 
gia - đình chúng ta, đè có s y hòa-
h a p tucrng-ái và xúng-đáner. N h u chiêc 
tàu cùa Nô-ê, đòi song gia-đình con-
cái Chúa phâi không có môt kè ho", hau 
niró'c lut cùa thê-gian không làm cho 
no bi đám chim và húy-dift. 

Chúng ta xin ân-đièn Chúa sira-chira 
nhirng liên-hê thăn-hiru trong Hôi-thánh. 
That là môt b ú c tranh đáng buôn — 
han núa là môt m6i nguy to \òtn — 
khi chúng ta song qua quen vói tình-
tr?ng Hôi-thánh chia ra t úng mânh v6i 
tinh-than chông n<;hlch và bãt-nghla. 
Đang có s y chia rê và sê còn c ú chia-

rê mãi nhu the đ u a c sao ? Ai sân-sàng 
nhân thãy đieu đó? Và có ai đau-đó* 
đên tuôn-tràn giot-le vì điêu đó hay 
chăng? Các sú-đô moi khi đè-c|p đên 
vãn-đe ãy đèu có tuyên-bô rang, trong 
ân-đièn cùa Chúa, s u liên-h? giúa Ca-đÕc 
nhân vó'i nhau có the đièu-chinh lai đu^c . 
Tuy-nhiên, đè thyc-hien điêu ãy, mãi 
nguò'i phâi góp phan cùa mình — m6i 
nguòi phâi vang theo lòi Chúa, nhân 
lay su song mó'i cùa Ngài và chôn-lãp 
nguò'i cũ cùa mình trong mò-mã. 

Chót het, chúng ta xin ân-điìn Chúa 
mac cho chúng ta quyen - phép đì hău 
viec Ngài. Hôi-thánh ngày nay d u ò n g 
nhu quên-mãt rang châng nhúng tôi-l5i 
chúng ta đ u a c tha- thú nhò* ân-đièn 
cùa Chúa, mà trong ân-đièn ãy, sy 
ham-thích tôi-lôi cúng bi cat di r đè 
chúng ta đ u a c xung nghìa và thánh-hóa. 

Tiêc thay, môt so con - cái Chita 
đang đi lac vào nhúng nèo đuírng cùa 
thê-gian, cùa tâp-quán, cùa triêt-lỳ, cùa 
chù-thuyet nay no và—nông-nôì thay — 
cùa mê-tín d i -đoannúa. Ho duòng nhu 
không muon nghe lai tuyên-bô đan-
giân nhung quà-quyêt vê su cúu-rôi 
trong danh jSsus-Christ, mà lai muôn 
thay the hay them bòt bang nhúng 
công-viec cùa the-gian. 

Đè cúu-vãn tình-thê ãy và tinh-than 
ãy, chúng ta hãy trô* lai nguÔn mach 
cùa Ca-đôc giáo là ân-đièn cùa Đ ú c 
Chúa Trò'i. Chính su giàu có khôn do 
cùa ân-đièn ay th^y-đòi đ u a c nhúng 
s u thú-thách nang-nè cũng n h u nhúng 
hoàn-ânh éo-lc cùa chúng ta, đè chúng 
ta không e-ngai mà dung b u á c , không 
chán-nàn mà bãt~đông, không khinh-
lòn mà hâm-hàm. 

Môi chúng ta nên cây ân-đièn nhiem-
m5u cùa Chúa mac cho chúng ta quyèn-
phép Thánh-Linh Ngài, đè chúng tatrô* 
lai nó^g sôi hau viêc Ngài, cùng nhau 
cha /đên đtch, hàug iy t giâivè s u kêugpi 
ô" trên tròi trong Đ ú c Chúa Jêsus Christ. 

Ay đó là cái g i á - t r j t h u c - t i è n cùa 
đò*i song hang ngày cùa m§i con cái 
Đ ú c Chúa Trò i , tác-đông bài sir phuc-
sanh cùa Đãng Christ mà môi chúng ta 
can phâi theo dõi và hoc hòi. 

• T.K.N.S. 

THÁNH-KINH N.S . 



CHÚA KHÔNG BAO GlCT 
ĐE CHO H0I-THÂNH NGÀI 
BI SA-LĂY 

CUOC HÀNH - TRÌNH LICH - SIT 

SAU CÁCH-MANG MÙA THU 1945 

LTS.— Ctf Ms. trí-sw Li-văn-Thái 
vira hoàn thành i tq.p Hdi-kỳ day 230 

trang. Nôi-dung chira dirng nhiiu tài-li$u 

răt qui nôi vê nhirng chuyìn hiên l\ch-

sir cùa Giáo-hôi cùng nhir vê tinh-thăn 
truyĩn-giáo cùa Hôi-thánh Vi$t-Nam. T$p 

Hõi-kỳ năy nêu không có gì tr& ngai châc 

si đtrgrc in trong vòng nam 1970. Nay 

chúng tôi xin trich dăng mj5f vài chiro'ng 
dì gi&i-thifu cùng bqn doc. 

B Â T dau tir giúa nam 1945, 

tình-hình đãt niró'c bong trô* 

nên sôi-đông vl nhung chuyèn-biên bat 

ngò\ Âm-vang cùa cuoc chiên t$i Vi?t-

Nam không còn & trong pham-vi quôc-

nôi, trái lai, ngày càng lan rông ra 

khâp các quôc-gia láng gièng vì anh-

huòug cùa cuoc tranh - chap quóc-tê 

giúa chù - nghĩa «phát - xít» cùa phc 

True và chù - nghĩa T\r-do cùa phc 

Đong-Minh. Do do, H$i-thánh Tin-

lành Vi^t-Nam mot lan núa lai phâi 

đôi đãu vó'i nhũng khó-khăn mod, trong 
do có vãn-đè liên-kêt hay không liên-

kêt. Lúc bay giò tôi và toàn-thc quí-vj 

Mucs i r trong Ban tri-su Tòng-liên-hôi 

hêt sue lo-lang vì nhân thay H§i-thánh 

cùa Đ ú c Chúa Trò'i đang bi đăt trong 
tình-trang tiên-thoái lu&ng nan. T u y -

nhiên có điêu nâng-đã đúc-tin chúng 

tôi rat nhièu ây là ngay trong nhúng 

THÁNG BA 1970 

• Myc-tu LÊ-VÀN-THÀI 

hoàn-cành nhu vây, chúng tôi và toàn* 

the tln-húu mó'i thãy rõ sy bào-v$ 

tron-lành cùa Chúa. Chúa không bao 

gicr đè cho Hpi-thánh cùa Ngài bi sa-

lay, nêu chúng ta th£t sy quyct-tâm 

nhò> cây Ngài. 

i . Cu$c hôíkiín tqi Bđc-B$ Phù. 

Sau hai vy no bom nguyên-tú t?i 

Hiroshima và Nagasaki ngày 15-2-1945 

nxx&c Nhât tuyên-bô đau-hàng Đông-

Minh vô điêu-ki$n. Chê-đ$ quân-phi$t 

suy-tàn cùng vó-i giãc-m$ng thôn-tính 

toàn cõi Đai Đông-Á cùa con cháu 

Thái-Duo'ng Thân-nú. Nhân ccr - h§i 

nay, ngày 23-8-45, MJt-trân Vi^t-Minh 

đúng lên cxr&p chính-quyèn trong tay 

nguòi N h | L Đên ngày a-9-1945 t$i 

công-viên Ba-Đình Ông Hô-Chí-Minh 

vói tu-cách Chù-t|ch đã tuyên-bô nttòc 

Vi^t-Nam đoc-lâp. The là, Uch-sú quoc-

gia lai bat đãu m$t giai-đoan mó'i vói 

nhúng thè-chê khác-bi^t hon. Trong 

nhúng ngày đău, toàn dân đcu hân-
hoan chào múng chiên - thăng. Cu§c 
tranh-đãu truòng-kỳ giành đpc-lap hi 

nhir đã thành-công. Lúc bay gicr cũng 

nhu nhúng đoàn the ton - giáo khác, 

ngày 8-9-1945 tôi cùng ông Myc-su 

Trãn-văn-ĐÊ và Ông Bùi-hoành-Thú 
đai-di|n cho Hpi-thánh Tin-lành Vi$t-
Nam đên chào múng c\i Hô t?i Bãc-b$ 



phú. T rong buòi trép-xúc dau tiên vói 

vi Chù-tich ntróc V iê>Nam Dân-Chú 

Công-Hòa, vãn-de sau đây dã đue-c dem 

ra thao - luân : «HÔI - THANH TIN-

LÀNH V1ÊT-NAM CÓ NÊN LJÌP TIN-

LÀNH C&U-QUÕC HAY KHÔNG VÀ 

CÁC NHÀ TH& TIN-LÀNH CÓ PHÂI 

TREO C& HAY KHÔNG ?» Ngay tir 

phut đau, Ông Hô-chí-Minh đã nhìn 

th ing vào tôi và n ó i : «Ông nên lap 

Tin- lành Gúu-Quôc trong Hôi -Thánh». 

Tôi nhân thãy đe-nghi đó không the 

châ'p-nhân đ u o c vì không hop ' v ó i tôn-

chì cùa Hôi- thánh, nên dã" trình-bày 

đai đè nhu* s a u : «Tòàn-thê t ín-đo đeu 
hòa-mình v&i dâri, ho thuôc đoàn-thè 
nào xin c<r đè her gift riguyên đbàn-thê 
ãy. Chang han nhir thanh-niên; lao-côrtg, 

tha- thuyen , công-qhtrc, . g i áo -g ió i , môi 

tò-chtrc đèu có đoàn-thè cúru-quõc riêng. 
Neu bay già chúng tôi lap Tin-lành 
Ctru-quôc, thì phâi rú t nhírng ngirò'i 
t ín-đô trong các gió*i kia ra, nhir vây e 
có phan xáo t rôn và phân tan chăng ? 
Và lai ton-chĩ cùa H ô i - t h á n h Tin- lành 
Viêt-Nam là Tin- lành phâi. t h u à n - t ú y 
không có mail Sag chính-tri, không dung 

* * ^ 

n?p chính-tri và cũng không chiu ai 
tuyên-truyên chính-tr i» Ong Hò hoi tai 
sao ? Tôi lien thira :..« Vì l i ch-s t r đã 
chtrng minh, nêu ton ( giáo đi đôi vói 
chính-tri thì khi tôn-giáo manh sê chi-
phõi chính-tri và ngtrcrc lai, chính - tri 
manh sê chi-phôi tôn-giáo. T rong hai 
cái đó, l u ô n - l u ô n có cái nay chi-phôi 
cái kia. Th ì - du nhir niró'C và lira, 
nhân - loai dèu can câ hai, . nhírng 
phâi tách riêng ra chó* không đè chung 
nhau d i m e , vì do niró'C t rên lira thì 
lira tat mà lay lira nãu niró'C thì niró'C 
khô ». 

Ông Hò chăm chì nghe tôi tr inh-bày 

và sau cuôc h$i kiên nay, ông đ ò n g - ỳ 

cho Hôì-thánh Tin-lành Vi^t-nam.đirp-c 

giũ- nguyên t ình-trang cũ. Chúng tôi 

that vui mírng ta a n Chúa ! 

Nhân ccr-hôi nay, tôi cũng tr ình Cu 

Chù-.tich btrc điên-tín cúa Hôi-trirô'ng 

Giáo-sĩ E.F. I rwik m ó i toi vào Mỳ-Tho 

gap (vì ông dã đ i rac trâ t ir-do và sap 

ve My) đè xin Cu cap cho môt giãy 

Thông-hành tír Bac vào Nam. Cy vui 
vè nhân lòi và may horn sau tôi nhân 
đircrc mpt giãy phép cùa Bô Nôi-Vu, 
noi-dung nhtr sau :« M u c - s t r Lê-văn-
Thái , Hôi-Trirô'ng Hoì-Thánh Tin- lành 
Vi^t-Nam â\x<yc phép đi tír Bac vào 

Nam lo công viêc cùa Đao Tin-Lành ». 
Nhò* o'n Chúa vói tãm giãy thôngrhành 

* * 

nay, tôi đã vi ra t qua biêt bao giai-đoan 
khó khan nguy-hièm và trô* vè bình-an. 

2. Lên đtràng vào Nam • 
* 

Sau khi du* dêm Trung- thu nam Aí-
Dau (20-9-1945) tô-chtrc tai Hò Hoàn-
Kiêm rãt t irng-bírng vói nhírng trân 
giãc gia dành riêng cho thanh-thiêu niên 
choi , bang each dung vó bira i làm đán 
dánh đam các chiêc tàu bang giãy t ir 
giũa hò tiên vào menh danh là tàú xam-
lăng. Sang ngày 21-9-45 tôi lên đ i ròng 
vào Saigon đè sau đó xuông My - tho 
gap ông Hôĩ-Triró'ng Giáo-sĩ E.F. Irwin 
ban công viêc Hôi-thánh thòĩ hâu-chiên. 

Trong thò i bình, d i tír Hà-nôi dên 

My - tho nhièu lam chĩ mat 3 ngày. 
Nhírng lúc bay gió, tôi khôi hành ngày 

21-9-45 mãi dên ogiò'30 ngày 7 -10 -45 

mói t&i đuo'c Mỳ-tho. Vì chiên-tranh 

víra mói chãm dftt, quân - đôi Nhtr t 
phân lán còn ô- trên đãt mróc V i | t -

Nam. Đirò-ng sá chira đ i r ac khai-thông 

sau bao nam bi tàn-phá. Đòng - minh 
dang ban rôn vó i vãn-đè tiêp-thu. Ngày 
15-9-45 quân-đoi Trung-Hoa do T i róng 

Lir-Hán cam đàu tai Vân-Nam kéo qua 



iL?ng-S<yn đè tiên vào Hà-nôi giâi giái; 

iquân-đôi N h u t . Và sau đó ngày 19-9-45! 

Xjuân-đôi Ánh cũng đo-bô Saigon. Vi?c 

đi lai vì the, t r á nên hêt str(c khó-khăn. 
ì H 

Viijt-Minh víra c i r áp chính quyen, nên 

ihe-th6ng hành - chánh chua đuo-c on -

đinh> các ùy-ban dia-phircrag chí làm; 

vì?c theo sang - kiên cua ho, cho nên 

Ivifc di-chuyèn ttr Bac vào Nam lúc bay 

giá that là chuyen thiên-nan van-rian. 

Xe lira cũng chĩ ban vé ttrng đoan 

đ i ráng mà không ban vé suôt nhir 

t r t r ác vì không bao đâm hôm sau có 

'xe t iep- tuc. 

Trong chuyen đi nay tôi chi có i 

valise hành-lỳ và mgt cap da l á n hô-so* 

cùa Tông-liên-hôi và các đia-hat. 7 g iá 

sang ngày 21 -9 -45 tôi bó H à - n ô i vào 

Vinh và á do dên 10 g iá sang hôm 

sau m á i có chuyen đi Hue. N h u n g dên 

cău Đ ô n g - H á i lai phâi sang xe vì cau 

htr chtra stra. Qua bên kia cau, đo i mãi 

đên 4 g iá chièu mà xe ttr Hue van 

chira ra, hành-khách đành phâi tim quán 

h o | c thuyen đê nghi đêm tai đó. Nhân 

dip nay tôi đircyc gap ông Nguyên-đình-

Thuân ngirai Hà-Đông là mot nhà thau 

kiêm hoa-si và cũng là 1 thircmg-gia á 

Hà-npi. Tôi cat nghĩa và biêu sách cho 

ông xem. T t r đó hai chúng tôi luôn 

luôn đi chung, an chung và nghi chung 

tai nhũng tram nghi. Cho đên 6 g iá 

chiêu ngày 27-9-45 tôi và ông Thuãn 

m á i dên ga Đà-Nang. Đêm đó chúng 

tôi nghi tai nhà cu Đ õ c - h o c T r u á n g 

Kinh-Thánh là Muc-su Ông-Văn-Huyên. 
Suôt dêm và câ ngày hôm sau ntra, tôi 
và cu Huyên hiep nhau thâo-luân căn-
kê vè t ình-hình H ô i - t h á n h và n h ũ n g 

chtrang-tr ình dtr-lieu trong t u a n g - l a i . 

Sang 29-9-45 tôi và ông Thuăn ttr giâ 
cu Huyên dè dáp xc lira vè Nha-trang. 

— • 

THÁNG BA 1970 

Cùng đi chung vá i nhau trong m$t cuôc 
hành-trính dài, chúng tôi có dip nôi 
chuyen nhieu ve tính yêu-thtro'ng cùa 
Chúa, nên khi dên N h a - t r a n g ông 
Nguyên-Đình-Thuan bang long t iep-

n M n Jêsus-Qhrist làm Ctru Chúa cùa 

mình. Đêm đó, tôi dã cau-nguyen cho 

ông tai khách-san; Nha-trang. Sang hôm 

sau chúng. tôi- dinh tiêp-tyc dáp xe lira 

di Phan-Thiêt , nhirng khi tôi vtra trình 

vé và giãy thông-hành xong, b u á c xa 

khôi c t r a th ì b i m ô t ngirai ctráp c á i v ; 

đtfng t ien. và ]tãt ca giãy t á cùa tôi. 
• 

Tôi thay n g u á i ãy chay nhtrng không 

theo âxryc vì cua ga dã dóng lai rôi. 

Tôi đành phâi dírng lai t?i day vì cái 

giãy thông-hành dã mat thì không the 
nào di d t r c c ntra. ' 

m 

Sau khi cùng cau-nguyfn, tôi và ông 

Thuan bat tay tù* bi?t nhau, ông lên 

đuò-ng đi Saigon còn tôi phài tro* lai 

tu*-thãt Hôi-thánh Nha-trang d o i Chúa 

mô* d u ò n g có giãy to* sê d i sau. Khi gap 

ông Muc-su* và môt vài ngiròi trong 

Hôi- thánh tôi Hen t h u i t lai dãu duôl 

câu chuyen và xin hp cau-nguy?n, dè t 

« NEU CHÚA CHO TÔI ĐI, XIN CHO 

TÔI ĐlTíJC LAI CÁI GIĂY PHEP ĐA 
BI MAT, BANG KHÔNG TÔI SE TR(J 
VE HÀ-NÔI». Tô i tha-thiêt xin ho cùng 
tôi khan nguyên vó i Chúa, n h u n g ttr 
ông Muc-su* cho đen t í n -hũu ai nay 

đêu không dè ỳ. Vì hôm do (30-9-45) 

là ngày ông T r a n - n h u - T . tuyên - bõ 

Chúa tái-lâm. Phàn dông t ín-đò đêu say 

me thuyêt ãy. N h ũ n g ai có tài-sán đèu 

viêt san giãy dán ngoài cù*a, đai khái 

n h u : « Khi tôi d i , nhà nay dâng vào...» 

hoăc « Chúng tôi vè t r ò i , nhà dãt nay 

dâng vào co-quan. . . »v.v... Đêm 30-9-45 

hp nhóm tat câ tai nhà thò* dè cau-



nguy§n và àhir đoi Chúa đ£n. Theo 

lòi dy doán cùa hp, thi dung x giír sang 

ngày 01*10-45 Chúa sê tái-lâm. Đêm 

áy tôi trú tai tir-thãt H$i-thánh Nha-

Trang, àr sÔ 57 điràng Hoàng-Ttr Cành, 

hi£n nay van còn do. Khoáng xo gicr 

đêm, trong tir-thãt Muc-sir ngoài tôi ra 

không còn môt ngtròi nào câ. Tôi biêt 

hp lên nhà thò" caiunguy^n và chcr đoi 

Chúa đên nhírng tôi không tin bôi vì 

ngay tír phut dau tôi đS phân-đói 

thuySt nay vì no sai hân vó i Kinh-

thánh. Đén 4 gíòr sang ngày 1-10-45 

vin không có gi xày ra câ. Tôi nghe 

tténg thô' dài cúa vi Muc-str và tieng 

ngiròi di vôi vè nhà dl lo g& nhírng 

mieng giãy dã dán trtró'C ctra. Trong 

qua trình cúa ljch-sur giáo-h§i, day là 

âh-\v thê-thám nhút dôi vói nhírng 

ngirò'i chú-trtrang tà-thuyêt xác d|nh 

ngày giò* Chúa tái-lâm và nhírng ngiròi 

l&m lân tin theo tà-thuyêt ãy. Cũng 

xin nói them là triróc ngày bò Hà-nôi 

vào Nam, tôi có nhân đircrc đi$n-tín 

cúa môt vl Muc-sir Chù-nhiêm đia-hat 

gôi ra cho tôi, nôi-dung nhir sau: 

*Kính gài cu Muc-sw Lê-van-Thái, xin 

Cy tuyên-bÕ ngày 1-10-45 Chúa tái-lâm, 

nêu không huyêt căa ngwfri sa-ngã đò 

trên đău cy». Tôi lien trâ lòi the nay: 

cTôt không tin. Nguyen Chúa giúp 

ngirò'i theo tà-thuyêt tró lai con đtrò'ng 

cùa Ngài». Nguyên-nhân phát sinh tà-

thuyêt nay sê đirac trình-bày rõ han 

trong nhírng chiro'ng kê-tiêp. Bay gió, 

tôi xin đirac phép tró lai vói cuôc 

hành-trình vào Nam. 

. 

Môt Vài 
Tw - Twang 

j . ÔH Giá-tao! Ôi! Già-tqo! Ngwvi 
là bô áo đfp mac cho xác chet, nhwng 
không bjt kin điryc tw-khi cùa no. 

2. Neu ngwfri chăn mài lo cho mình 
đwac an-toàn, ti$n-nghi, báo-đăm, thì 
làm sao dân-dăt bay chiên trên đwfrng 
đwc-tin đwycì 

3. Khi xwng tôi v&i Đwc Chúa Trfri, 
ch& xwng tòng-quát hoăc xwng mau-lf, 
nhwng phăi hq mình, kì rõ v&i Ngài 
các tôi đã phqm. Nêu chúng ta thành-
thwc xwng tôi nhw vây, thì sê đwvc 

Đfrc Thánh-Linh them swe cho dì thâng 
tôUòu 

4. Hfri anh chi em dang măc vòng 
hoqn-nqn, Chúa chúng ta công bang, ttr-

ái, khôn-ngoan và toàn-năng: v4y, hãy 

tuyêt-dÓi tin-cay Ngài và chfr-dpi thì 

gifr thuqn-tiên căa Ngài. 

5. Băucw & tubi nào, nêu ai không 
dâng mình tron v$n cho Đwc Chúa 

Trfri, thì là ngwfri răt dqi-dôt châng 
nhwng trong dfri sau, mà ngay că trong 
dfri năy nwa. 

6. Nêu không lo cho con-cái dwgrc tái-
sanh, nêu đl mac chúng di đwfrng tôi-
lòi và sê sa xuÕng hôa-nguc dfri dfri, 

thì thà dirng sanh chúng ra còn ho'n. 

7. Nêu long trÕng-r5ng, thì làm sao 
nói lên đwwc các sw đăy-dây cùa Đwc 
Chúa Trfri ? Nêu linh-hôn xa-cách Đwc 
Chúa Trfri, thì làm sao thúc-đăy kè khác 
đên găn Ngài đwcrc ? 

&Ô-&ÙC-1RÍ 

1 J Saigon 

(Còn nwa) v 



n#t>ĩa 

T h u ô c l i n h c ù a 

tur m â u H i - b á - l a i 

Soan-giã: Bà PHAM VAN NAM 

L a i GIÓ1-THIÊU—• Khi có dip 
nghiên-ciru qua co-ngir Hi-bá-lai (Hê-ba-
rcr) thì that là thích-thú. Lúc nhìn den 
văn-the mà chính Đfrc Chúa Tr&ì dung đe 
truyen-đat mang-linh, bay to ỳ-chĩ và công-
viêc Ngài cho nhan-loai, khien long chúng ta 
không khôi rung-đông trw&c tình yêu-
thwo'ng cao-că và quyen-năng dieu-kỳ cùa 
Ngài. Vì nhw phan đông con-cái Chúa 
đã biet rõ là nguyên-van ban Kinh-thánh 
Cxru-w&c đwac chép bang chw Hi-bá-lai. 
Ban van nay dircrc Đwc Chúa Trcri hà-
hcri cho các trir&c-giá nên tur băn-văn ãy 
có giá-tri tuyêt-âoi. 

Khi đoc den nhirng chír trong văn-thè 
cùa ban Ciru-w&c Hi-bá-lai thì tiêng phán 
cùa Đirc Chúa Trcri nhw vang-dôi trong 
tâm-linh ta, và nhirng tiêng ãy dw&ng trirc-
tiep phán v&i chính long mình. Cung nhw 
Kinh-thánh Tăn-w&c đw&c chép bang tieng 
Hi-lqp, khi doc den nguyên van Hi-lap 

cua Tân-wóx thì chúng ta có the hinh-dung 
đwcrc l&i phán tir miêng Chúa Jêsus khi 
Ngài tai the. 

Hi-bá-lai van là mot co-ngir tir ngàn 
xwa, bat nguon no'i tho-ngw Tây-bac 
Semitic. Dòng-dõi Áp-ra-ham đwcrc mênh-
danh là dân « Hè-bo'-ro' » (Hi-bá-lai). Trai 
qua hang ngàn nam ngôn-ngir Hi-bá-lai 
van giw đwcrc tính-chãt thuan-túy cùa no. 
Cho đen khi ngw&i Y-scr-ra-ên bi Iwu-đày 
qua A-si-ri, Ba-by-lôn và bi các đe-quoc 
đô-hg thì ngôn-ngir nay bi pha-trpn nhieu 
v&i tiêng Aramaic. (Xem tiêp trang sau) 

CHŨ* THÍT N H Ú T 

A L E P H (BÒ ĐĨJC) 
SO TIÊU-BIEU : i 

rfE 0 nhieu hpc-giá tin ring các ty-m5u 
Hi-bá-lai (22 chír cái) đeu gòm trong 

Thi-thiên 1 1 9 , ngirò'i ta cũng tin rang bô* 
sy hà hai cùa Đtrc Thánh-Linh nên moi 
chír ãy đêu có ỳ - nghìa. Có the giâi 
nghĩa rõ rang tvrng chír, tìrng tiêng. 

Tat cá nhirng chír trong ttr mâu Hi-
bá-lai đêu có the chi vê Đãng Christ, và 
bay to chính mình Ngài. 

Chvr thir nhírt cua ttr-mâu nay là chtr 
ALEPH, có nghìa là Bò đtrc. No là chír 
tbú nhtrt nên đtrng triró'c các chír khác, 
nhir con bò kéo xe hay kéo cày đeu đirng 
trtrác các vat ãy. Kinh - thánh thirò'ng 
dung con bò đirc đê chi ve 3 đieu : 

1) Sire manh, — 2 ) Sir hãu viec (hay 

phuc vu)t — 3) Hi-sinh. 

1.— Swc mqnh. Nói đên bò đirc, chúng ta 
không quên câu chuyfn lich-str trong sách I 
Các Vua 1 9 : 1 9 - 2 1 cho biêt khi E-li-sê đinyc 
Ê-li goi thì ngiríri đang cam cày, triró'c 

mat ông có 1 1 đôi bò, ông cam đôi thir 1 2 ; 

khi ông tír-giâ gia-nhân đè thi-hành chtrc 

THÁNG BA 1970 



L Ò I GIÔ-I-THIÊU (tiep theo) 

Hi-bá4ai van có 22 chit cái v&i 27 
hình-thirc khác nhau. Phát-âm ra đ$ 30 
âm-thanh. Cò-ngir rìăy von không cô 
nguyên-âm9 toàn là phu-âm. Măi đên 
cuoi thê-kỳ thxr 6 đău t'hê~kỳ the 7 SC. 
m&i cô môt nhóm hoc-giă Do-thái đi$m 
them nguyên-âm, tire nhirng cái chăm, 
cái gach hay cái phêt cap theo các phu-
âm. Tuy-nhiên không có môt nguyên-âm 
nào tách rcri. Nhcr diem them nguyên-
âm nên chũr Hi-bá-lai dè doc và dè 

hiìu rõ ỳ-nghìa hotn. Mfít đăc-điem là 
không có I van nào băt đăn bang ngayên-
âm că, chi trir ra liên-tir *VA » trong 
trirò'ng - hcrp bi biên - the khi đirng 
trxr&c môt vài tiên-tri-tir hay phu-ăm nào 
đó thì each viêt và phát-âm giõng nhir 
môt nguyên-âm. Lõi doc vàviêt tir phái 
sang trái (chiêu ngang). 

Trong loat bài năy không phăi là hoc 
ve Hi - bá - lai van, nhirng chĩ hoc vê 
« Ỳ-nghìa thuôc-linh trong tvr-mâu Hi-
bá-lai . thou Nên tôi xin phép gi&i-thiêu 
vài net đqi-cir<yng cùa môt cô-ngir có 
liên-quan đên Ccr - đÕc giáo hâu con-cái 
Chúa đirac rõ. Nguyên Đirc Chúa Trcri 
ban phir&c cho quí-vi khi doc loat bài 
rìăy, nêu có chô nào so*~sót kính xin qui-
vi Ivrcrng-thir cho. Xin da-ta. 

Soan-già cãn-tir. 

vy thì đã giêt đôi bò, lay cày làm cut 
chum lùa nãu íhjt đãi cáq tôi lá mlnh 
đoan theo Ê-li và hau viêc nguM. Đó là 
đac đièm cùa bò d u e : no có súc-luc hau 
vi|c chù và cũng hi-sinh khi chù can đên. 

Ngày nay, tlm kiem nhũng nguòi có 
đù 3 dieu kiên trên that là bìem có. Neu 
not ve artfrc manh cùa con nguòi ve phan 
thân-thè, thl rãt dê tlm, nhung tìm mQt 
nguòi m?nh-khôe phan thuq>c-linh lai là 
m§t vi§c khác. Nguòi khôe m^nh thupc-
linh là nguòi có long thành - that, trong 

s?ch, đi trong duòng l5i và ỳ-chl cùa 

Ciiúa. Mot nguòi có dao-đúc, có tâm-linh 

m?nh-mè, có tãm long trong s?ch, th§t 

khó kiêm trong thòi-đai nay, nhung Chúa 

Jêsus rat can nhũng nguòi ay. 

Ngày nay nguòi ta chú - trpng đên sy 
manh-khòe phan thè-xác, đicu ãy không 
có gì dáng nói, vì là môt viêc rat can cho 
su song cùa con nguòi. Nhung vãn-đè 
đáng chú-ỳ là nguòi ta manh đè mà pham 
tpi, manh trong su hu-hoai, ho hang say 
làm nhũng vifc xãu-xa ô-ue, nhu đã mô-
tà trong tha La-mã 1 : 29-32, nhu phong-
trào Hippy ben My. 

Chúa Jêsus là Đang trQn-ven trong mQt 
phuang-diên, Ngài là Đãng day on, nkon-
each cùa Ngài that trpn lành toàn-v?n, 
nhũng buòc cùa Ngài that to ra khi-phách 
oai-hùng. Tâm than, linh-hôn và thè-xác 
cùa Ngài đêu trong sach. Ngài có quyên-
năng làm đuoc mpi su, san-sàng phuc-vy 
mpi nguòi can đên Ngài và Ngài săn-sàng 
hi-sinh vì moi nguòi. Chũ Aleph đúng truóc 
nhút, tucrng trung cho sue manh fhuQc-
linh. No là phan quan-trong nhút, nhò đó 
ta có the thuc-hi$n m<fi công tác lòn-lao 
đè làm vinh-hièn danh Chúa. 

Nguò'i ta muôn có sue manh thì phái 
có đù sinh-tô trong các thúc an. CQngvay, 
nguon gôc cúa sue manh thuoc-linh là do 
lòi cùa Đúc Chúa Tròi. Chúa Jêsus phán : 
«Nguòi ta song chang phâi chi nhò bánh 
mà thôi, nhung nhò mpi lòi phán ra tú 
mi|ng Đúc Chúa Tròi » (Ma-thi-a 4 :4 ) . 
Muôn có môt đòi song thuoc-linh vũng 
manh, ta nên hoc hòi lòi Đúc Chúa Tròi, 
biróc đi trong luât-pháp cùa Chúa each 
t ron-lành ngay thing, thì súc - lyc 
thuoc-linh sê gia-tãng, chúng ta sê « nên 
b%c thành nhon, đxrqrc tarn thuóc vóc-gi?c 
tron v?n cùa Đãng Christ » (Ê - phê - so 
4 : 13b) mòi có đù sire đè thau vi§c». 



2— Hău vifC— Con bò đyc dung sue 

m?nh đè làm vi?c. Trong sách Matbicr 

20:28 là mpt câu day đù ỳ-nghía trong áiri 

song và chúc-vy Chúa Jêsus hanhê t : «Con 
ngiròi đã đén, không phâi đè ngiròi ta 

hau vi?c mình, song đè mlnh hìu vi |c 
ngtrói ta và phó sy song mình làm giá 
chupc nhièu ngirò'i». 

Theo phan xác thì Chúa Jesus là mpt 
ngirò'i thp mpc, bói dòng dõi vua Đa-vít 
sanh ra, nhírng • theo thân-linh cùa thánh 
đtrc. thì bòi sir song lai cùa Ngài tir 
trong kè chet, đirpc to ra là Con Đúc 
Chúa Trói có quyen phép, ttrc là Đúc 
Chúa Jesus-Christ Chúa chúng ta » (La-mã 
1:3,4) Ngài là Đáng mang lay gánh năng 
cho chúng ta nhir lói kêu gpi cùa Ngài 
trong Ma-thi-a 11 : 28. Ngài là Đãng san-
sàng giúp-đõ* chúng ta đè chúng ta đirpc 
nhe-nhàng, thoát gánh nãng tpi-lôi, đirpc 

tir-do phyc-vu Chúa và ngtrói mà Chúa 
đat đè chung quanh ta. 

Sy làm vi?c là rapt đièu càn-yèu cho 
sy sÔng cùa con ngiròi. Trong thói xira, 
ngiròi La-mã và Hi-lap không thích làm 
vifc. Hp cho ring nêu hp bat tay làm mpt 
vifc gì sê mat thè-di?n, nênmpi viêc là do 
day to làm câ. Vè sau có ngirò'i đúng lên 
khuyên-khích sir làm vi?c đè đà-phá cái 
le-thói ãy. Chúa Jesus không nhírng là day 
do, khuyen khlcb, nhírng chính Nrrài cũng 
thyc-hànb, Ngài to ra rang lỳ - tirô*ng 
cao - đ?p nhút cùa con ngiròi là h | 
mình xuóng hau vi?c Đtrc Chúa Tròi và 
phuc-vy ngiròi ta. 

Trái lai ngày nay có ngtrói không 
thích làm vi?c, hp tìm nhũng cái gì that 
sung-siróng, an-nhàn cho thè-xác, và cũng 
do đó ngiròi ta lai sa vào sir cám-dô, 
pham tpi, làm nhũng vi?c sai lam. Ma 
qui dang tìm nhírng ban tay rânh-rang 
dè làm dièu ác. Vi?t-nam cflng có câu: 
«Nhàn cir vi b i t thien ». Sir làm vi?c là 
mpt kỳ-luât, no ngăn chân ngiròi ta ph?m 
tpi, no khiên cho tâm-trí và thân-thè 

đirqrc đieu-hòa. M$t ngircri nêu không đfc 
mS-hôi vì làm vi?c thì sê đS m$-hôi vi 
b$nh tât. Chính Chúa Jêsus dã tuyên-bí 
ring Ngài không phâi đén đè ngiròi ta 
phyc-djch mình, nhírng chính Ngài phyc-
djch ngiròi ta. Sy phyc-d|ch ngirò'i khác 
là do tình yêu-thirang chó không vì vy_ 
lpi. Mpt ngiròi có long trong sacb, h? 
mình xuong phyc-sy, an-ùi nôi thóng-khfc 
cùa ngirò'i khác, giúp-đ& hp khi can, tire 
là ngiriri đirpc hà-hci bài Thánh-Linh, 
có long thtrong-yêu, suÔt đói chì phyc-
vy giúp-dõ1 ngiròi khác mà thôi. Girong 
sáng-lang vè sy hãu vi?c cùa Ctru-Chúa 
chúng ta đã dirge ghi nhan trong Lu-ca 

2 : 4 9 a... Há chang biêt tôi phâi lo vi?c 
Cha tôi sao ?». Đó là câu nói lich-sú1 lúc 
Ngài 12 tuòi. Đên nam 32 tufci l?i phán: 
0 Trong khi còn ban ngày ta phâi làm trpn 
vice cua Đãng sai ta, tôi den thì không ai làm 
vi?c điro'cs (Giăng 9 :4 ) . Và cũng chính 
Ngài khi bi t reotrên thap-ty giá đã m^nh-
mê tuyên-bó : « Mpi v i |c đã dirpc trpn B 
(Giăng 19:30) . 

3— Sir hy-sinh.— Con bò cũng tirpng-
trirng cho sir hi-sinh. Khi xira Đ ú c 
Chúa Tròi dung bò dye đè dâng làm cùa 
lê thiêu trên ban tha đè chu$c tôi cho 
dân-sy, ãy chi bong vè sir hi-sinh cùa Chúa 
Jêsus, vì Ngài là con sinh đè chupc tpi 
cho loài ngirò'i. Sir hi-sinh cao qui nhút, 
có ỳ-nghia nhat là sy hi-sinh cùa Chúa 
Jêsus, Ngài hi-sinh vì t$i cùa chúng ta 
«dang khi chúng ta còn là ngirò'i có t$i, 
thì Đâng Christ vì chúng ta chju chét» 
(La-mã 5 : 8 ) . Hpi truyèn-giáo Báp-tít khi 
mói thành-lâp, hp nhóm lai chì có 13 
ngiríri vào nam 1793 ; mpt ngirò'i trong 
các ngiròi đó là William Carey, Ông là 
ngiròi dâng trpn đíri song mình hău vi?c 
Chúa, và pbyc-vy Ngài t?i An-đô trong 
50 nam. Hp chpn con bò đyc là tiêu-bièu 
cho sú-c manh, sy hSu vi?c và sy hi-



sinh. Hp ch^m hình con bò đtrc đúng 
giíra cái cày và ban thò", phia dtrói có 
ghi may chu-: «SSn-sàng hãu vi?c, sSn-
sàng hi-sinh w . 

Chúng ta thiróng nghe ngirò'i ta diên-
thuyét ve str ái qu6c, trong nhírng bài 
diên-vãn có tánh each ái-quôc, ngiròi ta 
hay đe-cap đen str hi-sinh. hoac trong 
sách vô'hay trên báo chì. Nhírng thâtra it 
có ngtríri dám hi-sinh thtrc-str (H§i-đÔng 
loài chupt) Cũng vây, nhièu ngiròi giâng 
vè str hi - sinh, day vè str hi - sinh, 
khuyên ngiròi ta hi-sinh cho công-vi?c 
Chúa, nhtrng chinh minh hp thi không 
dám thtrc hi?n theo đièu hp d?y và 
khuyên chút nào câ. Có chãng là hp chì 
mu6n ngiròi khác hi-sinh dè bâo-v? cho 
chinh minh hp mà thôi. Hi-sinh là van-
đe trpng-đai, ngiròi hi-sinh là ngtrói 
a chÔi minh» neu ai không ch& mình thì 
ngtrói ãy chira phâi là môt tín-đô cúa 
Đãng Christ. 

M§t tín-đÔ that tire là ngiròi blng long 
hi-sinh thì giír, strc lire, tièn bac và dôc 
đS tình yêu-thirang cùa mình trong str 

hãu vi?c Chúa. Đao Đãng Christ đxrqrc 

thành - lap trên thâp-ttr giá, trên sir 
chÔi mình đè bày-tõ long yêu-thirang Ngài 
đôi vói chúng ta. Chúng ta thiróng than-
thó vè str yêu-đuôi cùa Hpi-thánh, sir 
sai-lãm cùa tín-hũu và mach niróc str 
song hãu nhir can tat. Nguyên nhan cùa 
thtrc-trang nãy chính là vì Hôi-thánh 
thiêu str ch6i mình. Str đau-kh& cùa Hôi-
thánh có kêt-quâ tot đep han là sir giâng 
day suông, vì su* đau-khS cùa Hpi-thánh 
là mpt su* thtr-thách strc-manh cùa tình 
yêu-thirang trong con-cái Ngài. 

C h ũ Aleph là chũ thú nhút cùa ttr-mlu 
Hy - bá - lai giong nhir ttr-mâu Hi-lap. 

Chúa Jêsus ttr xirng Ngài là «ALPHA » 
lê tãt nhiên Ngài cflng là « ALEPH • trong 
ttr-mâu Hê-ba-ro* nfra, vì Ngài là «Đãng 

trtróc nhút» và trong mpi vat Ngài 

«đúng đãu hàng». Chúng ta nên theo 
Ngài đè đirpc sire mói. Vì nêu Đãng 
Christ ó trong chúng ta thì chúng ta sê 

có « sue manh» (thupc-linh) « quyèn-nãng 

cùa str yêu-thirang» a san-sàng phyc-

vy * «sãn - sang hi-sinh » cho Chúa và 
cho mpi ngiròi. 

ON CHÚA CLTU TÔI 
Ngày 4- 12 - 69, sau khi hău viêc Chúa tai khu - vwc Qui - nhan tr& 

vt Pleiku din găn Phú -phong, xe tôi gap tai - nan Ittu - thong bi lât 3, 4 
vòng, xe hit - hai răt năng, nhwng cam <rn Chúa đã cwu tôi và hai anh 

em càng đi trên xe khôi chit. Chúng tôi bi thwang tích khá nhieu. Bác-sĩ nói 

phâi điêu-tri khoàng 1 thángf nhwng Đwc Chúa Trcri lai thwang-xót và ban trn 

chwa lành cho tôi răt diêu kỳ, tôi chì can a bênh-viên 8 ngày thôi, roi ve nhà 

đieu-tri them và Chúa cho tôi có swe đu đì lo chwcrng-trình lê kỳ-niêm Chúa 

giáng-sinh tai Pleiku, Kontum, Qui-nhan cung nhw tiên đon Pleidolim và các 

đan-vi thuôc Biêt khu 24 và khu 22 CT. Trong khi nam đieu-tri tai Bênh-vi$n 

Qui-nho'n và vê nhà, các tôi t&, con cái Chúa găn xa đã thăm viêng, an~ăi, 
giáp-đa trwc-tiip hoăc bang thw tit khiin tôi răt cam kích. Tôi het long ngyi 
khen o'n l&n Chúa đã ban cho và thành-tâm tri an tăt cá qui tôi t& con cái 
Chúa xa găn. 

Ms. Tuyen-úy NGUYÊN-HOÀI-ĐtTC 



D A N G 

C H R I S T 

ĐÓ tù' kè chét 

song iai 
không 

cùa PAUL E. LITTLE 

A ban lân thù cùa Ca-đôc-giáo đcu 
nhln nhân rang sir phyc-sinh cùa 

Đang Christ là tang đá làm nen cho 
Đtrc-Tin. Phao-lô là vi str-đô 1cm viet 
cho nhirng ngirò'i ô* thành Cc-rinh-tô dã 
phù-nhan so* song lai cùa ngiròi chet nói 
chung, rang: «Neu Đang Christ k.'ông 
song lai, thì lò*i giáng cùa chtwr tôi 
thành vô-ích, và đirc - tin cùa anh em 
cũng vô-ích». Phao-lô dã lay sir song lai 
cùa thân-thè Đang Christ đe làm nen 
tang cho lỳ-luân cùa ông. Hoac là Ngài 
đã t£r chet song lai, hoăc là Ngài không 
he song lai. Nêu có thi đó là bicn cô hi-
hũu trong cá lich-sù, và chúng ta có 
nhirng câu tra lòi dirt khoát cho nhũng 
vãn-đe sâu-xa cùa đò"i song nhir: Chúng 
ta tir đâu đên? Tai sao chúng ta lai ó" 
đây? Chúng ta sê đi ve dâu ? Nêu Đãng 
Christ đã song lai, chúng ta biêt chac-
cban ring Đúc Chúa Trài hi£n híru, Ngài 
nhir the nào, và làm the nào chúng ta 
biet điror Ngài bang kinh-nghiêm riêng 

tây. VQ-tru sê có ỳ-nghĩa và có m$t cùng 
đích, và ta có the kinh-nghiêm ve Đú*c 
Chúa Tròi hang song trong C U Q C song 
hi?n đai. Nêu Jêsus ngirài Na-xa-rét dã 

tù* chet song lai, thì nhũng viec đó và 
nhieu điêu kỳ-di?u khác níra đeu có that. 

Mat khác, neu Đang Christ không he 
song lai t£r kè chet, thì Ca-đõc-giáo chi là 
mot đô vat hay hay can giũ lai trong vi£n 
báo-tàng — không ho*n không kém. No sê 
không có giá-tr} khách quan, cung không 
có that. Dau no là mot tir-tuò'ng đugc 
nguò*i ta ma tr6c, that ra no không còn 

đáng cho chúng ta ban tâm đên níra. 
Các nhà tuân đao vira ca víra hát víra 
hiên than cho bay str- t i r , nhirng giáo-sĩ 
hienđai dã hi-sinh mang sÔng tai Ecuador 
và Congo khi di giáng dao cho ngirò'i 
khác, sê chi là nhirng ngirò'i ngu dai 
bi lira gat. 

Nhũng thù đich tãn công Co'-đôc-giáo 
thirò'ng tap trung lire lircmg vào sir Phyc 
sinh chi vl no đã dirp'c xem rat đúng 
nhir mot biên cô quan trong nhat, là 
tuyêt diem cùa van đe. Cuôc tãn công 
đáng kè nhãt là cùa m$t luat gia trê tuòi 
ngirò'i Anh đâ nghĩ ra vào nhirng nam 
ông víra dircrc ba mtrci tuòi. Ông dã tin 
quyêt ring sir Phuc-sinh chi là môt câu 
chuyên ngu-ngôn do ngirò'i ta muôn thêu 
d?t cho ly kỳ mà thôi. Vì biêt rang đó 



là tang đá làm nen cho Ca-đôc-giáo, ông 
t i quyêt đinh sê làm an cho thê-giói bang 
each trinh-bày mpt lăn đù cà str gian-lân 
và mê-tín nay. Là mpt luât-gia, ông ta 
cam thãy mình có khâ nang phê bình 

that sac bén đê gan loc các bang chúng 

hièn nhiên, và sê không chap nhân mpt 

bang có* nào là hièn nhiên neu no không 

thòa man các tiêu chuan gan loc mà mot 

tòa-án ngày nay có the chap nhân. 

Tuy nhiên, trong lúc on? ta siru tăm 
tra cúu, thl mpt vi?c la iùng đã xây ra. 

Van đe không phài qua dê dàng nhir ông 

ta nghĩ. Kêt qua là chirang đãu tiên trong 

quyèn sách cùa ông có nhan đe là : a Quyèn 

sách tír chõi không chiu viêt ». Trong 

chuang sách ãy ông đã mô tâ the nào, 

khi càng khào sát các bang chúng hièn 

nhiên, ông càng bi thuyet phyc trái vói ỳ 

ông đã muôn ve sir ki?n than xác ngiròi 

ta sê song lai. 

Quyèn sách ãy có nhan đê là «Ai đã 

lăn tang đá» (Who Moved the Stone), và 
tác-giâ là Frank Morrison. 

Đâu là nhirng mâu dú kiên can khâo 
xét đè đáp lai cau hôi : Đang Christ có 
tír kè chet song lai không ? 

Thir nhãt, có str kiên cùa Giáo-I:ôi 
Ca-đôc. Giáo-hpi ay đã tràn khap the-
giói. Ljch-sù cùa no có the đira chúng 
ta lui ve khoân nam 32 S.C. tai xú 
Palestine. No ttr nhiên xuãt hiên hay 
phâi có mpt nguyên nl.ân nào? Nhirng 
ngiròi đirac gpi là Co'-đõc nhân lãn đău 
tiên tai thành An - ti - ôt da làm đào 
Ipn the-giói thòi ho Hp luôn luôn nói 
đên Phuc-sinh đè làm nentâng cho nhirng 
lòi ran d$y, truyên giâng, cho đòi song 
và có ỳ-nghĩa hen nfra, là cho sir chet 

cùa hp. ' 

Rôi còn có sir ki?n cùa ngày Chúa-
nhtrt. Chúa-nhut là ngày thir phircrng 

cùa các tín-đo Ca-đóc-giáo. Lich-sù cùa 
no cũng bat đau nam 32 S.C. Mpt cuôc 
thay đôi quyèn ljch nhir the cũng là mpt 
biên cô tôi quan trong, và chac phâi có 
môt biên đpng nào đó đã xây ra, mói 
thay đôi đirp'c ngày Sa-bát cùa dân Do-
thái — tire là ngày thú bay trong tuan-lê— 
trò thành ngày Chúa-nhtrt, túc ngày thú 
nhãt trong tuan. Các tín-đô Ca-đôc-giáo 
bâo rang str thay đôi sa-dĩ có là vì ỳ hp 
muôn kỳ-ni?m ngày Chúa Jêsus tú kè 
chêt song lai. Sir thay đôi đó lai t ra 
thành quan-trpng han khi chúng ta nhó 

l?i rang các Ca-đôc nhân đău tiên là 
ngtròi Do-thái. Nêu bò qua sir Phuc-sinh 

trong cupc cách-mang tôi quan-trpng đó, 
thì làm sao giâi-thích đirp'c no ? 

Rôi còn có quyèn sách cùa các tín-đô 
Ca-đôc-giáo, túc là quyèn Kinh-Tbánh 
Tân-lTóc. Sách ãy chúa dtrng sáu miro'i 
sáu bài làm chúng vê str kiên Phyc-sinh 
hoàn toàn đpc lap đôi vói nhau. Ba trong 
so đó là cùa các nhân-chúng đâ thay str 
kiên ãy tan mat, đó là Giăng, Phi-e-ra 
và Ma-thi-a. Khi viêt thir cho các hôi-
thánh vào nhúng: ngày đău tiên (cùa 
thê-kỳ thú nhat) Phao- lô đã đc cap 
đên str phuc-sinh theo nipt each thúc 

chúng to rang đôi vói ông và các đôc-giâ 
cùa ông thì biên cô ãy đã đucrc moi nguòi 
biêt rõ và chap nhan không chút nghi ngò. 
Có lỳ nào nhúng con nguòi đã góp phan 
thay dôi câ ca cau đao đúc cùa xã-hôi 
nhu the, lai chi là nhúng nguòi nói dôi, 
nhúng ten điên loan chuyen môn lúa gat 
nguòi ta ? Nhúng nghi van nay còn khó 
tin han câ sir kiên Phuc-sinh, mà cũng 
không có bang có hièn nhiên nào hau 
thuân cho chúng. 

ĐÔi vói các tín-húu nhir nhúng nguòi 
không tin Chúa, có hai sir ki?n can đirac 
giâi thích. Đó là ngôi mô trong và nhúng 
Ian xuãt hiên chac chan đã có xây ra cùa 
Đãng Christ. 

1-1 THÁNH-KINH N.S-



Chúng ta có the nói gì ve ngôi môtrÔng? 
Lòi giâi thích trirác nl at là tiêng đon 

cho ran? các môn-đe cùa Chúa dã an trpm 
xác Ngài. Tron^Ma-thi-a 28 : 1 1 - 1 5 , chúng 
ta có phan kỳ thuât ve phan úng cùa các 
thay tê-le câ và các trirang lao khi bon 
linh canh báo cho hp nguon tin bi mat 
và đáng gian rang thi the cùa Chúa Jêsus 
đã biên đâu mat. Hp lien cho chúng tiên 
bac và day chúng giâi thich là các hpc 
trò cùn Chúa đã đen ban đêm đê an cap 
xác Ngài trong khi bpn chúng ngù me. 
Cau chuyen rõ rang có tính each giâ tao 
đên nôi câ Ma-thi-a cũng không can ban 

tâm đê bài bác! Có ông quan tòa nào chiu 
nghe lò*i ban neu ban khai rang trong lúc 
ban ngù thì ngiròi láng gieng đã vào nhà 
và khiêng chiêc may thu hình cùa ban đi ? 
Trong lúc ngù me, có ai biêt đirpc nhirng 

viec gì đã xây ra chung quanh mình ? 
Bat ctr tai môt tòa-án nào, nhirng 
ngiròi làm chúng nhir the chĩ làm trò 
ciròi cho thiên h?. Han núa, chúng ta 
đang đoi diên vói môt sir vi?c không 
the nào xây ra đirp'c vê phirang diên 
tâm-Jỳ và đao-đúc An trpm xác Đãng 
Christ là môt viêc hoàn-toàn xa-la đôi 
vói cá tính cùa các môn-đê và tat câ 

• 

nhún? gì chúng ta đirgc biet ve hp. No 
sê có nghĩa rang hp đã pham Vào toi cô 
ỳ nói dôi và phâi chiu trách-nhiêm vê cái 
chet sai lam tôi hau cùa hang ngàn 
ngiròi. Ta cũng không the n ;io quan 
niem đtrp'c rang câ khi chi có mpt vài 
môn-đe am miru riêng vái nhau đê thtrc 
hiên viêc an trpm do, mà lai chang tiêt 
lô chút gì cho nhúng ngiròi khác. 

Môi môn-đê đeu phâi đôi diên vói 
unhung can thù-thách là bi tra tan và 

tuan đao vì nhúng lòi khang-đinh và 
niêm tin cùa hp. Ngiròi ta có the chiu 
chêt vì nhúng điêu mình tin là that, cho 
dù that ra nhúng điêu ãy chi là giâ-dõi. 
Tuy nhiên, ngiròi ta chlng bao giò chiu 

chêt vì nhúng điêu mình biêt rõ là già-dÔi. 
Neu có ai chju nói str that, thì chính là 
lúc ngiròi ãy dang hãp-hÔi trên gitròng. 
Nêu các môn-đe có an cap xác Chúa that, 

và Đãng Christ van còn là mpt ngiròi 
dã chêt (mà không he song lai), chúng ta 
van còn phâi giâi-thích vãn-đe vê nhúng 
lãn Ngài đã chac-chan là có hiên ra cho 
nhiêu ngiròi trong thãy. 

Mot giâ thuyêt thú hai, ãy là các nhà 
cam quyên Do-thái hoac La-mã đã dòi 
xác Chúa đi nai khác. Nhirng tai sao hp 

lai phâi làm nhir vay ? Hp đã cat linh 
canh mp rôi thì còn dòi thi-thè Ngài di 
chô khác làm chi? Nhirng chúng ta có 

mpt câu tra lòi rãt đáng tin cho giâ-
thuyêt ãy, đó là các nhà cam quyên dã 
không nói gì đirp'c khi đÔi difn vói các 
sú-đo đang manh bao rao giâng ve sir 
Phyc-sinh tai Giê-ru-sa-lem. Các cap lãnh 
đao tôn-giáo thòi đó đang gian sôi gan 

và chac phài làm tat câ nhúng gì hp có 
the làm đirp'c đê ngăn chân làn song đao 
Chúa đang lan rông và tiêu di?t no di 
(Cong 4). Hp đã bat giam đánh đ$p và 
hăm-dpa Phi-e-ra vái Giăng, co ỳ muÕn 
bit mieng hai ông. 

Nhirng nêu hp đang giú thi-thè Đang 
Christ thì giâi pháp cho vãn-đe ãy sê vô 
cùng giân di. Hp chi can đem xác Ngài 
đi diên hành qua các điròng phô Giê-ru-



sa-lem là cm chuyen ngay. Chì trong 
nháy mat là ho có the thành công trong 
viêc bóp chet Ca-đôc-giáo tú trong trúng 
nuòc. H Q không the làm diêu đó là lòi 
làm chúng rãt hùng-biên cho su* ki?n ho 
không he giú đuo'c thi-thê Chúa Jêsus. 

Mpt già thuyêt bình dân khác núa cho 

ring vl may ngirò'i đàn bà qua sau mu§n 
kia bi đãng trí nên đã đi lac duòng trong 

bufci sang ãy khi trò'i hãy còn mò mat, 
và tìm đên mot ngôi m$ không phái 
chính là ngôi mQ nguòi ta đă chôn Chúa. 
'Trong lúc bôi-rói, hQ tir<rng-twp'ng ra 
rang Đãng Christ đã song lai, bai vì hQ 
gap ra$t ngôi mQ trong. Tuy nhiên, giâ 

;thuyêt nay cũng không đúng vũng vì cùng 

mQt s y ki?n đã dánh tan già thuyet trirúc. 

Nêu các bà kia dã đi lac và nhân lam 
ngôi mô, thl tai sao các thay tê-lê ca và 
nhúng kè thù khác không chju den ngay 
ngôi mQ đúng dê lôi xác Ngài ra ? Han 
núa, ta không the nào quan niem đuo'c 
rang câ Phi-e-ra vói Giăng cũng lam lân 
y nhu v$y, và chac-chan là Giô-sép 

nguòi A-ri-ma-thê là so húu chú cúa 
ngôi mQ đã giâi-quyet van đe ay rôi. 

Them vào do, nên nhò rang đó là môt 
phan mQ cúa tu-nhân, chó không phái 
là môt nghia-đii c5ng-cong. Không he <̂ó 
mQt ngôi mQ nào khác a gan do, đen 
nôi ho phái lam lân nhir vây. 

Giá thuyet cho rang Chúa Jêsus chi 
ngat đi chó không chc: that cũng dime 
đua ra đe giâi thích ngôi mô trông. Theo 
quan-điem ãy thì n^uòi ta đã lam Inn 
khi báo cáo rang Ngài đã chet roi, trong 
khi that ra Ngài chì bi kiêt sue và qua 
dau đón vì mat nhiêu máu nên ngãt xiu 
mà thôi. Khi Ngài đuQ^cđua vào mQt phan 
mQ mat me, thì Ngài tinh lai. Rôi Ngài 

đi ra gap các môn-đê, khiên ho tuang lam 
TÌnz Ngài đă tú kè chêt song lai và hiên 
ra cho ho thãy. 

Đó là m$t lỳ-thuyet do thòi can đ?i 
tao ra. No đã xuãt hi?n lan đau tiên vào 
cuôi the kỳ thú muòi tám. Điêu rãt có ỳ 
nghĩa, ãylà không he có ai nghi ra m$t giâ 

thuyet thuoc loai đó trong so nhúng C U Q C 

tãn công manh liet nhãt vào Ca-đ6c-giáo 

tú thuo"ng cô đè truyên lai den nay, Tãt 
câ nhúng chuyen duQ*c ghi lai ngay tú 
dau nhãn manh den cái chet cùa Chúa 

Jêsus* 1 '*,*;,:'-- r^f: :" 

Nhung chúng ta chi tarn nhân là Chúa 
Jêsus chĩ ngãt xĩu và bi chôn sÔng đi. 
Làm sao có the tin đuac rang Ngài có 
thl sÔng sót đuo'c ba ngày trong mot ngôi 
mQ am thap, không có thúc an, không có 
n u á c uông và không đuo'c ai ch2m sóc 
gì câ? Có the nào Ngài song sót đuo'c 
sau khi đã b\ trQng thuang mà chi nhò 
vào nhúng tãm vái liem có tarn thuoc them 
nhu the chăng ? Ngài có đù sue đê mô* 
vâi liem ra, day tâng đá nang ne chân 
cùa m<? đi, dánh bai bon lính canh La-mã, 
v i dung đôi chân đã bi dóng dinh vào 
đê di bo may dam đuòng không ? Môt niem 
tin nhu the còn quái di han là tin vào 
su ki?n dan giân rang dã có su Phuc 
sinh thuc su. 

Cà đên nhà phê bình nguòi Dire là 
David Strauss không he tin có sir Phuc 
sinh cũng phũ nhân y kien trên, và báo 
là không the tin đuor . Ông nói: « Chang 
bao giò Đang vua ra khôi mô mà, song do*, 
chêt do*, di khêah khang vl yeuduói, bêr.h 
hoan, đang can đuQ'C chúa thuoc bang bó, 
đuo'c phuc hoi s:'rc lire, chăm sóc diu 
dàng, và cuoi cùng dã ngã quy vì qua đau 
đón, lai có the gay cho các môn-đê cái 

càm-tuang rang Ngài víra đac tháng sir 
chêt và mÔ mâ ; ring Ngài là ông Hoàng 
cùa su Song. Su kiên trên ehăc phái nam 
dâu do trong chò sâu kin cùa chúc vu 
hQ mai sau. MQt su phuc-sinh nhu the 
chì làm giàm sút phan an tuo-ng Ngài đã 



khíc sau vào tarn khàm hp do ávi sang và 

cái chet cùa Ngài — hoac cùng lam thi chì 

bien tat cá thành mot ban ai ca mà thôi 

ch6 không the nào biên dirp'c sir sau muôn 

cùa ho thành long hăng-hái, nâng cao sir 
kính trpng cùa hp thành môt thai dp 
phung thò* (Strnuss, David. The Life of 

Jesus for the People, ban dich Anh-văn, 
X.b. lan thir 2 ; 1, tr. 412 — London 1879). 

Cuôi cùng, ncu giá-thuyêt ãy đúng, thi 

chính Đãng Christ đã công khai nói dôi. 

Các môn-đê Ngài tin và rao giáng rang 

Ngài đã chêt nhirng đã song lai, mà Chúa 

Jêsus đã không làm gi hêt đè dánh tan 

niêm tin đó, trái lai, còn khích lê nua 

là khác. 

Lỳ thuyêt dpc nhãt giái-thich dirp'c day 
đù ngôi mp trong chính là sir song lai 
cùa Đãng Christ khôi kè chet. 

Đieu kiên thir hai rnà tat cá moi ngirò'i, 

dau tin Cbúa hay không, cũng đeu phái 

giái thích, ãy là nhirng lan xuãt hifn cùa 

Đãng Christ đã dirp'c Kinh-Thánh ghi lai. 

Nhũng lan hieu ra nay bat đau vào buoi 

sang Phyc-sinh và kéo dài suôt 40 ngày 

sau đó, nghìa là cho đên ngày Ngài thăng 
thiên. Kinh-Thánh đã ghi lai mirò-i fan 

xuãt hien khác nhau, vào nhfrng thì giò-, 

noi chô và vái nhirng nguò'i rat khác 

nhau. Ngài đã hien ra hai tèn v&i hai 

cá nhân là Phi-e-rcr và Gia-ca. Có nhũng 

lan Ngài hi?n ra v6i các môn-đ? khi hp 

dang hpp nhau lai, và mpt lan cho 500 

anh em. Nhirng lan xuãt hi?n đeu xáy 

ra tai nhieu đja diem khác nhau, Có lãn 

tai khu vuò-n gan ngôi mô, lan khác t?i 

phòng cao. Met lan trên con đirò'ng tù* 

Giê-ru-sa-lem đcn Em-ma-út, và có Ian 

thì xa han, tai xú Ga-li-lê. Môi lan hi?n 

ra đeu dirp'c đánh dau blng nhirng hành 

dông và lcri le dac-biêt và khác nhau cùa 

Chúa Jêsus. 

Chúng ta không the nào phù nhân 

nhirng câu Kinh-Thánh ghi l?i nhirng lan 

hi?n ra cùa Đãng Christ căn-ctr vào cùng 
nhirng lỳ-do gi6ng nhir vi?c không the 

giái thích ngôi mp trÔng can-cú- trên 

nhirng Iò*i nói d6i và chuy?n 

hoang-diròng. Chính nhtrng 
lò*i chtrng do nhirng ngirò'i 

chúng kiên tan mat dã khien 

nhirng lo"i khang dinh cùa 

hp trô* thành đây-đù và sâu-

sac đáng tin. 

Giâ thuyêt quan-trpng nhãt 

đã đirpc nêu ra dè phù 

nhân nhirng phan kỳ thuat 

vê viec Đãng Christ hien ra, ãy là nhirng 

lan xuãt hien đó đêu do ao tirô'ng mà 

có. Thoat đau ta nghe nhir lói giái-thích 

nay rat híru lỳ đoi vói biên cõ siêu nhiên 

kia. No van hiru lỳ cho dên khi chúng ta 

bat đău nhân thúc rang y-hpc cfn-đfi đâ 
ghi nhân rang có mot vài dinh luat có 
the áp dung đirpc cho nhirng hien tirô'ng 
có tình each tarn lỳ nhir the. Nêu chúng 



ta nÔi các nguyên-tac ay vá i nhirng bang 

cá hièn-nhiên đã nam vírng đircrc, chúng 

ta se thãy rang điêu thoat đău có vê rãt 

híru lỳ, torn lai, chi là viec không the 

nào xây ra đirgc. 

Ao tirang thiròng xây ra nai nhirng 
ngiròi hay tirang ttrgng và nhay cam. 

Nhtrng Đãng Christ đã hiên ra cho đù 
hang ngiròi. That ra thl trong đám hp có 
the có nhirng ngiròi đàn bà dê xúc-đông, 
nhirng cũng có nhirng con ngiròi rãt 
t cirng đau» nhir ngiròi ngir phù ten 
Phi-e-ra và nhiêu ngiròi khác á nhiêu 
đja-vi khác níra. 

Ao giác hoàn toàn có tính-cách chù 
quan và cá nhân. Do đó, không he có 
hai ngiròi kinh-nghiem mpt âo giác giông 
nhau. Nhirng trong triròng hgp Phyc-
sinh, không phâi Đãng Christ chi hiên ra 
vói các cá nhân riêng-rê mà thôi, nhirng 
đã xuãt-hiên cho nhieu nhóm ngircri, có 

mpt Ian han 500 ngiròi. Phao-lô bào rang 
han phân nùa so ngiròi đó van còn song 
và có the thuât lai các biên cô ãy 

(I C ô r . 15) . 

Ào tirang chi thiròng xuãt hiên vào 
nhirng thì giò và đia - điêm dac - biêt, 
và đirgc ket hgp vói nhirng bien cô 

tirang tirgng. Nhirng nhirng lăn sau xuãt 

hi?n cùa Chúa Jêsus đêu xây ra câ trong 
nhà lan ngoài tròi, vào buôi sang, buôi 
trira và buôi chiêu. 

Nhirng kinh-nghiêm có tính each tâm 
lỳ nhir the thiròng xây ra each nhau mot 
khoâng thai gian khá lâu và có phăn đêu 
đăn. Nhirng nhirng tìrng trâi a đây đã 
xây ra trong giai đoan chi có bon mirai 
ngày rôi chãm dirt han. Không he có ai 
bâo rang chúng lai xây ra sau đó. 

Nhirng có lê bang chirng dirt khoát 
nhãt cho sir sai lam cùa giâ thuyê't âo-
ttrang. ãy là âo giác là mpt sir kiên 

thiròng do str aõ-iróc, mong chò qua 
dáng mà ra. Muôn có môt kinb-nghiêm 
nhir the, ngiròi ta phâi muon tin cao-đô 
rang điêu mình dtr-phóng là môt cái gì 
thtrc-sir có đó, và cho rang điêu mình 
tirang-tirang đó là that. Thi dy mpt bà 
me có con bi tù-trân nhó lai rang con 

* * * 

mình thiròng đi làm vê lúc 5 giô- 30 
môi buôi chiêu. Môi buôi chiêu bà hay 

nam trên ghê xích-đu đê ma - mong 

và suy gâm. Cuôi cùng bà ta tirang là 

mình thãy đira con vê đên cùa và nói 

chuy?n vói mình. Cho đên giò phut đó, 

bà đã mat liên-lac vói thtrc tai. 

Ngiròi ta có the nghĩ rang vi?c đó đã 
xây ra cho các môn-đe cùa Chúa ve sir 
Phuc-sinh. Nhirng viêc xây ra đã hoàn 
toàn trái ngirgc : hp đã biêt chac chan 
rang Chúa Jêsus dã ttr kè chêt song lai 

trái v&i đieu ho trong mong. 

Ma-ri đã đên mô vào sang Chúa - nhtrt 
đău tiên và mang theo thuôc them. Tai 
sao vây ? Ay là đê tarn xác Chúa, là ngiròi 
bà yêu men. Rõ rang là bà không he 
mong rang mình sê thãy Ngài ttr kè chêt 
song lai. Th?t vây, khi thãy Ngài lan 
đău tiên, bà đã lăm tirang đó là ngiròi 
làm vtròn ! Bà chi nhan ra Ngài sau khi 
Ngài nói chuyen vói bà và cho bà biet 
mình là ai. 

Khi các môn-đe khác nghe chuyen đó, 
hp đêu không tin. Đôi vói hp, câu chuy?n 
nghe nhir rãt « hoang điròng». 

Cuoi cùng, khi Chúa hiên ra vói các 
môn-đê, hp đêu run ray và tirang mình 
gap ma ! Hp tirang mình đang có âo giác, 
và âo giác ãy khien hp kinh hãi rung ròi. 

Nhirng Ngài bâo hp : «Hãy rò đên ta và 
hãy xem ; than (hay ma, qui) thì không 
có thit xirang, mà các ngtro'i thãy ta có ». 
Ngài hôi hp có chi an khôxig, và hp đira 
cho Ngài môt mieng cá niró'ng. Lu-ca dã 



ghi them môt su* ki?n rõ rang, ãy « than 
(hay ma, qui) thl không an đuQ'c cá» ! 
(Lu-ca 24:36-43) . 

Cuôi cùng, còn có truòng-hop cô dièn 

mà chúng ta van dê cap den, đó là Thô-
ma. con nguòi hay nghi ngò. Khi Chúa 
hi?n ra vòi các môn-đ? lan dau tiên thì 
ông không có mat. Nguòi ta thuat chuyen 
đó lai cho ông nghe, thì ông chê diêu 
ho và không tin. That ra, ông có ỳ nói 
nhu vay : «Tôi là nguòi hay hô nghi. 
Nêu không đugc thãy tan mat thì tôi 
châng bao giò tin bat cú chuyen gì. Tôi 
theo kinh-nghiem chũ-nghĩa. Nêu tôi chua 
đãt ngón tay tôi vào cho các dãu đinh 
trên ban tay Ngài và tay tôi vào hong 
Ngài, thì tôi sê không tin ?. Chac ông 
không san sang đê có m$t âo giác dau 1 

Giãng đã thuat lai cho chúng ta mot 
câu chuyen rãt ggi hình vê viec Chúa 
chúng ta đã hiên ra vòi các môn-đê tám 
ngày sau đó (đoan 20). Ngài đã diu dàng 
mòi Thô-ma xem xét that kỳ bang chúng 
hiên-nhiên trên tay và hong Ngài. Thô-ma 
đã nhìn thing vào Ngài và quỳ xuông 
mà lay Ngài : « Chúa tôi là Đúc Chúa 
Tròi tôi». 

Muôn giâi thích nhúng lan xuãt hiên 
cùa Đãng Christ bang thuyet chù t ruang 
có âo tuòng, nguòi ta phái bô het nhúng 
chúng có hiên nhiên. 

Có gì xây rađê biên đôi ducrc câ đám 
môn-đe đã run ray, so* hãi, t ra thành 
nhúng con nguòi can đám, vúng tin ? Vi?c 
gì đã xây ra đe có the bien đ$i m§t Phi-
e-ra, là ngiròi mòi đêm t ruòc ngày Đãng 
Christ bi đóng đinh vô'n so* chet đen nôi 
phâi chôì Chúa Jêsus đen câ ba lan, tra 
thành mot con su tú cúa đúc-tin luôn 
luôn gam gú ? Khoán 50 ngày sau do, 
Phi-e-ra đã không bao giò sqr chet khi 
bâo rang chính ông đã thãy Chúa Jêsus 
t ú chêt song lai. Ta cũng phâi nhò là 
Phi-e-ra đã giâng mot bài nây lùa vào 
ngày lê Ngũ tuan tai Giê-ru-sa-lem, túc 

là nai bien c6 quan tnjng đang xây ra, 
và mang song ông bi ham dpa. Lúc ãy, 
không phâi là ông đang a Ga-li-lê nghĩa 
là each đó nhiêu dãm đuòng, nai 
không có ai kiêm chúng âxryc các su 
kiên và nhúng lòi công-bô cúa ông có the 
sê không bi ai phán đÔi câ. 

Chì có than - the cùa chính Đãng 
Christ đã phuc-sinh mòi t?o ra đ u a c su 
biên đbi đó. 

Cuôi cùng, còn có str Phyc-sinh hiên-
nhiên đang xây ra trong thòi hiên đai 
và cho túng cá nhân mQt. Neu Chúa 
Jêsus đã t ú chet sÔng lai, thì hiên nay 
Ngài van song, van có quyen xâm-nhâp 
và biên câi nhũng ai mòi Ngài buòc vào 
đòi song hp. Hang ngàn nguòi hi?n đang 
song đê dong thanh làm chúng rang dòi 
song hp đă nhò Chúa Jêsus-Christ mà 

^ đ u a c thay đôi han. Ngài đã làm cho hg 
íjđiêu mà Ngài húa sê làm. An bánh thì 

biet ngay là no ngon không- Lòi mòi cùa 
Chúa van còn ngò vòi chúng ta: «Hay 
nêm thú Chúa đè thãy rang Ngài là 
ngQt-ngào». Con đuòng rông-râi cùa sir 
thú nghiêm van đang ma ra cho tãt câ 
mQt nguòi . 

Đê kêt luân, chúng ta có the đông ỳ 
vói Camon Westcott, mot hoc giâ tiêng 
tám tai Cambridge nhieu nam t ruóc đây, 
khi ông tuyên bo r i n g : «Lê cô nhiên là 
sau khi thu-thap tãt câ các bang có hiên 

nhiên lai vòi nhau rôi, neu bâo rang 
không có môt biên cô Ijch-sù nào dã 
đuo'c hau thuân nhieu han bai rãt nhiêu 
each khác nhau cho blng sir phyc-sinh 
cúa Đãng Christ, thì không phâi là qua 
đáng. Chì có mot thành-kiên t ruóc cho 
rang no là giâ-dõi mói có the đua ra ỳ 
kien cho rang các bang cò ve sir phuc-
sinh là còn thiêu w. (Westcott. B.F. The 
Gospel of the Resurrection, Xb. lan thú 
tu , tt. 4-6, London, 1879). 

(Trích quyen HÃY BIET TAI SAO 

CHÚNG TA TIN sap xuat-bân) 



Tho 
Chet cùa Círu Chúa 

Chet cùa thê-gian chet ay thw&ng 

Chet nhir Cwu-Chúa rang muôn phwcrng 

Chít trên Thâp-giá thay nhăn-loqi 
Chêt xuõng Cwu-tuyen diet qul-vtrcrng 

Chít cwu tôi-nhân ra Hôa-nguc 

Chet dem giáo-hwu den Thiên-đirirng 

Chet vinh nhvr the, đâu rang chet 

Chet mfr man sanh, the-đqi trw&ng 

LlAJ-TyY, QUE-SON 

Tiêng hát ngirò'i công nghìa 

Đây, ngwc trđn Christ tôi 

Rw&m máu đào 

Đô han ran đô buoi chieu tà 

Tir khi tôi nhìn xem 

Thì long tôi máu thôi chăy 

Đây, ban tay Christ tôi 
Đăy vêt cào, sir&t 
Đang nhò máu 

Nhvr mat ai nhò lê 
m 

Tir khi tôi nhìn Xem 

Thì ban tay tôi m&i het van nài 

Đây, cánh tay Christ tôi 

Đang bao dung giang rang 

Không gì ngăn can dircrc 
Tir khi tôi nhìn xem 

Thì tôi m&i biet giăng tay yêu ăp 

Đây, sir&n Christ tôi 
Nhw vành môi ai he 

Đang ri tìrng gigt swang sw sÕng 

Tir khi tôi nhìn xem 

Thì tôi m&i m& rông vet thw<rng mình. 

Đây, đôi mđt Christ tôi 

Đang nhìn lên tr&i 

Đè đirng ngó xuong mănh Kính hài 

Tir khi tôi nhìn xem 

Thì m&i thôi nhìn cuôc đ&i 

Rw&m máu cùa mình. 

Day, than the Christ tôi 

Van còn treo trên thâp tw 

Tôi sê hát to lên 

Khi nào dinh đwg'c nhb đi 

Chirngnào dinh sê nhò đi! Chirng nào? 

Oi, đă hai nghin nam qua 
Con mòi đvi dw&i chorn Ngài 

V&i đôi giòng lê! , 

GABRIELA MISTRAL 
(L.C. djch) 



NGÃN-QUỲ TRIIYEN-GIÁO 
Kinh thira quy-vi Mtfc-sir, Trayìn-đgo 

và toàn-thè con-cái Chúa, 

Tôi có nhân đuo*c búc tho* cùa Muc-sir Lê-văn-Phâi, Thú-quỳ cùa 
Uy-ban Truyên-giáo, gò*i dên cho biêt nhir sau: «... Xin báo tin cho ông 
rõ tôi cpng so ngân-quỳ Truyên-giáo thãy nguy to rôi. Tháng nãy sê không 
dù tiên gô*i dên các gia-dinh Muc-su* Truyên-giáo vì nam nay các H9Ì-
thánh dâng it qua. Xin ông ran cõ-đ$ng them, chó* nhu the nay là nguy...» 

Đây là lan đau tiên trong dòi song tôi nhân đuo*c lòi bá-cáo vê 
tlnh-hình tài-chánh nhu* trên tha t là mpt sy* thu-thách cho công-cu§c 
Truyên-giáo. Tôi lien vào phòng riêng, mô- bú*c thu trlnh-bày truòc mat 
Chúa vi day là viêc cùa Ngài, tôi không biêt phài làm chi, xin Chúa nhlc-
nhb và thúc-giuc nhiêu con-cái Chúa dâng vào công-quỳ Truyên-giáo hau 
cho tôi-tó* Ngài khôi phài thieu-th5n. 

Thua quf-vj, vì đây là «công vi$c chung cùa nhà Chúa* nên tôi nghi 
mình có phân-su* trình-bày each trung-thuc cho tãt cà tôi-tó* con-cái Chúa 
biêt rõ ho*n. Nhu búc thu tôi thay cho Úy-ban Truyên-giáo gô-i dên mái 
Hôi-thá nhđè doc trong ngày «Chúa-nhirt Truyên-giáo» (4-1-70), tôi có nêu 
lên nhũng thành-quâ tõt-đep mà Chúa dã ban e n trong công-cuôc Truyên-
giáo trên mien Cao-nguyên. Nhu hi?n nay có trên 30.000 tín-hũu, 144 

Hôi-thánh, 105 Muc-su, Truyên-đao, Truyên-đao sinh, và công-vie. c Chúa 
đang đupc tiên-triên each tõt-đep sau 40 nam H$i-thanh nhà lo truyên-
giáo. Chác ai nãy trong chúng ta đêu mong uó*c nhò* o*n Chúa 
châng nhũng can phài duy-trì mà còn nên mô* mang công-cu$c truyên-giáo 
theo nhu khàu-hi$u chúng ta nêu ra là • đem Tin-Lành dên cho mèi sSc-
t$c» không vì su* thiêu-hut tài-chánh mà dình-trê.. 

So* di ngân-quỳ Truyên-giáo thiêu-hut là vì các H$i-Thánh ô* Mỳ-quõc 
(do Hôi Truyên-giáo chuyên-giao) dâng giúp Quỳ truòc kia 58.000$ moi 
tháng nhung kè tù* tháng nam 1969 chi còn 40 .000$, và vì giá sinh-hoat cao 
nên Uy-ban Truyên-giáo phâi tãng phu-cap cho các v} truyên-giáo them 
lên 2 0 % (trong khi Tông-liên-hôi khuyên các Hôi-thánh, các co*-quan nên 
tang them luong cho các Muc-su, Truyên-đao 3 0 % và cung lucng tháng 
< 13» đê an-ùi các tôi-tó* Chúa trong dip têt Nguyên-Đân). Chúng tôi mong 
rang Chúa sê ban cho các anh em truyên-giáo chúng tôi cũng đuo*c nhu qui 
vj ô* Trung-châu vây. , 

No*ì đây chúng tôi không quên to lò*i chân-thành CÀM-TA các H$i-
thánh và các v; ân-nhân dã cau-nguyfn và dâng-tiên úng-h$ công-cu§c 
truyên-giáo. Kinh xin qui Hpi-thánh và quí-vj ân-nhân vui-lòng cú* ùng-hp 
công-cuôc truyên-giáo each manh-me hen. Vì mSi tháng Uy-ban Truyên-giáo 
can phài có trên 85.000$ đê cung lucng cho 10 gia-quyên Truyen-giáo 



quÔc-ngoai và quÔc-n$l (chira ke" các gia-dình truyfcn-giáo mói), mà vj 
Muc-su* thù-quỳ cho tôi biet so ding trung-bình các HôjUthánh toàn-quÒc 
môi tháng chi có khoán 30 đèn 40 ngàn đông. 

Vá lai, theo so thu cùa Úy-ban Truyên-giáo thi chi có 47 Hôi-Thánh 

trong so 198 Hôi-Thánh Vi$t-Nam du*-phan vào ngân-quỳ Truyên-giáo. 
Chúng tôi tróc-ao mòi Hôi-Thánh Chúa đèu dtr phan vào quỳ nay, dù it 
dù nhieu, thi chác-chân sé có ket-quà tót, không b\ thièu-hut nhir hi$n nay. 

Chúng tôi dan-dl và thiet-tha kêu-goi mòi gia-đình tôi-tó- và con-cái Chúa 
tích arc du* phan vào ngân-quỳ Truyên-giáo theo m$t trong các đirò'ng lÓi 
sau đây: 

1) Moi gia-đình con-cái Chúa hú*a dâng môt so tiên hlng nam (có the 
đóng moi 3 tháng hoăc môi 6 tháng). 

a) Hai ba Hôi-thánh hifp lai đài tho lirong môt gia-đình Truyen-giáo. 

3) M§t H$i-thánh ló-n đài-tho lirong rapt gia-đình Truyên-giáo. 

4) Môt hay ba gia-đình tín-híhi hop lai đàl tho lirong môt gia-dlnh 
Truyen-giáo. 

5) Hôi-thánh hay gia-đình tín-hũu đài-tho lirong môt gìa-đình Truyèn-
đao Thiro-ng. 

So híra trên đây trong thò-i-han môt nam, và m$i nam có the* thay 
đoi tùy on Chúa ban cho. 

Chúng tôi đăt hy-vong noi tinh-than ùng-hô công cu§c truyên-giáo 
cua các tôi-tó- và con-cái Chúa trong Hôi-thánh nhà. Xin hêt long đa-ta. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng hân-hanh tin cho Quí-vJ rõ là chúng tôi có 
nhân đu'O'C đon xin dâng mình truyen- giáo cúa các Thay Cô Truyên-đao 
Nguyèn-đình-Chirong, Ông-dirong-Sang, Nai-đông-Hien, Lê-thê-Đinh. Bô*i 
đírc-tin noi Chúa và hy-vong noi quỳ Hôi-thánh, chúng tôi đã đê. trình 
các đon ãy và Ban Tri-su* Tong-llên-h§i đã bô chirc cho hp trong kỳ hop 
ngày 1 5 - 1 - 7 0 víra qua. 

Trân-trong kính-chúc Ông bà Chù-toa và H$i-thánh môt nam tràn 
day phiró'c Chúa. 

Ũy-ban Truyen-giáo Tòng-liên-h$l 
Hop tho 73 

Nha-trang 

Xin quí-vj ghi s6 hú*a vào phìêu htra dâng ttèn ùng-hô vi£c truyên-
giáo (có đính theo so báo nay) và gôi đén đia chi trên. Tièn-bac xin gèrì 

v è : Muc-sir Lê-văn-Phài 155 , Tràn-Hirng-Đao Saigon là Thù-quỳ cùa 
Uy-ban Truyên-giáo. 



TRUYÊM - OAO 

S Â U - K O N G 

M a 
£ Ô M ãy !à môt buôi tn ra Chúa-

nhât đ?p teôi vào nam 1965- Sail 
bài giăng và phân mòi got that cam-
đpng, tôi đírng tai C U M vào cùa ngôi 
nhà thò- ìàn nhú t thù-đô xú- Congo, 
chò'-đpi dám h£i-chúng den vói Chúa. 
Vi MttOStt cíia chi-hôi ãy ciròi tharn 
ben q m h to?. Tôi ho i : «Có cái gi vui 
v$yÌ* Ông d á p : «Õ, tòi ciròi thái-đd 
np;ac-nhiên khi nghe lò*i mói-goi axz 
nhfrng ngiròi đân ó day. Tôi dã tteng 
chivng-kien lói m ò i - g o i nhir the môt 
lan ben Thuy-Kí, nhírng dán ó đây 
không biet c3i le do.;» 

H^ì nam sau chính vi Muc-sir ay da 
tc í t raô-hôi dtrói ùnh nang mat tròi 
cùa yùng xích-đao dê ket-luân mot bài 
giàng cho rau'òĩ lãm ngàn ngiròi chen-
chúc nhau t r t w c sâa nhà t h ó giăng 
day các biStt - r « 2 > dú m à u : « Đang 
Christ cho tíít cà ir.ci ngirò'i», a CÀ*»iên-
cĩích Tvtiycn--đíto toàn quoc». 

Ông ía ìàrnt n Các ban víra nghe tôi 
trt;yen rao ìòi EWirc Chúa Trò i trích 
tir Kinh-Thárh* Đírc Thánh-Linh Cũng 
dã phán t t y c - t i e p cho tarn long các 
b$2U Néu qua lò*i làm chúng cúa Đúrc 
Chúa Trò i , các b?n cam thãy ghê-tóm 
t^ i - t è i cùa các b?n và thãy minh rãt 

N H À T R U Y E N - Đ A O 

cho t o à n x i r Congo ! 
oxn Att<yc oú'u-ròi, điryc tay sach tpi, 
xitj hăy tarn tách-ròi các ban be đ$ đén 
đây ngay bày-gtó, công-khai trình-di§n 
trirôc mat £>;rc Chúa Tròi và ăn-nãn 
tc?MõL Đang Christ d3 chju chet vl 
tpi. ĐLTC Thánh-Linh d?y rang ngay 
ham fiayi ngay gió nay, các ban có 
the airy.: tha-thtr và t ró thành con-
cái Đ Ú * J Chúa T rò i . Đtrc Chúa Cha đã 
tuyêa-ôo rang Ngài yêu-mén các ban và 
ghsn-ghét tpi-lòi cùa các ban- Hay đén 
day ngay bây-giò' đè xirng t$i và nh§n 
sir círu-rôi dã dtro*c dành sân cho các 
ban. Hay đén an-năn t§i và lay đírc-
tin đè nh§n tinh thiro-ng Bùc Chúa 
Trò i dang san-sàng ban cho các ban ». 

Và ho đã den t írng ngiròi m§t, tírng 
top hang chuc, hang tram ngiròi* Bay 
giò1 thì câ xir Congo đã quen vói cái 
«íê » do. Trong vòng hai nam sau nay, 
có tren 27.000 ngiròi dáp l?i lòi mòi 
cúa vi M\to-sir ãy — là Myc-sir Jean-

Ptrce Makanzu. Câ xir Congo dèu tôn-

trpag nhà truyèn-đao cho Toàn-qu6c đó. 

Sau vòng truyên-đao bón tuàn-ll t?i 
nr-èn Đông-Bac Congo bao-la, noi bpn 
phiên-ĩoim đă sát-hai hang tá giáo-si, 
nhà truyèn đao đă chirng~ktén nhírng 
viêc câm-đ$ng khtén ngiròi ta nhó' lai 
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cuôc phuc-hirng cua Finney tai Hoa-kỳ, 

Trong các mien ãy, cánh ctra đang 
đtrpc mô* r$ng đè chào đón Tin-lành. 
Các vi xã - trtr&ng, chánh - tòng, quân-
tr t ráng và câ tình-trtr&ng, công-chirc 
cao-cãp cùa chính~phù f đêu quáng-bá 
tin-ttrc ve các buòi nhóm. Chang h$n 
ông Tinh-trirô'ng Babondi dã di kinh-iỳ 
suôt ba tuan-lê trong đia - phân trách-
nhi^m cùa mình trxrcrc khi nhà truyên-
đao đên noi , đê báo tin cho dan-chúng 
và mòi hp đ^n nghe lòi Chúa. Õ* nhieu 
đia-đièm khác, ngiròi ta đã yêu-cau cho 
các công, tir-sô* và trtrò'ng hoc dtrp-c 
« nghi lê » dè moi ngtròi có the dên d y 
các bufci giâng. 

Nhirng dám dông ty-hop tai câc s in 
banh, các vùng đãt trong cùa phi-câng, 
các công-trtrcmg ho?c công-viên trtró-c 
các công-thu\ Thtrírng thircrng dân-chúng 
cung nhtr các nhà cam quyên, ngiròi 
giàu, kè nghèo, trè con cũng nhu 1 

ngiròi ì&tt dêu kính-can nghe giâng 
Tin-lành. 

Các cânh-sát viên và quân-nhân rãt 
vui-vè giir trât-ti^, sôosang đêm so 
ngtròi tin Chúa, giír lai nhirng ngtròi 
muôn trình-diên trtrfrc tòa giâng và hú*a 
vói ttrng ngtròi r ing ho sê không bi 
bô sót đâu. Dirò-ng nhir trong hau hêt 
các buôi nhóm, môt so nhirng ngtròi 
đtrcrc phái đên giír t ra t - ty đó dã bi 
Tin-lành cùa Đãng Christ thuyêt-phyc 
và tiên iên dè dâng mình cho C&u-
Chúa. 

Tai Irumu, ông tinh-trirô'ng đã phái 
mpt ngiròi đai-dien chính-thírc cho 
mình đên dtr buoi nhóm. Sau phan 
mòi goi, ông ta dã ròi chléc ghê danh-
dtr, mat đâm lê, dè cùng đen vói nhiêu 
ngtròi khác và tiêp-nhân Đãng Christ . 

T?i Wamba, sau khi Muc-sir Makanzu 
dirpc giòi-thi^u vào nhirng giò1 phut 

đàu-tiên cùa buòi nhóm, ông dung 
may cau van-tat đè giăi-thích đS-muc 
a Đãng Christ cho tãt-cà moi ngtròi », thl 
đã có tám ngtròi tiên lên tin nhân 
Chúa. Ông giât mình vl sir đáp-trng 
bãt-ngò 1 do, và môt lan ntra thãy r ing 
chính Đtrc Chúa T r ò i dã làm công vi§c 

đó chó* không phài ông. 

Trên đtrò-ng dên Ibambi, ông dirng 
lai Nebobongo dè dung trà. Trong khi 
chò--đoi ngiròi ta pha trà, ông thãy m$t 
dám ngtròi vây lay mình. Quyèn Kinh-
Thánh cùa ông còn dè trong ô-tô. Ông 
không the nào ra lay mà cũng không 
the nào làm thinh. Ông lien dung câu 
gÔc rãt quen-thuôc là Giăng 3 : 1 6 dè 
giâng môt bài. Sau phan mòi-goi không 
cbuàn-bi triró'c, có mot tram lè bay 
ngtròi dâng mình cho Ctru-Chúa. 

Tai Ibambi ông đ u v c cho hay là 
sang hôm đó có mot ngiròi đàn bà 
sanh đôi. Ông lien dên benh-vìên dè 
thãm. Víra khi ông ròi phòng mach cùa 
báo-sanh vi$n, mpt đám. đông các bà dang 
ngoì đoi ô* đó rso lên : « Ông Makanzu! 
Ha-lê-lu-gia! Xin giâng cho chúng tôi 
nghelì> Mot lan ntra, ông bi bãt-ngò* 
không có săa Kinh-Thánh trong tay, ông 
doc Giăng 1 6 : 2 1 và theo đó mà giâng. 
Sau phan kêu-gpi, mtròi chin sân-phu 
sap sanh và cô ihir-kỳ công-chtrc ô- đó 
dáp lai lòi mòi cùa Chúa. 

Khap na i ngiròi ta thãy ngay rang 
toàn vùng đó da có lira cùa Đúx 
Thánh-Linh cháy bung lên triró'c khi 
nhà truyen-dao đên no i . Trong câ khu-
W C ngtròi ta không ban dên chuyen 
gì khác Tai môi nhà riêng đau-đê cùa 
câu-chuyên hitìg ngày ià Tin - lành. 
Trong các quán, các cù*a hang, các văn-
phòng và ngoài các sân banh, ai nay 
dêu ban cãi vè Tin-lành. Ngiròi ta có 

t 



the thãy h ì n h - â n h các buoi hop và 
bích - chirang thông-báo các buoi hop 
nhan-nhân khãp na i . Nhirng đám dông 
chò'-đpi tai các đia-đièm giáng dao tír 
bay giò* sang den bón giò* chièu dirói 
ánh nang gay-ga t mà không thiêt gl 
đên an uóng. 

T^i Isiro, m$t chiêu no tròi dã mira 
nhir trút đúng vào giò* ông Makanzu 
giáng, nhirng dân-chúng không ch|u di 
kiêm chô đut mira. Ho la ló-n: «Ha-
lê-lu-gia! Ông cú- giáng di !» That là 
m§t phép la khi thãy ho dam mira, 
bong con nhó trên tay, t rot nhir chuôt, 
nhirng miêng van ca hát dircrng nhir 
hp dang a trong thê-giói khác. NgirM 

chírc-viên cao-cãp nhírt cùa g iáo-phái 
ãy nó i : « Chúng tôi không can lên thiên-

đàng 1 Thiên-dàng dã xuóng vói chúng 
tôi tai Isiro day rôi, * 

Lê quôc-khánh Congo nham ngày 24 
tháng miròi mot d. 1. dã dirp'c ctr-hành 

tai sân v â n - đ § n g Bambesa. Sau khi 
toàn-thè dân-chúng dã tu-hpp đông-đù 
dè dtr lê, ông t inh-trtròng đirng lên và 
tuyên-bô: « Nhà truyèn - đao toàn xtr 
Congo hi^n có mat gitra chúng ta. Chúng 
ta phái dành cho ông mot muc trong 
ch i r ang - t r i nh hành le cùa chính phù 
chúng ta. Tôi trân-trong mòi toàn-thè 
đ ô n g - b à o chú-ỳ đên lòi Đírc Chúa 
T r ò i vì í c h - l p i riêng cùa mình và vì 
str yên-lành cho chính-phù chúng ta.» 
Sau bài giáng có 233 ngiròi tiêp-nhân 
Đãng Christ. 

Sau khi tír Poko t r a vè, ông gap 
may c\t già đã có mat trong buoi nhóm 
ngày thtr bay. Horn ãy là ngày thir 
hai, và ho còn phái đi khoâng 170 cây 
so níra mói vè đên làng hp. Đang lúc 
hp cùng chong gay, đi khap-khièng trên 
đirò'ng và thãy ô-tô cúa ông chay ngang, 
hp sôt-sáng la l á n : « Mòi ông Makanzu 

t r a lai, giáng Tin-lành luôn hai tháng 
tròn cho chúng tôi, dè chúng tôi dirp'c 

phtró'c.» 
Bat cir ông đên đâu cflng gap các 

cuôc diên-hành ngoài đirò'ng phô cùa 
các tín-đô Tin-lành. Dân-chúng Congo 
rat thích di d ièn-hành! Tai Babonde, 

nhà lao dirp'c mó* cùa . Ông tính-triràng 
thá tãt cá các tôi pham ra cho hp nghe 
giáng Tin-lành. Tha t là môt niêm vui 
khó tá khi thãy các tù-pham m$c đông-
phuc di trong đám ngiròi diên-hành 1 
« Đãng Christ cho tãt cá mpi ngirò'i 9 

cũng là cho các tù-nhân níra. Không 
có ngiròi nào muõn vtrpt nguc. Sau 
buoi hop, hp tir ỳ đi vào nhà giam : 
do là quyèn-năng cúa Tin-lành. 

Trong các cuôc diên-hành, có nhieu 
nhóm ngiròi khác nhau, giirang cao các 
b i èu -ng í r nhir : « C á n h - s á t vì Đãng 
Christ», a Quân-nhân vì Đãng Christ», 
«Các lãnh - ty vì Đãng Christ* v.v... 
Nhirng ngirò'i tàn-tât nghèo-khó măc da 
dê hay chi che than bang lá cây mà thôi, 
không he ngai - ngùng tiên biró'c bên 
ngirò'i ăn-m^c chĩnh-tè. Nièm vui cùa 
Đãng Christ rang ngòi trong mat hp. 
Hp quên tãt cá b?nh-tat âu-lo. 

Ngiròi ta che lên mpt nhà trai mênh 
mong Ipp lá, nhirng van còn là qua 
chat-hep so vói đám dông. Khi ông 

Makanzu biró'c vào khu-virc rông-ló'n 
dirp'c lpp lá ãy, đám dông reo hò và 
vò tay đè hoan-nghinh ông. Khi trông 
thãy đám dông, ông dâm sp\ Ông không 
dù can-dám đè giáng níra. Ông nói l&n : 
«Tôi không phâi là môt lãnh-tu hay 
chính-tri gia. Tôi không phâi là thiên-
str tír t rò i xuông. Tôi cũng không 
h a n gì ông Muc-sir trong làng cùa các 
ban. Tôi không đáng dirp'c đè-cao. Tôi 
chi là mpt tôi-nhân đã dirp'c Đírc Chúa 
Trò i tha-thír cho. Tôi chi đên đây đè 



nói cho các ban vè Chúa Jêsus, là Đãng 
có quyen cúu-rôi các ban và giúp các 
ban mãn-nguyen.» Sau làrl công-bô do, 
ông cam thãy Đ ú c Thánh-Linh tràn-ngap 
tãm long và xuô'ng - cot mình. Chúa 
Jêsus dã ban cho ông mot bài giâng mà 
ông không soan truó'c. 

Ngày no. sau m$t buoi hop, mot đám 
đông hún-hô* chay theo sau xe ông. Vi 
thú-lãnh cúa môt giáo-phái quay sang 
ông và báo : a Ông có thãy vì?c Đ ú c 
Chúa Trò'i làm không ? ». Mó'i it lâu 

trirúc day, nhúng con đuò'ng này đêu 
đay-dây nhúng đao quan phien-loan. 
Chính trong nhúng con đuò'ng nay. 

nguò'i ta đã khóc-lóc và b\ giêt chêt. 

Đãt đã uông máu nhúng nguò'i vô-tpi. 

Hôm nay các con đuò'ng này chúng-

kiên cuoc diên-hành cúa các tín-đò Tin-

lành, không dira dân-chúng đên m§t 

tòa-án cùa bon phiên-loan đè b\ tàn-sát, 

mà đua ho den cho hen vó'i Chúa Jêsus 

đê nhân s\f song đòi-đò*i Ngài tíjtng ho. 

That quyên-nang cùa Tin-lành đã thay-

doi tãt câ ! )> 

WILLYS K. BRAUN 

Trích tgp-chí < Evangelical Mission Quarterly i 

Mùa thu I9Ó9 - Do Gĩáo-sT Thomas. H . Srebblns 

chon dâng 

T . 0 . S . R . T R E N THE-GIÓTI 
PHIXHÂU 

Công-hòa Congo.— Mot H$i-ngh| Truyen 
giáo quôc-gia đã đucrc tS-chúc tai Kinshasa, 
tú ii đên 18-8-1969 tháo-luân ve ke-hoach 
dtt đem mpi nguòi ve cùng Đãng Christ. 
SO tín-húu Congo hi?n nay là 1 tri?u, 
trong t&ng-sÔ dân-chúng là 17 tri?u nguòi. 

Cameroon.— Quôc - gia nay chi có 
5.70.000 nguòi, nhung Hpi-thánh cQng đã 
pbát-đpng manh chuang-trinh truyen-đao 
sâu-rông. 

Mlai.—Có rãt nhièu nguòi tin Chúa và 
nhiêu bufci truyên-giàng Tin-lành hern bãt 
cú lúc nào het tú truóc đên nay. Nhièu xb 
cău-nguy?n đxrqtc thành-lâp và các Myc-
su đang ráo-riêt huan-luy?n tín-húu vè 
cá-nhân truyên-đao. 

Nigeria.— Mpt chuang-trinh truyên-đao 
sâu-rpng trong 6 nam dã đirgc đe ra đê 
giàng cho tãt cà 62.187.000 nguòi trong 
quôc-gia này — là quôc-gia lón nhút Châu 
Phi. 

Á CHÂU 
Nhvrt-bòn.— Chuang-trinh truyen -đ?o 

sâu-rông đugc tS-chúc lan đău-tiên vào 
nam 1970 t?i đâo Shikoku. Nhúng khóa 
huãn-luy$Q trong 4 ngày đã thyc-h i?n 
trong tháng 11 -1969 . Nhièu tièu-tfc cau-
nguyên đã bat đâu. Có 85 phân tram các 
H^i-thánh tai Shikoku tham-gia chuang-

trlnh TĐSR. 
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Tăn-gia-ba.— Giám-myc Chandu Ray 
đucrc cú làm Hôi-truang Ban chãp-hành 
đãu-tiên cùa Vãn-phòng PhÔi-hiêp Truyèn-
giáo Á-châu vào ngày 1-7-1970 the theo 
quyêt-nghi cùa trên 1*100 đai-bièu đã đu 
Hpi-nghi Truyen-giáo Đ ô n g - N a m - Á và 
Thái-blnh-duang nam 1968 t?i Tân-gia-ba. 

ÂU CHÂU 

B'ô-đào-nha.— Mpt chuang-trinh mênh 
danh Tin-lành hành-đông đã đugc phát-
đông, bi t dau blng 13 khóa huan-luy?n 
các Myc-su và tín-húu nong-cÓt t?i các 
đja-phuang. Đông-thòi vòi các khóa hoc 
nay, cũng xúc-tien vi?c ãn-hành các tài-
li?u hgc-tâp và tS-chúc các tieu-tO cSu-
nguy?n trong toàn-quôc. 

M Ỳ X H Â U 

Ecuador.— Truyen-đao sâu-r$ng chánh-
thúc phát-đông tú tháng 7-1969 và sê tiêp-
mc cho đên tháng 8-1970. Day là quôc-gia 
thú 10 trong các quôc-gia Mỳ-châu La-
tinh đã đông-viên luc-lugng cùa Ca-đõc-
nhân trong chuang-trinh TĐSR 

Huê-kỳ.— Mot chuang - trlnh TĐSR 
đugc du-trù trong vòng 3 nam bi t đSu 
t ú 1971 đè phô-biên Tin-lành r§ng - rãi 
cho 36 quân trong Tièu-bang Pennsylvania. 
Các ióp huãn-luy?n lãnh-đao đã đugctS-
chúc trong 2 tháng 11 và 12-1969 vúa qua 
cho các Mvc-su vê nguyên-tac và chuang-
trinh Truyèn-đ?o sâu-r$ng. 

t 
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T R U Y E N - B A O S Â U - R 0 N G TAI K I Ê N - T t f Í T N G 

H ô i - T h á n h Tin-Lành Viêt-Nam tai 
T ính Kien-Ttrò'ng, dã cay a n Chúa to-
chtrc 03 đêm giâng Tin - Lành vào dip 
L i K ỳ - N i ê m Chúa Jêsus giáng-sinh 
ttr ngày 19 dên 21 tháng 12 nam 
196$, 

Trtró'C khi cuôc Giâng Tin-Lành bat 
đau, Uy-Ban Truyen-Đao Sâu-Rpng tai 
Cht-Hôi tích-ctrc hoat-đông các công-
tác nh i r : Chtrng-Đao, Thong-Tin, Phân-
phát Truyèn-Đao-Đan và nhãt là to-
chirc dtrqrc các tièu - ban cau - nguy?n 
đòng-loat tai các đia-đièm vào môi buòi 
tôi tfr 19 giò* 30 đên 20 giò*, cãu-nguyên 
dăc-biêt cho 03 dêm Giâng Tin-Lành-

Muc-tiêu cua H ô i - T h á n h Chúa tai 
* • • 

day là a 50 l i n h - h ò n tiêp nhân trong 
mùa Giáng-Sanh nam nay và trong 03 
dêm Giâng Tin-Lành ». 

Chúng tôi có mòi hai Đoàn Truyèn-
Đ30 Ltru-Đông M i è n - T â y và Mien-
Đông Nam-Phàn do nhi-vi M u c - S i r 
Đăng-văn-Luc và M u c - S i r Pham-văn-
Thâu làm Trtrò'ng đoàn là hai Diên-giá 
dac-bi^t cho Chirang - t r ình, cùng các 
Cong - str - viên dên H ô i - t h á n h Kien-
Ttrò'ng vào ngày 18-12-1969, và bat 
dãu ho^t-dong each đac-ltrc cho chirang 
tr ình Giâng Tin-Lành. 

Bôi sir t h i ê t - t h a c ã u - n g u y ê n cùng 
hqrp-tác cùa toàn-thè con-cái Chúa tai 
đây, nên Chúa có ban phiró'c đ?c-biêt 

03 đêm Giâng Tin-Lánh đ i rac ket-quâ 
vui-mìrng khôn-xiêt, ãy là có 142 linh-
hòn tiêp-nhan Chúa Jêsus làm Ctfru-
Chúa cùa mình, đang khi Hôì-Thánh 
Chúa tai day chi xin có 50 linh-hòn mà 
thôi. Quâ-thât đúng nhir lòi Chúa phán 
hira r ing : « Hãy xin sê đircrc, hãy tim 
sê gap, hãy go ctra thi đ t rac mô*». Ngài 
dã cho chúng tôi khi chúng tôi cãu-
xin, Ngài đã mô* long to i -nhan đè t iêp-
nhân Ngài. Đây qua là a vi^c ì&n và 

khó mà các ngiroi chira t trng biêt *» do 
quyèn-năng cùa Chúa đã làm cich vinh-
hièn. 

Hiên nay Ban Chtrng-Đao dang cây 
a n Chúa dè thtrc - hi?n biró'c thir sáu 
trong bay Giai-đoan cùa Chircng-tr ình 
Truyên-Đao Sâu-Rông ãy l à : S y Trirô'ng-
Dt rang . 

Kinh xin toàn-thè con-cái, tôi-tó* Chúa 
xa-gãn cùng chung vói Hôi-thánh Chúa 
tai day nói lên lòi : «Sáng-Danh Chúa 
trên các t trng t rò i , Bình-an dirói đãt 
ân-tr?ch cho loài ngtròi ». Và luôn luôn 
cau-nguyên đac-biet cho nhfrng ngtròi 
mo*! t in Chúa đ i r ac đírng vtrng dên 
ngày Chúa tái-lâm vây. 

Maon that hêt long. 

Chù-ToQ Hôĩ-Thónh 
> Kiêm Chù-Tjch Ùy-Ban TruyÔn-eao 

Sâu-R§ng Chi-H$i Kién-TVàhg. 

Truyen-Đío ; NGÔ-VĂN-BÍTU 



Thành-phàn các Uy-ban Truyèn-đao Sâiwông cap Bja-hat 
Trong sÕ báo Giáng-sinh 6gf chúng tôi đă đăng thành phăn UBTĐSR 

Nam Thìryng-hqU nay xin đăng tiêp các hqt khác; 
B&c Trung-phàn 

Chù-tich: Chù-nhiem Myc-sir Nguyên-xuân-Vqmg, Đ? I phó chù-tich: Myc-sir 
Dirang-Thanh, Đ? II phó chù-tich: Truyèn-đao Lê-cao-Quí, Thir-kỳ: Myc-sir 
Dtrong-đình-Nguyên, Phó thir-kỳ: Myc-sir Mã-phúc-Tín, T h ù - q u ỳ : Truyèn-đ?o 
Phan-phyng-Phyc, Úy-viên cfc-đ$ng chiên-dich : Ông Nguyen-híru-Sanb, Đai-di|n H Q Ì 
Truyen-giáo: Giáo-si Stemple. 

N a m Trung-phân 
Chu-tjch: Chú-nhi?m Myc-str Trăn-tr<?ng-Thyc, Phó chù-tich: Myc-sir Phan-

sỳ-Kièm, Thir-kỳ kiêm thông-tin, báo chi: Myc-sir Kièu-Toán, Phó thir-kỳ kiêm Úy-
viên thanh-thiêu-niên, nhi-đSng: T Đ Lê-khâc-Hóa, Thù-quỳ kiêm c2>-đ$ng tài chánh: 
Myc-str Lê-đình-Tó, Ũy-viên chiên-dich: Myc-str Nguyln-Linh, Úy-viên triròng 
Chúa-nh?t: Myc-str Tran-văn-Tùng, Úy-viên Chúng-đ?o: Myc-sir Đinh-Th6ng, Đai-
di?n H Q Ì Truyen-giáo: Giáo-si Reimer. 

Đ ô n g Nam-phàn 
Chù-tich kiêm Uy-viên đôn-d6c thãm-vieng: Myc-str Phan-văn-Tranh, Phó chù-

tich kiêm Úy-viên cau-nguy?n: Myc-sir Tran-xuân-Hí, Thir-kỳ kiêm Úy-viên báo 
chi: Myc-str Nguyln-thanh-Hlng, Thù-quỳ kiêm Úy-viên Trtròng Chúa-nhât: Myc-sir 
Nguyên-văn-Quan, Úy-viên Ke-hoach và huãn-luy|n: Myc-sir Phan-duy-Hinh, Úy-viên 
Chien-dich: Myc-str Pham-văn-Thâu, Úy-viên giao-te, Thông-tin; Myc-sir Nguyên-
thái-Dirong, Úy-viên Chúng-đ?o: ông Tran-huy-Minh, Úy-viên cfc-đpng tài chánh : 
ông Huỳnh-văn-Lac, Úy-viên Thanh-niên, sinh-viên: Muc-sir Nguyên-nam-Hài, 
Úy-viên thiêu-niên, nhi-đSng : Truyèn-đao Lirang-văn-Sãm, Úy-viên Pby-nír và gĩa-
dlnh : Bà Phan-văn-Hi?u. 
T â y Nam-phàn 
Chù-tich kiêm Úy-viên Cau-nguy?n và chiên-dich: Chù-nhi?m Myc-sir Nguyên-
văn-Xuyên, Phó chù-tjch kiêm Úy-viên huãn-luyen, thăm viêng: Myc-sir Đăng-văn-
Lyc, Thir-kỳ kiêm Úy-viên thông-tin, giao-tê, báo-chf: Myc-sir Nguyen-san-Hà, Phó 
thir-kỳ: Myc-sir Đô-thành-Ngôi, Thù-quỳ kiêm Úy-viên cS-dpng tài chánh: Myc-sir 
Nguyên-htru-Vinh, Úy-viên cS-đpng chiên-dich vàliên-l?c: Myc-sir Nguyen-phú-Lành. 

HOAN-NGHINH và CHÀO MITNG 

Văn-phòng Ũy-ban Truyen-đao sâu-
rông trung- ircrng trân trpng chào mirng 
và hoan-nghinh qui Ũy-ban TĐSR các 
Cap Đ{a-hat và chi-hoi víra mói thành-
lap. Nguyên xin Chúa ban dôi dào crn 
phiró'c cùng linh-năng trên qui Ũy-ban 
trong str-mang dat dem hang tri?u ngiròi 
trô 1 vè cùng Ciru-Chúa. t 

Văn-phòng chúng tôi đã nhân dircrc 
các tho* ttr cùng tin tire cùa các Ũy-
ban chi-hpi ^gôi vè cho biêt kêt qua 
thành-phăn Ũy-ban TĐSR chi-hoi, thành 
that cam on nhieu. Hifn nay chúng tôi 

dang mong chò tin-ttrc cùa các chì-hôi 
khác vèthành-phan ùy-ban TĐSR hau 
có the giói-thiêu day dù trong mot 
trang báo sau. 

Nêu quí-vi có tin-ttrc, bài vô* hay 
hình ánh sinh-hoat trong lãnh vyc T Đ 
SR thì xin vui long goi cho văn-phòng 
chúng tôi, hau có the pho biên rông rãi 
dè các con cái Chúa trên toàn quôc 
thông-cám ve a n phiró'c Chúa. 

Kính chúc qui Ũy-ban thu hoach 
đirp-c nhieu thành qua tot đ§p trong 
nam mói nay. 
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T à i - l i ê u H p c - t â p 

Đì giúp cho Ùy-ban Truyìn-đqo $ău-r$ng các Chi-h$i 
có đăy-đă tài Uèa hoc t$p nghiên-c&u và ap-dyng 
trong H$i-thánh, kì tir nay văn-phòng trung-trvng sê 

cÔ gang cung-căp tài-li$u hang tháng qua trang báo 
năy. Kinh xin qui Ùy-ban vui-lòng thto dot. 

c S u dau-n#uif,ên 

TRONG CHlfíTNC - TRÍNH TRUYEN - DAO SÂU-RÔNG 
* cùa Myc-sir LÊ-HOÀNG-PHU 

Chircmg-trình Cãu-Nguyên cùa công 
cuoc Truyèn-đao sâu rpng nhara muc-
đ í c h : 

x) Tao mpt môi-trtrò'ng trong ãy tâm-
hòn ngirò'i Ca-đôc có the thành khàn 
t lm gap Chúa hãu đircrc huyet Chúa 
tay thanh và đirc/c T h á n h - L i n h nung 
nãu tâm can (Công-vu i : 12-14, 2 : 1-4, 

Thi 42). 

2) Giúp mpi ngiròi Co*-đoc ỳ-thtrc 
và thirc-thi nhi?m-vu cau thay cúa mình 
đôi vói quôc-dân đòng-bào (ISa 1 2 : 2 3 , 

Đa 9). 
3) Thúc day moi ngiròi Co*-đõc Itra 

chon và theo đuòi mpt đ i róng lôi cau-
nguyên thtrc tièn và hiêu-ltrc hãu đat 
đirqrc k£t-quâ lón và khó troag chtnyng-
trình T Đ S R (Giê 33 : 3). 

I. NGUYÊN/TÂC CÀU NGUYfN T Đ S R . 

A. Chiêu sãa : Quay vè vói Đírc 
Chúa T r ò i vói nhírng biróc đău-phuc 
càng ngày càng sâu nhi£m trong sir cãu-
nguy^n riêng và nâng đ& nhau khac 
phuc nhírng lôi lam that bai trong str 

cau-nguy§n chung hãu Chúa Thánh-linh 

có the liên-kêt nhírng ngirò'i Co ' -đôc 

yen đuÔi, rò i rac thành mpt lt,rc ltro'ng 

cau-nguyên chiên-đãu đông-tâm nhtrt-

trl. (Công 1 : 1 2 , 2 : 4, 4 : 31). 

B. Chiêu r<$ng:Tiêm-tténphân-tánkrc-

lirp'ng càng ngày càng rông giíra dông 

bào trong mot khu-v \rc đè nói r$ng nhân 

quan càu-nguyfn làm trung-tâm thu 

hút đòng-bào đén vói Chúa. (Công 

3 : 1-4, 8 : 1 5 , 13 : 1-3, 16 : 13, 25). 

I I . PHITCTNG C Á C H CAU-NGUYÊN TĐSR 

. A. Cău-nguy$n riêng ; a Khi ngirò'i cau-

nguyên, hay vào phòng riêng, đóng ctra 

lai rôi cau-nguyên Cha ngirò'i ó* noi 

kin nhiêm đó...» (Ma 6 : 6) Bat cir môt 

that bai nào cùa ngirò'i Ccr-dôc deu 

bat nguôn tír that bai cùa s y cau-

nguyên riêng. 

B. Lap ban cău-nguyên : 

1) Toàn the Hôi-thánh. 

Hôi-thánh đãu tiên (Công 1:12-15) 

2) Các ban cùa Hôi-thánh 

a. Ban trj-str chi-hpi 

6. Ban Chãp-sy 

c. Ban Lao thành 

d. Ban Phu-nír 

e. Ban Thanh-niên 

/• Ban Thiéu-niên 

i g. Ban Thiêu-nhi 

h. Gia-đình (Moi tuãn dành m$t 
vài lan cău-nguy^n cho TĐSR) 



3) Các nhóm (Đcm vi) cău-nguy^n 
Tir 2 den 5 ngircri (Ma 1 8 : 1 9 , 
Công 13 : 1) . 
Cuoc phuc-htrng 1857 tai My quôc 
boc phát nhcr str câu-nguyen cùa 
các nhóm tin híru. 

C. Đinh thì gicr và đia-đièm. 

— Thuan ti?n 
— T h u c tièn (tir 15 phut đén 1 giò*) 

D . Hir&ng-dân Câu-nguyên. 

Moi n g u à i thay phiên hudrng-dân 
1) Đ Q C Kinh-thánh 
— Dung tap SIT CAU-NGUYÊN cùa 

Torrey. 
— H o | c doc suot mot sách trong 

Kinh- thánh. 
— Hoăc chpn khúc Kinh-thánh thích 

h?p - - •=/ . f 1 4 

— Xin dirng giâng hay giâi thích dài 
— Xin dè t ú 3 - 5 phut suy gâm và 

nam lay mot câu làm nen tang 
cho lòi cau-nguyên horn ãy. 

2) Đăt muc-tiêu : 
— Nhac l a icácvãn-đè càu-nguy$n cũ 
— Nêu các van dè mó'i 
— Nguò'i t rong H^i-thánh 
— Nguò'i chua đ u g c tái-sanh 
— Yêu đuôi, sa ngã 
— Nguò'i ngoài Hôi-thánh 
— Ban híru 
— Lang gièng 
— Nguò'i trong giúi cùa mình 
— Truò*ng - hcrp đac - biet : N h ũ n g 

linh-hôn Chúa đ$t nang trên long 
mình. 

3) Càm-ta vì Chúa vùa nhâm lòi cau-
nguyên. 

E. Cău-nguy$n. 
1) Xét long « X u n g tôi cùng nhau và 

cau-nguyên cho nhau ». 
2) Hêt long a Lay long sôt sang cau-

nguyên, that có linh nghiem nhieu » 
(Gia 5 : 16). 

3) Ng^i-khen và ta crn 
Muc-su Wesley và nhóm Methodist 
do ông sang lap t h u ú n g dâng Icri 
ngcri-khen và cam t? Chúa. 

III. TINH THAN CAU-NGUYÊN TĐSR-

— Cau-nguyên không phái là đè cau-
nguyên. 

— Cau nguyên không phái chi đè 
thu hoach kêt-quá cho ban than, 
gia-đình, đoàn - the, chi - hoi hay 
Đia-hat mình. 

— Cau-nguyên là s u song tu-nhién 
cùa nguòi Ccr-đõc. 

A. TINH - THAN CAU - NGUYEN 
phán-ành TÌNH-YÊU MAN NONG 
giúa CHÚA và TÔI giúa TÔI và 
CHÚA. 

• »* f t • 1 1 

a Nguò'i yêu ta chàng ? » 
« Tôi chi có mot say me, tôi say-mê 
Chúa » Zinzendorf. 

« Cau-nguyên không thôin Irwin 

B. TINH - THAN CAU - NGUYÊN 
chúng-minh TÌNH YÊU SÂU Đ £ M 
giúa ANH CHÍ EM TRONG CHŨA 
« Nêu hai nguòi trong các ngucri 
thuan nhau duó-i đã t căux in không 
c ú viêc chi» (Ma 18 : 19). 
«Trõ* ve giâng hòa vòi anh em 
truó'c dã» (Ma 5 : 23-24) 

«Khá coi chúng. . . kèo re dâng 
châm ra, có the ngăn t r ò và làm 
ô uê phan nhièu trong anh em 
chàng » He 12 : 1 5 . 

— Phuc-hung Trung-hoa do s\r cău-
nguyên và Muc-sir, Truyen - đao 
t ín-húu xung tgi và làm hòa vó'i 

nhau, * ^ _ ; . K - m -

C TINH-THAN CĂU-NGUY$N THE 
HIÊN T lNH YÊU NÓNG CHÁY 
cùa ta đôi vòi ĐONG-BÀO ĐONG-

— Môi-se (Xuãt 32 : 32) 

— Phao-lô (Roma 9 : 1 - 5 ) 
Evan Robert, m$t sú-già Phyc-hung 
có tinh than cau - nguyên và long 
nóng cháy. 

^— SÕt sang (Gia 5 : 16-18) 

— Hi - sinh (Xuãt 32 : 32, Rô 9 : 1) 
— Ben đô (Gia 5 : 7 - 8 , II Phi 3 : 9 ) 

THÁNH-KINH N.S . 



1 P H I E U h i t a d â n g t i e n 

ÍJagM C Ô N G - C U Ô C T R U Y Ê N - G I Á O 

cùa H0I.THÁNH TIN.LÀNH VI$T-NAM 

Vôy, h*i anh em yêu-dáu cùa ffti, hđy vũ-ng-vàng chà rúng-đ^ng, 
h3y làm công-viêc Chúa each dir-dât loon, vl biét rang công khô 
cùa anh em trong Chúa chèng phái là vô-ích e?âu (I Cô. 15 i 58) 

Tôi là Thupc-viên cùa 

Hpi-Thánh vui long h&a dâng 

MÓI THÁNG $ dè tkh -eye ùng-hg công-cupc Truyên-

giáo Tin-lành or Thwprng-du và qu6c-ngo$i. 

• Dâng vào Ngân-quỳ Truyfcn-giáo NAY RÍTA 
• Dâng cung lirang mQt gia-đinh ngày thing 197 

Truy&n-giáo VN. ' . KỲ TEN, 
D Dâng cung lirang cho mpt gia-

đình Truyèn-đ$o Thirqyng. 
B{ CHÚ. - Xin quí vj ghi chfr x vào ô • nào 

qui vj ly-a chon. £*a-tg. 
(NgvcVi hfra dâng tien cho công-cu$c (Theo Bieu-quyet cúa H. fK Tong-iièn-h^J 
Trvyèn-giáo Glfr LjJ phiíu nay). lan thú- 30 tgi Nha-trang, khoàn 164 

2 P H I E U H U T A D Â N G T I E N 
* 

ÍJngM C Ô N G - C U Ô C T R U Y Ê N - G I Á O 

cùa HOl-THÁNH TIN-LÀNH VI$T-NAM 

Vây, hc>i anh em yêu-dáu cua tôi, hãy ví>ng-vàng chér rúng-cfc^ng, 

hây làm công-viêc Chúa each dts-dât luôn, vl biet rang công khó 
cùa anh em trong Chúa chàng phài là vô-ích đâu {I Cô. 15 i 58) 

Tôi là _ Thupc-viên cùa 

Hpi-Thânh _ vui long h&a dâng 

MÕl T H Á N G $ dè tích-cifc ùng-hp công-cupc Truyên-

giáo Tin-lành & Thw<yng-du và qu6c-ngo?i-

• Dâng vào Ngân-quỳ Truyèn-giáo j j . y fl^A 

• Dâng cung lircrng mpt gia - đinh 
Truyên-giáo VN. *&* i h đ n t - , 9 7 

Q Dâng cung lircrng cho ntft gia- K * T Ê N * , 
đinh Truyèn-đ$o Thiròng. t J 

CHÚ.- Xin quí vj ghi chũ- x vào ô • nào 
qui vj lu-a chon. £>a-ta. 

fNgvcM h&a dâng tien cho công-cuôc 
Trwyen-giáo GÒl PHIEU NÀY cho Ũy-Ban (Theo biku-quyít còo H. 0 . Ting-lien-*^ 
Tivyen - giáo. H$p thcr 73 NHATRANG) lan thO 30 tgi Nha-trang, khoàn 16) 



D A N H - S Á C H C Á C M U C - S U * T R U Y Ê N - G I Á O • 
QUÕC NGOAI 

Danh-sách Đia-điìm Truyên-giáo cho chi phái 

I — M.S. T.G. Ng.-h$u-Nhiro-ng Van-ttrong (Lào) Vif t, Lào, Thai den 
QUÓC-NQI 

2 - M.S. T.G. Bùi-tan-LOc Khe-Sanh (Quáug-Trj) Bru 
Đia-chĩ tarn: Đà-nlng 

3 — M.S. T .G. Triro-ng-văn-Sáng Pleiku Jorai 
4 — M.S. T.G. Lê-khâc-Cung Banmethuot (Darlac) Radê 
5 — M.S . T.G. HÔ-hieu-H? Gia nghĩa (Quâng-Đírc) Mnông, Ma 
6 — M.S. T.G. Triro-ng-văn-Tót Dalat (Tuyên-Đirc) Chil, Lach, 

• Chru.Riong, 
Tring, Ro-glai, Ma 

7 — M.S. T.G. Phan-văn-Xuyê'n Bâo-l$c (Lâm đong) Ma 
• 8 — M.S. T.G. Đ§ng-văn-Sung Phiró-c-bình (Phtró'c-long) Stiêng 

9 — M.S. T.G. Huỳnh-văn-Kièm Phimc-đong (Ninh-Thuân) Cham 
C á c T r u y è n - g i á o m á i àxtqrc b ô c h ú r c 

I O — T.Đ. Nguyên-đinh-Chircmg— Phiró-c-dixq(Phan-Rang) Rccglai 
X I — T.Đ. Nai-dông-Hièn — Đo-n-dtro-ng (Tuyên-Đúx) Chru 
12 — T.Đ. Lê-thé-Đinh — Mai-lôc (Cùa, Quàng-Trj) Bru 

TINH-THĂN Ũ N G - H 0 TRUYÊN-GIÁO 
Qui-Nhcn, ngày 24-8-ig6g 

Kinh gò-i : Ong Muc-si r Pham-ván-Nam. 
Trirò-ng-Ban Truyèn-giáo H$i-thánh T L V N . 

Kinh thira Ông, 

Các cháu, là nam nib thiêu-nhi căa Chúa thu$c Hôi-thánh Khu 6 Qui-Nhcn, đã 
thành-l$p i ban cãu-nguyên cho cÔng-vi$c Truyen-giáo gãn i nam nay. Moi tuan vào 
lúc 8 gifr đên 9 giò' tôi the Hai, các cháu nhóm Iqi, cãu-nguyên và nghe ông Chă-t$a 
H$i-thánh thuât ve công vi$c Truyên-giáo & Cao-nguyên Viêt-Nam và Hâi-ngoqi. 

Các cháu răt câm-đông nên đã đành nhirng món tien do cha me cho ăi an qua, 
đem dâng cho Chúa. Hôm nay Ùng-công dwvc i.ooo%oo. Vqy các cháu xin gfri đín 
goi là môt chút bôi nhtt hot cùa bà ctf tai Sarépta. Kinh xin Ông vui long nh4n và 
làm e n chuyìn hô đen m$t Truyen-giáo nào mà ông thãy can đwac giúp-đ<r và xin Ông 
làm o*n cho vi Truyen-giáo đó hay rang : Các cháu van nhir cãu-nguyên cho cÔng-vi$c 
Truyên-giáo luôn. 

Hi$n nay các cháu đã thuôc long các khu-vire Truyên-giáo tqi Cao-nguyên Vi$U 
Nam cùng ten căa nhirng vj Truyen-giáo đang hâu viêc Chúa thu$c chi-phái nào rôi, 
nên các cháu xin h&a sê tiíp-tuc cãu-nguyên luôn cho gia-đình các tôi-t& Chúa và 
cho công viêc Truyên-giáo tqi Cao-nguyên, Viêt-Nam và Hăi-ngoqi. 

May lìri kinh to câu Chúa ctr trgng dung ông đè lo cho vi$c Truyên-giáo cô 
nhieu thành-quă tôt đfp hâu qui vinh danh Chúa. 

Truòng-Ban : Phqm-thj-Kim-Tuyén, Thir-kỳ : &âng-thj-Thanh-BVnh 
TV-hóa : Ngô-thj-Thonh-Triét 



B À I C Ù A M Y C - S U - Q U O C F O C W O 

I 

M Ă C dau sinh-tôn cùa nhyc-thê là 
phan ca-bân, song nhu-cău cùa tinh-

thăn trpng-yeu han. Vì vây. sinh-hoat 
so-cãp thtròng vì băt-ltrc mà bj vòng 
trong str úng-phó và mãn-túc cùa sinh-
hoat co-ban, còn sinh-hoat cao-cãp và 

dăc-thù thì tùy theo str tiên-trièn cùa 
năng-ltrc mà đat-thành sinh-hoat trpng-
yêu. 

Ai ai cũng sinh-hoat và hlnh nhtr mpi 
ngiròi đeu cam biet rang sir sinh-hoat 
ãy có chô bãt-đbng và có chô cao thap. 
Do do, dôi vói chính mình, thiròng hay 

có sir tiec-rê «sire không theo long» và 
«viêc trái vói nguyên», roi nay sinh ra 

thái-dp ttr-phy ttr-mãn, cho minh là phâi, 

hoac oán tròi trách ngiròi vì long bat 
tir tin và bat ttr-lirpng sanh ra, hay 
là làm gì du*pc thì ctr làm vì cam thay 
cuôc dòi khó hiêu và vô-vi. 

NAM CAP-B AC SINH-HOAT 

Chúng ta can phâi !>ieu rõ sir sinh-
hoat von có nam hình-thái trong nam 
đang-cãp khác nhau. Cap thãp nhãt là 
chì lo duy - trì sir song, túc sanh-hoat 
nhuc-thê, cap ke do là sir hoat-đpng cùa 

ỳ-chí, cap thir ba, có sir bièu-hi|n cùa 

tài-năng. Nhírng ngiròi lay cá-nhân chù-
nghĩa làm trung-tâm cùa tir-ttròng đeu 
đtrng trong ba cap ay. Hai cap còn lai cao-
trpng hon. Cap thú nhì lay nguyen-vong 
làm ích cho thiên-ha mà phát-trien công-
íác, còn cap thir nhãt là cap tôi-cao, là 
cap hi-vpng « làm vinb-hiên cho Đâ'ng 
Chan Than, tt're là Đúc Chúa Tròi. >» 

T$i day, xih đac-bi^t: nói rõ. So* di 
chúng tôi lay str làm vinh cho Đtrc 
Chúa Tròi làm bac cao-trong nhãt, chăng 
phâi là theo thiên-kien cùa tôn-giáo dau; 
nhírng là do cái tiêu-chuãn cao thãp khác 
nhau. Vi?c làm ích cho ngiròi chì thu$c 
trên tiêu-chuan cùa loài ngiròi, mà vi?c 
làm vinh cho Đúc Chúa Tròi thupc vê 
tiêu - chuan cùa Chân-than. Viêc sau 
dirong-nhiên khó hon viêc triróc và đó 
cũng là lỳ-do ngiròi ta dung lai ó noí 
làm ích cho nhân-loai mà chira có the 
làm vinh cho Đúc Chúa Tròi. 

HAI CONG-DUNG CÙA TÍN-NGW&NG 

Danh tír «tín-ngtrong», giân-giâi là 
« tin-cay o và « ngtrang-vpng». Tin - cay 
nham nói ve các đieu & triróc mat, còn 
ngtrõ*ng-vpng nham nói vê nhírng điêu 
vi-laù Có tin-cay thì đõi vói nhírng điêu 

a triróc mat không can so, có ngir&ng 
vpng thì đoi vói nhírng điêu vi-lai không 
can lo. Ay đó là hai công-dung lán cùa 
tín-ngiróng. 

Tir-tiróng tir - tin, tir-cuxrng dã cau 
thành niem tin cho nhân-loai vói câu 
«ttr-cãu đa phúc». Song le, thyc-str trái 
ngtrpc vói câu «ttr-cău đa-phúc» lai có 
đoán-ngtr rang amiru-str tai nhân, thành. 
sir tai thiên )> và «tù-sinh hull mênh phú-
quí tai thiên.» Vì vây, do noi sinh-hoat quan-
tình, gitra ngiròi và ta, ngoài str tir-tín lai 
can phâi hò-tín, ngoài sir ttr-ciròng lai can 
phâi hô-trp. Nhírng viêc hb-tín, hb-trp võn 



thu$c trong ph?m-vi . nhân-lyc », túc là 
sire cùa con ngirài và công-năng cùa no 
von ià húu-han, chua có the làm thòa-mãn 
nguy?n-vpng cùa đói nguòi. The rôi, tir 
chô «cãu ò ncri mlnh» chira đup-c dù, 
bèn di cau ò noi nguòi, >» cau ò noi 

nguòi H chira đuac dù, thl phâi « cau a 
* / _ 

noi Tròi». Ay là sir phát-trien ty-nhiên, 
cOng là diên-tiên cùa tinh ngirò'i. Nhu 
the, tín-ngirõng sa-dĩ tra thành qui-luât 
cùa tôn-giáo và lyc-luang cùa đòi ngirài, 
vl no là su* thi-nghi?m rat qui-báu cùa 
nêp song. Ai thieu sir thí-nghiem nay 
thì thu$c hang tin-cây không đù và 
nguãng vong không lón. 

SIT SONG VÀ CHÂN-LỲ 

Nêu khái-niêm ve sir song chĩ han ve 
«th<? menh cùa sinh vat» hoac o sy song 
còn cùa nhuc-thê» thl loài ngirói rõ-ràng 
kém han các sinh-vât khác vl rat nhieu 
sinh-vât trfci han chúng ta vê sinh-thtrc và 
tho-m?nh. Sà-dĩ sir song chúng ta đuac 
kè làquí-báu (van-vat chi linh), han chang 

phâi là nói ve thp-menh, bèn là nói vè 
c tinh-than » (linh-hon) và « hành-vi ». Chô 
trpng-yeu cùa chúng ta là ngoài sy song 
cùa nhuc-thè, còn có nêp sÔng tinh-than 
siêu-vât-chat, còn có hành-vi cùa «trí-tue» 
và « đúc-tính». 

Chúng ta nên chia sy song làm hai thú. 
Mot thú là sy song lay sy sông-còn cùa 
nhyc-thè làm căn-cú, m§t thtr níra là sy 
song dac-bi?t lay sy sông-còn cùa linh-
hÔn làm căn-cú, ãy túc là linh-menh. 
nghĩa cùa linh-menh là ngoài «sy song 
iinh-hôn» cùa ta, còn có sy song thuoc-
linh khác núa. Sy song thông-thiróng chĩ 
biet «duy ngã, vi nga,» hay ty ton ty 
đai hay liêu-lĩnh chán-nãn, nhung thieu 
sy song «ty-che» (ty cam giú mlnh) ty-
kiên (ty xây-dyng mlnh) toi-ngã (bat tôi 
mlnh) và xã-nga (ty bò mình). Muôn có 
sy song nay, bu$c phâi có tín-ngir&ng 
kien-toàn mói đang. 

Ngoài linh-m?nb, chúng ta còn có nêp 
song lỳ-tính núa. Lỳ-tính chia làm hai 
thú, mot là lỳ-tính thiróng-thúc, hoac 
thuòng lỳ, mQt núa là lỳ-tính «chân-tri» 
hoac chân-lỳ. Do âm-thanh, màu sac, mùi 
therm, ty-vi và câni-xúc mà nhân dime, 
đeu là lỳ-tính thuòng - thúc, còn do ỳ-
thúc, tryc-giác, linh-câm mà nhân đir^c 

rôi trâi qua nhúng tác-dung tô-hgp cùa 
suy-lỳ, phán-đoán v.v, là lỳ-tính cùa hoc-
thúc. Nhúng lỳ-tính hpc-thúc dat đen 
nguyên-tac tôi-cao, dâ phô-biên và bat-
bien rÔi túc là lỳ-tính cùa chân-lỳ. 
Cái đièu ki|n chù-yêu cùa chân-lỳ là 

trong quá-khú có the an - chúng, hi?n 
tai có the tin-cây và vi-lai có the nguãng-
vong. Vì vay, đuói tlnh-hình nào đó, chân 
]ỳ vói tin - ngir&ng là nhat - trí. Chân - lỳ 
nào có the tín-nguòng thì tín-nguãng ay 
là chân-lỳ. Nhu lòi Chúa Jesus đă nói : 
Ta là đuòng đi, lê that (chân-lỳ) và sy 
song, túc là minh-chúng thong-nhút ve 
chân-lỳ vóisy song đã tra nên tin-n2uõng. 

HÀNH-VI CÙA LOÀI NGIT&I 

Han rang Đúc Chúa Tròi mà không có 
quyên-năng lón thì không the trò nên 
Chúa-tè cùa vũ-try, nhân - I 0 3 Ì mà thieu 
hành-vi đac-thù thì cííng không the trò 
nên van-vât chi-linh. Và, sinh-mang là 
hoàn-toàn do tròi phú cho, và sinh-hoat 
là vi$c cùa con ngirài. Nêu nhân - loai 
không có hành-vi dac-thù han giông vat 
thi chang trò thành nhân-loai. 

Hànb-vi cùa nhân-loai phâi là đieu có 
« bièu-hiên » và « thành-tyu » trên sy sinh-
hoat. Mà đieu do là sáng-tác cùa trí-thúc 
và gây-dyng cùã đúc-tính. Muc-dích cùa 
trí-thúc là dat sy day dù cùa sinh-hoat, 
còn muc-đích cùa đúc-tính là cau xin cho 
đugc linh-mang chúa-chan. Theo đó hành-
vi nhieu thì boach đac nhieu, sinh - hoat 
có day đù và linh mang có chúa-chan là 
tùy theo tĩ-le it nhiêu cúa hành-vi. 

t 



Tuy-nhiên, a day có mot van-đc trpng-

yeu đugc đatra, ãylà tinh-ltxcvà thòi-gian 

cùa con ngiròi là húu-han, còn dyc-vong 

thì vô-han. Không ai có the bai hành-vi 

cùa mình mà làm day - dù cho nhu - cau 

cùa mình dircrc. Vâ lai, trong đòi ngirò'i, 

viec may thì It, còn viec rùi lai nhieu. 

Sinh-hoat cùa trí-thúc có thú-vi lai có 

cho hoach-đác, còn sinh-hoat cùa đúc-tính 

thiròng nghiêm-nghi lai có chô phâi tiet-

ché, cho nên môi ngiròi đeu khuynh-hirúng 

ve sir deo-duSi s inh-hoat t r í - thúc , mà 

xao-lãng ve mat gay-dung cho đúc-tính 

và linh-menh. 

Triró'c str khó-khăn do kêt-quâ cùa đòi 

song có bò bên, mà trí-thúc lai không 

bò-bên nhir nói trên, biên-pháp híru-hi?u 

duy-nhat đe khac-phuc tình—trang ay là 
đÔi vòi sir sinh-hoat vat-chat phâi có tír-
bõ, và đôi vòi sir sinh-hoat tinh-than phài có 
chô chúa-chan, đem sir sinh-hoat trí-thúc đôi 
ra sir sinh-hoat đirc-tính đè tiêt-chê sir 

song nhyc-thè mà phát-huy str song cùa 

linh-hôn. Chi có nhir the, mói tù chô 

bãt-túc cùa « str cau noi mình » và « cau 

noi nguòi » mà quay ve « cau noi Than 

(Đúc Chúa Tròi).» Day là hành-vi tôi-dac-

thù và cao-quí nhat cúa nhân-loai, là 

lỳ-do can phâi kiên-lâp sir tín-ngirõng. 

SIT SINH-HOAT TÍN-NGITÙNG 

Sinh-hoat t ín-ngirõng là sinh-hoat rat 

nhu-yeu, rat van-minh, rat cao-quí cùa loài 

ngiròi. Môt sinh-hoat tín-ugirong chính-

xác, thuãn-khtêt và kiên-dinh han sê bièu-

hi?n 5 đac-tính rat quí-báu nhirng cũng 

rat khó dat dircrc: 

Thú nhírt, làaVô sau », <, thuan phuc» 

vì tin ngirõng là « cau noi Than» chó 

không cau noi mình cho nên can phâi 

thuân-phuc noi Đúc Clúa Tròi mà không 

can phâi iru-sau. 

Thú nhì, là atiên-bô», «hành vi», vì 

cau noi mình là hành-vi, cau noi nguòi 

là tiên-bp, thì cau noi Đúc Chúa Tròi 

đirong-nhiên càng « hành-vi» han và 

càng «tiên-bô » han. 

Thú ba, là « tiêt-chê « « hy-sinh ». Ngiròi 

có tín-nguong chang qua ttr-tín mà lai 

tin-c^y Đúc Chúa Tròi cho nên dôi vói 

vât-dyc, đuang nhiên có the có chô tiêt-

chê, đôi vói nhúng đieu só-dyc ó chô 

hy-sinh. 

Thú-tir, là «Hõi-cài», « dirge sir sÔng 

mói». Sir ttr-tín tuy dirac khen là đieu-

kifn làm ngiròi, song không phâi là đieu-

kiên rat boàn-mỳ, vì qua ir tu* tin thì 

mat ca-hôi biêt lôi dè hôi-câi và bò ác 

theo thiên. Str ttr-tín lay « Ta » là trung-

tâm, là chuan-tác, mà tín-ngirõng thì lay 

Đúc Chúa Tròi làm trung - tâm, làm 

chuàn-tac, cho nên nêp song cùa no, 

han là nep song hôi-câi âxrqrc xây dung 

bai str song mói. 

Thú nam, là « Thánh-khiêt», « song đòi 
dòi». Str sinh-hoat tín-nguang han sê ty 
biêt mình là ô-uê mà hêt sue cau thánh-
khiet, vì Đúc Chúa Trò i là thánh-khiêt. 
Ngiròi thieu tín-ngirãng chính-xác bat cú 
ho là thánh-hièa hào-kiêt, khi chet rÔi 
bat-quá chĩ đugc liru-danh là «van-the 
luu-phirong» mà thôi, nhung *i có dirc-
tin den Than, cau no'i Than và muôn a 
cùng Than tin nhân đugc sir song dòi 
dòi vì Thiên-quóc, do tin-cay và nguóng-
vong Chúa Jêsus-Christ. 

Đó là sir sinh-hoat lín-nguiVng, là sinh-
hoat mà con ngiròi đirac kè là v?n-vât 
chi linh can phâi đeo-duoi. 

Trích djch tài-Nêu cùa Ngô-hoài-Trđn 
trong báo t>ang-Tháp so 135 
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THANH - KINH 

KHÀO - CO - HOC 

—Di-íích mỳ-íhu(ii Baby
lon, 2000 nam T.C. tìm thay tai 
Kudurru, Suse, chieucao go phân. 

l Van Melishipak II dân công-
chúa dín trw&c nũ'-than Nanay 
đe câu môt ân-huê đãc-biêt 

a a a * 

tritóc khi gá nàng lay chcng. 
Các tinh-tú phía trên bieu-hieu 
cho 3 vi than đircrc ton trong 
nhat cùa Ba-ly-ĩôn. Bên phâi : 
mat trfri, than Shamash, chính 
giùa : mat trăng, than Sin, bên 
trái : ngôi sao Ishtar, than 
Astarté. Các tò-phu cùa Áp-
ra~ham đã thfr phwcrng các vi 
than ay. Bài cùa NGUYÊN-XUÂN-DÍrC 

California, USA. 

II SIT SA-NGÃ TRONG SANG THE KỲ 3 VÀ K H À O C O HOC 

PH A N lón Ca-đôc nhân đeu mong 
iróc công khó cùa các nhà khào c& 

có the đem lai nhírng bang chúng ve sy 

sa ngă cùa loài ngiròi đirac chép trong 

Sáng-thê kỳ 3. Tiêc thay, khâo cô hoc 

chira tlm ra dime gì đe chúng minh sy 

sa ngã và chúng ta cũng không có hy 

vpng gì ve m§t thành qua nhir vay, vì 

sy-kien này đã xáy ra hang bao ngàn 

nam triròo 

Dau vay kháo-cb hoc cũng đã tlm ra 
đirac môt than thoai cô thòi viêt trên aá 
mô tà sy sa ngã cùa loài ngirò'i và vì vay 
mat sy song vinh ciru. Mot so nhúng 
nhà kháo-cô IÌQC cho ranj than thoai này 
và câu chuyen trong Kinh-thánh cùng phát 
xuát tir m$t nguon goc That ra hai câu 
chuyên khác biet nhau rat nhiêu và chúng 
ta có the tin ttróng qua quyet rang câu 
chuyen trong Kinh-thánh có tinh each xác 

thyc han. T ú than thoai này, chúng ta 
có the cho rang sy sa ngã cùa loài ngiròi 
th?t dã xày ra trong lich-sú và van cú 
còn hru lai trong trí óc cùa loài ngiròi, 
và tir đó nhúng than thoai khác ve đò'i 
song vlnh-cúa xuãt-hiea. Than thoai đirgc 
các nhà kháo-cô tìm đirgc tai xúr Mê-sô-
bô-ta-mi (Mesopotamia) và tai Ai - cap 
thiròng đirgc ggi là than-thoai A-đa-pha 
(Adapa) theo ten cùa nhân-vât chính. 

A-đa-pha (Adapa) là mot anh chàng 

thông-minh, A-đa-pha cũng là thay tê cùa 

than Ê-a (Ea) a Ê-đi-ru (Ediru) thuoc 

mien nam Mê-sô-hô-ta-mi. Trong khi làm 

thãy tê, A-đa-pha (Ad^pa) có tìm cho đirgc 

tíò"i song vĩnh-cùu. Mot ngày kia,. kbi anh 

tà đang câu cá trong vinh Ba-tir, thuyen 

câu cùa anh ta bi gió Nam đánh chim. 

Túc gian, A-đa-pha (Adapa) be cánh 

gió, vì vay gió Nam không the thot núa. 
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Thieu gió mat, than Ê-a (Ea) và A-nu 
(Anu) tire gian, hai than nay lien triêu 
A-đa-pha (Adapa) den thú tôi. Khi vào 
gap Ê-a (Ea), Ê-a (Ea) can dan A-đa-pha 
(Adapa) dung an bac cú món an hay món 
uôug nào don lên, vi vây khi A-da-pha 
(Adapa) dirge mò? an thúc Sn cúa .str 
sÔng đòi đòi A-da-pha (Adapa) tír choi, 
vl vây A-đa-pha (Adapa) mat co hoi đe 
lãnh str song vinh ciru. 

Than-thoai A-đa-pha (Adapa) và Sáng-
thê kỳ 3 dieu de-cap den van de tai 
sao loài ngirò'i phâi chet, tai sao loài 
ngiròi không dirge song đòi đòi. Nhtr 
ban doc có the thãy hai câu chuyên 
có nhieu diem khác biêt nhau : và than-
thoai A-đa-pha (Adapa) không the nào so 
sánh vói Sáng-the Kỳ 3 d irge: 

i • Than-thoai A-da-pha (Adapa) không 
phân biet hai trang thai khác nhau cúa 
ngiròi triróc và sau khi sa-ngă. Trong 
Sáng-tlie kỳ chúng ta thay rang chì vl loài 
ngiròi bãt-tuân lói cam cùa Thirgng-Đc 
mà loài ngiròi h'\ hình phat. 

2. Các vi than trong than-thoai A-

ĐOAN CA 

da-pha (Adapa) dirge mô-tâ theo hlnh-
ânh và ban chat cùa loài ngiròi day oáu 
ghét, cam gìân. Trong khi do Kinh-
thánh cho chúng ta biet Thirgng-Đê chì 
có mot, Ngài phat A-đam là vì có sir công 
bình cùa Ngài. 

3. Trong Kinh-thánh A-đam mat sir 
song đòi đòi vl có bãt tuân lòi cùa 
Thtrgng-đê, trong khi đó trong than-
thoai A-đa-pha (Adapa), A-đa-pha (Adapa) 
mat str song vình-ctru vl b\ Ê-a (Ea) 
đánh lira. 

Dau than-thoai A-da-pha (Adapa) và 
câu chuyên trong Kinh-thánh dêu đe cap 
dên van đe tai sao loài ngiròi mat sir 
song đòi dói, câu chuyên trong Kinh-
thánh có nhieu giá tri han. Chính trong 
Kinh-thánh chúng ta mói biet tai sao hành-
đông cùa A-dam lai ânh hiróng dên câ 
nhân loai, và cũng chì trong Kinh-thánh 
chúng ta mói tìm thãy chirong-lrlnh cùa 
Thirgng-Đê đe loài ngiròi có the tìm lai 
sir s6ng đòi đòi trong Chúa Giê-xu 

NGUYÊN-XUÂN-ĐITC 

Lfri LÊ-NGOC-VINH 

Báa Thásig. Satan 
Nhac : B.D. ACKLEY 

Jê- sus phuc-sanh vinh^guang, ±>ác-thăng mã - vtiông Sa - t a n 

-sus C h r i s t song , n h â n 

Tha t 6n vô - ctó'i , Cbiia cúíu t a r a y 

Cung truyen ra k h â p nom « a y f v£ St? song, vo-yawg t h a y 

B Í N H - C H A N H — Trong so TKNS s& 3 7 1 , thár.g 12 nam 1969, trang 47, 
Bài hát Chan Chúa Giáng Trăn, xin qui đôc-già S U M lai not nhac cùa 03 chfr c DM 
lăm than » (trong : suot dòi lam than, ò giòng nhac thir 6) là: Fa, Fathăng, Sol.—LNV 



Neu ông không uóng 

HOP LA - VE nay 
% A *i 

tôi sê do x u o n g cong 

* BÒ BÙC TRÍ, Saigon 

T R O N G vòng tin-híru, và có lê câ 
tôi-tó- Chúa níra, có mot so uông 

la-ve, và có le nghĩ là không tôi-loi chi 
hêt. Triró'c kia, tôi cũng nghĩ nhir vay. 

Khi còn dang tuôi thanh - niên, ô* 

Hà-nôi, buoi tôi, tôi thirò'ng đi choi 

quanh hô Hoàn-kiêm, và hay ghé lai xe 

ban niròc ngot đè giài ktnt . Môt ly nhõ 

niròc chanh giá 3 xu, mot ly nhô la-ve 

(ngoài Bac goi là : RITCTU bia giá 5 xu, 

và tôi uông níra no, núa kia, giá 4 xu. 

Tôi uông nhir vay dã thành thói quen, 
nên moi khi ghé lai, ông chú xe tir-
nhiên pha cho tôi mot ly, không dm 
phái hôi. 

Tình-trang nay kéo dài cho tói ngày 
tôi rú ông Chap-str M di phô có chút 
viêc. Tot mò*i ông ghé mot xe giâi-khát, 
và hôi : 

— Ông uông gi ? 

— Niró'c chanh, ông đáp. 

Tôi nói. s 

Còn tôi, níra niroc chanh, ntra bia 

(tôi tránh không dung chú RLTCTU). 

Ông M can lai : 
àf 

— Ay, sao ông lai uông bia ? Bia là 
r irou mà ? Ong không thay sao, ngtròi 

nào uông bia nhieu, thi mat đó và cũng 

say. 

Tôi phuc thiên, đôi uông niróc chanh, 

và tír ngày đó, tôi không he uông la-

Dau ai mo*i, tôi cũng cirang - quyêt 
không uông. Dirói đây, tôi xin kè lai 
trirò'ng-ho'p tìr-chôi uông la-ve quyêt-
liêt nhat. 

* * * 
Bíra đó, t ròi nóng lam. Tôi ghé co*-

quan kia đè thăm mot quân-nhân niró'c 
ban. Ông theo mot nhánh Ccr-đôc-giáo 
khác, nhirng rat men tôi, và tôi cflng 
rat men ông. Triròc, ông và tôi cùng 
làm vi?c mot chô, song lúc nay, ông đôi 
đi xa chirng 5 cây so, it khi gap nhau, 
nên thãy mat nhau, chúng tôi mtrng-r& 
lam. Sau vài câu chuyên, ông hôi tôi : 

— Ông uông không ? 

— Có, tôi đáp. 

Ông lien mô* tù lanh, lay mot hop 

ra mó* và trao cho tôi. Tôi ngiri thãy 

mùi la-ve, bèn tir c h ô i : 

> — Cam 011 ông, nhirng tôi không uông 
dircrc la-ve. Ông có the cho tôi niróc 
chanh hoac niró'c cam không ? 



Ông ha i phièn, hôi tôi : 

— Tai sao ông không uông la-ve ? 

— Vì tôi chang nhúng là Ca-đôc-

nhân, mà còn là ngirò'i giàng Tin-Lành. 

— Ông câu-nê qua. Các vi lãnh-đao 
Giáo-hôi tôi dèu uông rirau, và b2n 
niró'c tôi, da so Muc-sir Tin-Lành cũng 
uông r irau. Có sao dau ? 

A 

Ong ctròi, them : 
— Ho van giâng đ u a c , và giáng hang 

hái h a n núa, có lê nhò* r i rau. 

Tôi dáp : 

— Dau hêt thày Muc-sir, Truyèn-đao 
trên thé-giói uông rirau, tôi cũng không 
uông hop la-ve nay. 

— Nhirng ông uông, thì có sao ? 

— Tôi hêt long tin rang nêu tôi uông 
hop la-ve nay, Đirc Chúa Trò i có the 
cat linh-hôn tôi ngay. 

Ông súng-sôt : 

— Tai sao Đirc Chúa Trò i có the đôi 
xir vói ông nghiêm-khac nhir vay ? 

— Vì tôi tir nhân là tôi-tó' Ngài và 
dung gan Ngài, nên không dám xúc-
pham Ngài triró'c mat các thĩôn-sú và 
các qul-sir mà tôi tin là đnng nhìn 
xem tôi. 

— Nhirng tôi uông môi ngày hang 
chuc hop La-ve, có sao đâu ? 

Tôi ciròi : 

— Vì ông đang diVng xa Đ ú c Chúa 
Trò i . Ông thir nhích lai gan Ngài xem. 

Ông to vè nhir bj choc giân : 

— Nêu ông không uông hop l ave 
nay, tôi sê đô xuông công. ' 

Tôi binh-tĩnh dáp : 

— Tùy ỳ ông. 

Và ông đã do xuông công that. Thãy 
vây tôi n ó i : 

TIIÂNG BÀ 1970 

— Ng<?i-khen Đirc Chúa Tròi , Ngài 

dã thang ! 

Nhirng lien sau đó, ông bat tay tôi 

rat nông-hâu, I9 vè cám-đông, và nó i : 

— Tôi không phái là ngirò'i vô-le tòi 

mire đó, nhirng tôi làm vay đè thú* 

xem niem tin quyêt cùa ông có vfrng-

vàng chăng. Xin ông ctr giú nièm tin 
quyet ãy dè soi sang cho dao Tin-Lành 

cùa ông. That vây, nêu ông chiu thua 

áp-lirc cùa tôi mà uông hop la-ve nay, 

thì dao cùa ông dã xuông giá t ruòc 

mat tôi nhieu lam. Tôi xin mirng ông 

môt hop niró'c cam. 

.% 
Uông rirau ! Uông la-ve ! Trong vòng 

chúng ta, có ai đang pham tôi nay 

không ? Vói niêm tin quyet và theo 

hrang-tâm, tôi phái goi đích danh thói 

quen nay là tôi loi. Và tôi tin quyêt 

rang bãt-cir ngiròi nào uông r i rau hoac 

uông la-ve, thì Đirc Thánh-Linh bu$c 

phái Ha xa ngiròi đó. Khi Ngài Ha xa f 

thì ai mon-men đên gan, anh chj em 

thira rõ. Vì c& do, str-đô Phao-lô khuyên 
chúng; ta rang : 

« Đirng say rirau, vì r i rau xui cho 

luông-tuông ; nhirng phâi đay-dây Đ ú c 

Thánh-Linh » (Êph. 5 : 18). 

mua, đgc 
có-đông 

T . K . N . S . 
' Tir báo cùa moi gia-đình tín-đò 



TRVY$N DAT GJĂl VĂN-CI1UONG NOBEL 1951 đăiw TKNS tìr so [367] 

(ticp theo) 

Sau cau hôi cùa gă thcr gôm, ngircri 
ãy giài thích rang mình that dã chet, 
nhirng ông thay giàng đao ngircri Ga-li-lê 
ttrc là Thay ho, đã khiên mình song 
lai. Mac dau đã nam trong mô bon 
ngày rôi, sire lire the xác và tinh-thăn 
cùa mình van nhu* t r i r á c ; không có gì 
thay đôi ve phircrng diên đó. Trong viec 
ãy, Thay ho dã biètt dircrng năng-lyc và 
quyên uy cùa mình, đã chirng to rnng 
mình là con Thircrng-đé. Ngiròi ãy nói 
cham rãi, giong dêu đèu, đôi mat lò'-đá 
và jShăi het mâu s ic ctr nhìn cham 
chain vào Ba-ra-ba. 

Khi ngircri ay thuât hêt câu chuyen, 

ho tíep-tuc B A N íhìm trong choc lát ve 
Thãy ho và nlitrng Vife ló'n-lao ngircri 
ãy dã thtrc-hien. Ba-ra-ba không chen 
vào câu chuyen. RÒi gã thcr gpm dung 
lea tír giã ho dè đl thaĩn ch:\ me gã 
cfing ngu trong làng. 

Ba-ra-ba không rnnoa á laj môt mình 
vái ngircri ãy chút nào. Nhirng gã 
không the nào ttr-gia suông nhir vây, 
cung không tim đirac mot lỳ-Jo nào 
đè kicu mà đi. Ngircri kia van nhìn 
chàm chăm vào gã bang đôi mat di kỳ, 
mat cà than sac cùa mì.ih, mot cái nhìn 
không diên tá đircrc cái gì câ, nhirt là 
không có gì khiên cho Ba-ra-ba phái chú 

Táogià : PAR LAGERKVIT 

Ngiròi d|ch: HLTÓNG DUONG 

ỳ, dãu vây, no van [lôi cuõn gã mot 
each không the nào giâi- nghia đircrc, 
Ba-ra-ba muôn ra đi, muôn thoát khôi 
đó và chay tron, nhirng không the nào 
lain nhir vây đircrc. 

Ngiròi đircrc song lai im lang nhìn 
g.ì giây lâu rôi hòi gã có tin Thãy ho 
là con Thimng-đê không. Sau khi hoi 
phân-vân môt chút, Ba-rn-ba đáp là 

không, vì đôi vói gã that là khó nói 
dõi đircrc vá i ngirai ngôi tr irác mat 
mình mà đôi mat thì trong vang, diròng 
nhir không can biet là ngtrái trá lòi 
mình đã nói that hay nói dôi. Ngiròi 
ãy không to ra câu chap gì hêt, mà chi 
gat dãu và nói : 

— Phâi, có nhiêu ngiròi khác cung 
không tin. Me cùa ngirai ay vtra dên 
thăm tôi hôm qua cũng không tin n h u 
vây. Nhirng riêng tôi, thì ngu'òi ãy dã 
khien tôi ttr kê chet song lai dè làm 
môt nhân clurn<*. 

Ba-ra-ba bâo rang trong trtráiig hop 
đó, ngu'òi ta có the hièu đircrc viêc 
ngiròi ãy tin vào Thãy mình. Và còn 
phâi vĩnh viên to ra long biet e n đõi 
vá i phép la ngiròi ãy đã thtrc hiên 
cho mình níra. Ngirai ay đáp là mình 
that có long biêt crn do : môi ngày 
ngiròi ãy đèu ta crn Thãy mình, 

T H Á N H - K I N H N . S . 
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ngiròi đã ban lai cho mình s y song, 
đã khiên mình thoát khôi xtr cùa nhirng 
kè chêt. 

Xtr cùa nhtrng kè chêt à ? Ba-ra-ba 
kêu ló'n và ttr cam thãy giong nói cùa 
mình run lên. Xtr cùa nhirng kè chêt ?... 
No ra sao ? Anh đã đên đó rôi xin nói 
cho tôi biêt no ra làm sao ? 

— No ra làm sao à ? Ngircri ãy lap 
1?1 vói mot cái nhìn to ỳ do hòi. Rõ 
rang là ngircri ãy không hieu Ba-ra-ba 
muôn nói gì. 

— Phâi ! cái cho mà anh đã đên đó , 

no ra làm sao ? 
— Tôi có đi đâu đâu ? Ngircri ãy 

đáp mà dircrng nhir không cam thãy vé 
nóng nay cùa ngircri khách đên thăm 
mình, Tôi chi chêt. Và chêt là không có 

gì câ. 
— Không có gi câ ? 
— Phâi. Vây chó* anh muõn no ra 

sao ? . 
Ba-ra-ba nhìn cham chăm ngircri ãy. 
— Anh nghĩ là tôi có the kè cho anh 

nghe môt cau chuyen gì đó trong xtr cùa 
str chêt chó* gì ? Tôi không the làm 
điêu đó. Xú* ãy có that nhirng no không 

là gl câ if TB¥ 
B a - r a - b a van nhìn chăm chăm vào 

cái gircrng mat bi tàn - phá đó, mot 
gircng mat khiên gã scr-hãi. nhirng gã 
không the nào thôi nhìn vào. 

— Không đâu, ngtròi ãy nói và phóng 
tarn mat trong vang nhìn ra ngoài xa, 
xtr cùa str chêt không là cái gì câ. 
Nhirng ngircri nào đã đi đên đó rôi, 
thì tãt câ nhirng cái khác cũng là không 
có gì câ... Anh hoi tôi nhirng cau nhir 
the that là la. Tai sao anh lai hôi nhir 

• • • • 

v â y ? Thircrng thì có ai hôi nhir vây 

đ â u ? 

Rôi ngircri ãy kè lai r i ng các anh em 
& Giê-ru-sa-lem van đira ngircri đên 
cho mình thuyêt phuc đè ho tin đao và 

nhieu ngiròi đã chfu t in. Khi phyc v\i 
Thay mình nhir the. ngircri ãy sê trà 
đircrc m§t phan cua món ncr ló'n lao 
mình đã mang nang đói vói Thãy . Hau 
nhir moi ngày chàng thanh-niên làm t h ? 
góm kia, hay ngiròi khác van đtra m§t 
ngiròi đên đè ngiròi ãy xác chtrng s y 
song lai cùa mình. Nhirng ngiròi ãy 
chira bao gicr nói đên xtr cùa str chêt. 
Đây là lan thtr nhtrt có ngiròi hòi ông 
ta vè van đe có. 

Man đêm đã buông xuông ; ngircri 
ãy đtrng lên, đi thâp chiêc đèn dău treo 
trên cái tran nhà thãp. Ngiròi ãy đì 
lay bánh và muôi đè lên ban chính giíra 
ho, be bánh ra và trao cho Ba-ra-ba môt 
miêng. Ngiròi ãy cham mâu bánh cùa 

mình vào muõi, rôi Ba-ra-ba cùng làm 
nhir vây. Ba-ra-ba phâi tuân lenh, dãu 
gã cam thãy tay mình run lên. H9 yen 
lăng dung bíra vói nhau dirói ánh sang 
leo let cùa ngon đèn dãu. 

Ba-ra-ba không thãy khó chiu nêu nhâp 
vào các giáo đoàn cùa ngiròi nay. là 
ngircri không làm khó de n h u bè-ban cùa 
ông ta tai Giê-ru-sa-lem và không tao 
ra môt str each biet qua ló'n lao gitra 
ngiròi nay vá i kè khác. Nhirng khi gã 
an đên mâu bánh mà ngircri kia đã dung 
nhirng ngón tay khô đira cho mình, gã 
nghĩ là mlnh có ngùi thãy mùi xác chêt 
trong mieng. 

Str kiên đircrc an chung vói ngtròi 
ãy có ỳ nghĩa gì đây ? Bíra an đo'n so-
ngiròi có tãm quan trong bí an đên 
mtrc đô nào đây ? 

Khi ho đã an xong, chù nhà đira gã 
ra ctra và chúc gã thircrng lo bình an. 
Ba-ra-ba nói lâm bãm trong mieng may 
tiêng rôi biró'c nhanh vào đêm tôì ; 
gã râo biró'c tiên ve hiró-ng thành phô 
theo con đirò'ng trên trièn núi, đău óc 
rói b ò i nhũ-ng ỳ tirô^ng l§n xôn. 

• (còn tiêp) 



NHÀ NÔ-Ê ĐUO'C C&U 
( S a n g 6 : -8 : ) 

THÁNH-KINH LlTp*C-TÍCH d o Myc-sir PHAN-VĂN-HIÊU sogn 

A-bên bi Ca-in gict chêt, thl Đúc Gic-
hô-va ban cho A-đam mpt con trai khác 
the vào dăt ten là Set. T ú day ngiròi ta 
bat dau cau khan danh Đúc Giê-hô-va. 

A-đam còn sanh nhiêu con trai con gái 

níra. Khi loài ngiròi them nhiêu thì t§i-

lèi cũng gia-tărg. Nào tà-dâm, tr$m-cuóp, 
kiêu-ngao, giêt nguòi... hQ chê đù thú 

khi - giòi giêt - hai 

lân nhau. Ngiròi ta 

khoe - khoang vi đã 

giêt nhieu ngiròi. Thê-

gian bay giò đeu 

bai-ho?i triròc mat 

Đúc Chúa Tròi và 

đay-day str hung-ác. 

Đtrc Giê - hô - va 
nhìn thãy chí còn ông 
Nô-ê là đtrcyc an 
triròc mat Ngài thôi. 
Nô-ê có ba con trai 
là: Sem, Cham, Gia-
phêt và ba con dâu. Chúa phán cùng Nô-ê 
rang: Kỳ cuôi-cùng cùa m<?i vât đã đen. 
Ta sê khiên niróc lyt khap trên mat dat 
đang tuyft-di?t tãt cá mpi loài xác-thit, 
ngiròi ta và các v?t. Nhirng ve đòi nay 

ta thãy ngirài là công-bình triròc mat ta. 
Vay ngirài hãy đóng mpt chiêc tàu theo 
nhir kièu ta chi cho đăng cúu gia-quyên 
ngirài. Ngirài cúng đem theo các loài vât 
mèi thú m§t cap đù trong máĩ, đyc cái 
đè gây giông đòi sau. Cũng dy-bi đÔ an 
cho gia-quyên ngirài cùng súc-v?t, vì niròc 
sê ng?p mat đãt tr?n m§t tram nam mirai 

Nò~ê đóng fan 

ngày. Nô-ê làm y theo điêu Đúc Giê-hô-va 

phán dan. 

Khi Nô-ê và gia-quyên vào tàu, thì 

Đúc Giê-hô-va đóng cùa tàu lai. Ngài 

khiên mira xuông đãt bon mirai ngày 

bÔn mirai đêm. Niróc dâng tàu hông lên, 

cao ban các ngQn núi muòi lam thiròc. 
Tãt cá các loài chim-

chóc, thú nhà, thú 

rung, côn-trùng và 

loài ngiròi đêu chêt 

ng$t hêt. Chì t rú 

gia - quyên Nô-ê và 

nhúng v§t a trong tàu 

đirgc cúu mà thôi. 

Dq.y-dh: Đòi Nô-ê 

the nào thì đòi nay 

cũng the ãy, TQÌ-IÔÌ 

cùa đòi nay còn 

nhiêu han đòi xtra 

vô ke. Vì vây Chúa 

sê hình-phat, chang phâi bang niròc, song 
bang lùa đia-ngyc đòi đòi. Nhirng Chúa 
day tinh thuang, đã dy-bi m$t CHIÊC 
TÀU CXJU-RÔI là CÚU-CHÚA JÊSUS-
CHRIST. He ai nhân Ngài làm Cúu-
Chúa và a trong Ngài chac đirgc cúu-rôi 

đòi đòi. 

Can hgc thu$c long: CHO NÊN HI$N 

NAY CHANG CÒN CÓ S y ĐOÁN 

PHAT NÀO CHO NHŨ'NG KE <J 

TRONG ĐLTC CHÚA JÊSUS-CHRIST. 

(Rô. 8 :1 ) 
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và Um dim đôi mat đè nhân cái hôn 
cùa m?. Thuy xin tiên m? mua bánh 
k?o. M? móc túi lay cho nam đông. 
Thuy mírng qua bèn chay đi kiêm Lan. 
The rôi hai đtra dăt nhau đi mua bánh 
k?o á gan đó- Ban vè Thuy đirgc m? 
cho đi xe lôi. Strang q u a ! Ngôi trên 
xe, Thuy m c - màng nhìn ra bău t rá i . 
Dirái làn da t ròi trong xanh mat dju, 
vài gcrn may nhe bay cham chap, vài 
đàn chim tí be vô cánh nhe-nhàng, 
trong làn gió quy^n nghe êm êm. Thuy 

Chuyen cùa Thuy 

7 /f ^ ^ t r o n g m ù n g , Thuy mô* mat 
trírng truing trong đêm tôi. Đinh 

mùng trâng. Tiêng muôi quyên trong 
không-khí nghe « vo ve». Con thãn-lan 
chay trên tran nhà tac hrá i nghe ai-
oán làm sao ãy? Vài con chuôt «sot-
soat» chay qua ch?y lai dirói nên gach 
đê kiem an. Moi vât đèu chim trong 
cái vang lãng cùa đêm vè. Thuy cô 
phân-tách tírng tiêng đông. Đông hô 
treo trên t i rang vira đièm mircri giò*. 
Giò' nãy sao mi mat Thuy không còn 
buôn ngù nhu* may đêm tr i rác níra. 
Sao mà hôm nay, no tính táo và là dip 
đè Thuy on vè dĩ-vãng cùa tuôi xuân xanh. 

Hôi Thuy lên bay tuôi, Thuy thirang 
điro'C me dat ái nhà thò môi buôi sánn; 
Chúa-nhtrt. Nhirng buôi ãy, Thuy diên 
ghê đi. Thuy mac mot chiec áo dam 
màu xanh da t ròi hoac màu hong hoăc 
màu da cam, mi lai có thêu vài con 
b i r ám vàng t r i rác ngtrc, cánh xoè ra 
nhir sira-soan bay đi. Tóc Thuy thì lúc 
nào cũng nhir lúc ãy, uôn cao đên tân 
mang tai rãt kièu-cách, mi lai có cài 
them m$t cái no* màu hong xinh ghê. 
Lúc ãy Thuy đi suôt con điròng đên 
nhà t h á trong vui-vè lam. Vô nhà t h á 
có nhiêu bà ntrng cam Thuy và nói 
mi m? Thuy «zàng»: «Con gái chi đ?p 
qua» Thuy thãy mac cá , mat trng-hông 
lên. Thyy nũng-nju, ôm m? ch?t cirng 

Em NGUYEN THJ YÊN-THyY 
Ba-Xuyên 

guc đãu vào vai me và bat đâu tha hôn 
là đà lên may thăm Chúa. «Két-két», 
tiêng bánh xe th ing lai trirác nhà. Thuy 
gift mình m á mat. Me bong Thuy 
xuông, Thuy voi chay vô nhà tim con búp 
be, đê me á ngoài trá tiên cho phu xe. 

T á i ngày lê «Phuc-sinh», là ngày lê 
mírng Chúa song lai, bong dirng Thuy 
ngá ra binh. Thuy t ú c muôn phát khóc 
òa lên khi không đircrc di nhà t h á du
ll . Thuy nam mê-man nghĩ đên : ngày 
mai là ngày Chúa song lai. Mot nam 
mái có môt lăn mà sao xui-xèo q u a ? 
Chac mai Lan mac đô xinh lam nht ? 
Lan sê đircrc lên hát và đircrc qua, Lan 
vui vè lam! Còn Thuy đây, ôi thôi ! 
Vá i van trán nóng hôi nhir lira dot. 
Đôi mat lá đ á an due nhir mat nai, 
chá không còn mcr màng nhir môi khi 
Thuy ngôi nhìn ra phuemg t rá i xa lăn-
lac Mat may xanh xao có pha lân vè 
xinh-xan mùm-mim. Chac mai, Lan 
nghe ta binh, no lai thăm và sot ruot 
lam ? Nêu Lan lai, Lan sê đem qua 
cho mình và sê kè chuyen «Chúa Jêsus 
song lai» cho mình nghe. Ò v u i n h í ! Rôi 
Thuy không còn nghe, không còn thãy 
gì níra câ. Thuy môt lăn níra lai thâ 
hôn lên may thăm Chúa Jêsus. Lăn 
nay Thuy đi thăm Chúa. Thuy sê bat 
đèn cho coi, Thuy sê bat đèn Chúa cho 
Thuy mot gói qua và môt nu hôn nhir 
me thiròng hôn. Vì Thuy biêt Chúa có 



qua nhiêu lam, con trê nào lai găn Ngài 
thì Ngài sê cho qua . 

—Day an cháo con, chieu ròi. 
Giat minh, Thuy khè rên nho nhõ, 

rôi mò* mat. Me hien ra vó ichén cháo 
nóng, tôa hi rang thorn ngào ngat. Me 
Thuy ôm Thuy lên, và đút tírng muông 
cháo. Miêng Thuy dang làm sao ãy ! 
An chă biet neon. Nhirnsr Thuy cir ran 
an cho me vui long. An xong và uong 
niró'C nóng. Me d& nhe Thuy xuông 
nêm và kéo men dap cho Thuy. Qua 
cir chi trìu men mi gtro-ng mat dieu 
hien cùa me, có pha lân buòn vui. 
Buòn vì thãy Thuy binh. Vui vì thãy 
Thuy an dirge. Bay nhiêu, Thuy cũng 
thãy thtrcng me nhiêu qua. Thtrcrng 
hern lúc nào hêt. T ình thircng cúa me 
chac cũng nhir tình thircrng cúa Chúa 
Jêsus đoi vói Thuy. Thuy lim dim đôi 
mat đè đón nhân nu hôn cúa me. 
Đoan, me di ra sau. Bô Thuy nam môt 
mình buôn qua. Thuy lai nghĩ dên 
ngày mai, den Lê Phuc-sinh, dên Lan, 
« Lê Phuc sinh », « Lan». No cir am 
ành Thuy hoài. Thuy nham mat lai, no 
cũng còn theo am ành Thuy. Nhírng, 
« Ôi, chóng mat quay. Thuy so* hãi kêu 
me. Me Thuy lên lay môt viên thuôc 
cho Thuy uông. Ròi me bièu Thuy ngú 
đê hêt chóng mat. Nhírng Thuy châ 
ngú đ i r g c Mat Thuy hoa lên. Nhírng 
cái vòng den cir chò*n van triró'c mat 
và no cir kéo dài dan dan. Thuy tire 
qua rên khe khè đè mac cho no hành ha 
Thuy. Kê no. Ròi dan dan Thuy dè 
hôn đira vào giac mông. 

Bong môt trân gió thôi manh, làm dirt 
ngang ỳ nghĩ cúa Thuy. Cây lá ngoài 
sân kêu « xào xào ». Cái mùng lung 
lay. Thuy run mình, t rùm kin men tó i 
cam và nghĩ đén ngày mai, cũng là 
ngày lê Phuc-sinh. Thuy nay không còn 
là Thuy be tỳ -xira níra, mà là cô gái, 
Thuy đã day miròĩ lam tuôi, khoè manh 
hong hào chó1 không yêu ó*t nhir xira. 
Thuy nhoèn miêng ciròi sung strong 
và nham mat thiêp đi trong giãc ngú, 
chò* đón ngày lê Phuc-sinh nam nay 
vcri n ièm vui và hy-vong. 

NGUYEN TH| YEN-THl^Y 
B A - X u / ê n 

^4 

Hõi kỳ 
Cttâ 

TRAN PHIT0*NG 

Chu-tich 

Ghi-dê-ôn 

Quóc-te 

tai 
• 

VIÊT-NAM 

TR O N G chuuyên đi, tram đău - tiên 
tôi ghé là Los Angeles. (7 do 3 ngày. 

Tôi nhò* ông Minh Pham đira đên 
California thăm bà cu J.D. Olsen. Hifn 
bà ô* tai Co'-sà cúa Hoi Truyèn-giáo. 
No"i nay đè cho giáo-sĩ hău viêc Chúa 
các niró'C khi vè hiru-trí ô\ Bà J . D . 
Olsen đira tôi đên thăm các ông bà tai 
khu-virc ãy. Tai đây có mot nhà thò 1 

nhò và có mot nhà thtro'ng. Bà J.D. 
Olsen nhò 1 tôi trao lò*i chào thăm các 
Muc-sir và Giáo-híru Hôi-thánh Vi£t-

N a m . * _' • . 
Ngày Chúa-nhtrt 20-7-69, ông Muc-

sir K.A. Johnson ò- California mò*i tôi 
làm chirng tai Hôi-thánh cúa ông, do 
ông Giáo-sĩ D.S. Herendeen giói-thi?u, 
qua thcr cúa ông Hoi-tr irong G i á o - s ĩ 
Thomas Stebbins tai Viêt-Nam gôi đên 

cho các Giáo-sĩ My, nhírng no i tôi 

có the đi đên. 
Ông Bà Muc-sir K.A. Johnson rãt 

t í r- tê. Ông dành riêng cho tôi mot 
phòng dú tiên-nghi, tai t ir-thãt cúa ông 
bà. Ông cũng đira tôi đ i x e m Disney

land, ngirai ta cho là Thiên - đàng cúa 

Ha-gió'i. Cũng đi xem cây cò-thu song 

4000 nam & tai California. 

Chièu ngày Chúa nhirt 20-7-69 tôi đáp 

may bay đi Chicago đè dtr H ô i - n g h i 
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Tôi dy H ô i - N g h j B h i - õ ê - ô n Quae - Té 
làn thú- 70 tù- 21 đén 27 tháng 7 nam 1969 tai Chicago 
Illinois và di thăm các Hôi-thánh or My-Quõc 
Ghi-đê-ôn quôc-tê. Tai sân bay Chicago, 
có nhân-viên Ghi-đê-ôn đên đón. Cung 
có con tôi là Timôthê Nhon tír Gia-
nã-đ?i den gap tôi. Chúng tôi vè Hilton 
Hotel là noi ô* và cũng là chô nhóm 
HOi-dong Ghi-đê-ôn. H ô i - đ o n g nhóm 
khoán 2500 ngirò'i. Có 43 đai-bièu các 
niró'c d y . Trong do có Vi?t-Nam. 

Ngày 2 1 , ban tò-chtrc thuê xe buỳt 
đira các đai-bièu đi coi Vi?n bào-tàng, 
V i | n khoa-hoc, khu-vyc cùa ngiròi da 
đen & và các no i khác trong thành-phô 

Chicago. 

Ngày 22, Hpi-Đông nhóm lai cau-
nguyên cho các niró'c đã có chi - hôi 
Ghi-đê-ôn cũng nhir nhúng niró'c chira 
có tfc-chtrc đè sórn dircrc thành - lap. 
Ngày kg, Chúa có đai-dung tãn-sĩ Caroll 
giáng cho Hôi-đông vè str đăy-dây Đtrc 
Thánh-Linh đè hau viec Chúa. 

Ngày 25 và 26, Ban tò-chtrc Hôi-
đông mòi 6 đai bièu các niró'c làm 
chú-ngcho Hôi đông là Trinidad, Ireland, 
Vietnam, Mexico, Norway, Colombia. 

C a m cm Chúa đa i -b ièu V i ^ t - n a m 
đirqrc mòi làm chirng cho Hôi-đông 
5 lan. Hôi-đông ăn-đinh quyên 50 ngàn 
ngàn Mỳ-kim đè mua 100.000 cuôn 
Tân-iró'c cho niró'c Nam-Dircrng, nhirng 
Chúa ban o*n la, sau khi tông - kêt so 
tiên có the mua 200.000 cuôn. 

Ban tô-chirc có mòi các Muc-sir ò* 
vùng Chicago đên d v bíra ti?c chung 
vói H§i-đông tôi thú* sáu ngày 25. Tôi 
do có Óng Bà M u c - s i r S. Sawin cùng 

Đen ngày Chúa-nhyt , ban tô -ch i r c 

sãp-đat các đai-bièu đi các Hôi-thánh 

đè nói ve Ghi-đê-ôn. Rat vui là đai-bièu 
V i e t - N a m dircrc đi đên Hôi - thánh 
Lombard là noi ông bà Sawin đang 
hãu viêc Chúa. Hôi-thánh nay khá i&n 
có lôi 250 tín-đfc nhóm lai. Tôi & đó 
đên trira thú 1 hai và đi đên try-so* 
Trung-iro'ng cúa Hôi Ghi-đê-ôn ô' t?i 
Nashville, Tennessee. 

Ban tô-chtrc mòi tôi dên do đè làm 
chirng cho so ngirò'i làm tai Văn-phòng, 

vì ho không đi d\f Hôi-đông dircrc 
Nhcm dip, tôi cũng hoc qua vè s y tô-
chtrc Ghi-đê-ôn q u ô c - t ê , do hai ông 
M.A. Henderson và ông John Leesoson 
chi-dân. 

Horn đó có ông Nguyên-h&u-Ciro'ng 
dên gap tôi và qua ngày sau ông trò" 
lai Chicago là no i ông đang hoc. Tôi 
ò* Nashville them mot ngày núa rôi hôm 

sau tôi đáp may bay đi New-York. Khi 
tôi đên phi-trirò'ng Kennedy thì thãy 
Muc-sir T.G. Mangham dang đirng đón 
tôi. Ong đira tôi vè van - phòng cùa 
tru-sô 1 Hôi Truyen-Giáo và cho tôi ò1 

trong căn-phòng riêng cùa ông Tông 
tho'-kỳ Louis King. Tôi điroc ô* day 
mot tuăn-lê. 

Try-so- cùa Hôi Truyên-Giáo ô* N ú u -
iroc cao sáu tirng lau nam ô* hai mat 
đirò'ng so 46 và so 8, rãt dep. Nhân-
viên làm ô* Văn-phòng có 65 ngirò'i cá 
nam lân nir. Nhà làm cao nhir vây mà 
dtrói các nhà nay có mot thành phô 
dirói ham, có xe đièn và xe buỳt ch?y 



ban níra. 

' • iDaù^Ôhg'T^Gi Mangham bân-rôn ve 
vi£c văn-phòng,.nhi*ng ông dành riêng 
ba ngày đira tôi di xem các n o i bang 
đtrò*ng bo và đirò*ng thuy quanh thành-
ph'S: Tô i cflhg có đên xèm tòa nhà cùa 
Liêtì-hìêp-Quôc v.v... ' ' 

; ' Ô n g bà T .G . Mangham đira tôi đên 
' hhà ' t hò ' cùa tãn-sĩ Simpson dtr bùôi 
cau-nguyên tôi thtf tu*. Ông gió'i-thi?u 

tôi cháo thăm Hôi-thánh và làm chtrng 
Công-viêc Chúa ô- Viêt-Nam. Tôi rãt 
càm-đông vè buòi cau-nguy?n nay. Theo 
tôi thãy gan 100 ngirò'i, ho chia ra 

nhièu nhóm đè càu-nguy^n. Theo lòi 
cùa ông Mangham nói Hôi-thánh nay 
cau-nguyên luôn luôn có đông ngiròi 
nhir the. . 

Ông T.G. Mangham giói-thiêu tôi 
vói ông Muc-sir ô- Trirò'ng Kinh-thánh 
Nyack. ô n g ãy tô-chtrc buôi nhóm sang 
thir bay ò* tai nhà thò* cùa Trirò'ng dè 
tôi làm chírng vè công-viêc Chúa & 
Vi?t-nam cũng nhir vi?c truyèn-đao 
sâu-rông. 

Tôi cũng có gap cu Giáo-sĩ I. R. 
Stebbins (thân-sinh cùa điro'ng kim 
Hôi-trirô'ng Giáo-sĩ) dên dtr buòi nhóm 
ãy. Cu Giáo-sĩ Stebbins là ngirò'i dên 
Vi?t-nam nam 1918, là ngirò'i đã lap 
nhièu Hôi - thánh ô* Trung-phân cũng 
nhir ó* Nam-phăn. Cu nói vói tôi muôn 
qua thăm V.N. mot lan triró'c khi vê 
hiru. 

Ông Mangham cũng có đira tôi đi 
thăm nhà trirò'ng và mo cùa Tãn-sĩ 

•^Simpson. Quanh mo có ban đá ten cùa 
các niró'C, song không có Viêt-nam. 

Qua ngày Chúa-nhtrt . có chtro'ng-
tr ình ông T . G. Mangham hau vi?c 
Chúa tai mot Hôi-thánh each Nyack 30 
cây so vè hu'ó'ng đông, ông đira tôi đi 

4G 

>và §ng i h i í c rng ÌMJ&T: sang - ãy chd'tÔi 
đè tôi làm chtrng cho Hôi-thánh. Sau 
giír làm chtrng, H ô i - t h á n h có; caù-
iíguyên và dâng tièn cho công-cirôc 

1 

truyen-giáoi ' ' • ' ' : ' 1 

Tôi trò- lai t ru-sò và sang thú* hai, 
tôi điro-c d u buôi cau-nguyên- •• và -dăt 
tay cho hai ông bà Giáo-sĩ đi hau> vi?c 
Ghúa tai Phi-châu:.'• • • •• 

' Qua ngày thú- nam, ông T . G . 
Mangham dtra tôi dên phi-trtremg dáp 
may bay di San Francisco. Tai • đây, 
có ông Muc-str H. H. Hazlett đtrcrng 
chò dón tôi. Ông H .H . Hazlett là vì$n-

trtrò'ng Simpson Bible College. . 

Ông đu-a tôi d i Xem th-ir-vi$n nhà 
truò*ng. Có 43.000 cuôn sách xêp-đăt 
rat khoa-hoc và thtr-tu*. T r u o n g có 250 
sinh-viên nôi-trú. Tôi ò- tai nhà ông bà 
Hazlett 5 ngày, đu*o*c ông bà tiêp-dãi 

rãt tú*-tê\ 

Ông có du*a tôi di xem các noi 
thang-cành, nhtr lên núi dè nhìn xuÔng 
thành phõ và ngó ra bièn. Thành-pho 
San Francisco nam trên bò- bièn Thái-
bình-dtro-ng cho nên fchí-hâu rãt tôt. 

Qua cuôc hành-trình môt tháng tai 
Mỳ-quôc, tôi có dip làm chtrng vè 
công-viêc Chúa ô* Viêt-nam. Các con-
cái tôi-tó Chúa ô* My dèu rãt câmrxngn 
và cau-nguyên nhièu cho H ô i - t h á n h 
Viêt-nam. Tã t câ các Giáo-sĩ tôi dã gap 
dèu nhò tôi chuyên lò*i thăm các MS. 
T Đ . và giáo-hũu trong Hôi-thánh chúng 

TRÀN PHUONG 
• 

t 

THÂNH-KINH N . S . 



TIN TLTC H Ô I - T H Á N H 

M d f chuong-irình Giàng-sinh 
THUAN-TÚY Á-ĐÔNG TAI GIA-NÃ ÓAt 

• • • 

Dtròi nen t rc i day tuyct trang, dêm 
nay (12/12 /69) môt chircrng-trình Giáng-
sanh dac-biêt thuan-túy Á-đông đircyc 
thtrc-hi?n ngay trên phan dat cùa Mỳ-
châu. Chircrng-trình diên-xuãt nói lên 
đircrc sac-thái cùa mot dân-tôc ò* each 
noi trình - diên bang môt đai - dircrng 
bao-la m a n - m á c . . . 

• * E 

Thò-i-gian tăp-dwcrt và mùa thi-ctr 
(X vào tháng 12, tháng mà các sinh-

viên phái vùi dâu trong sách vô- chuân-
bi cho ngày thi. Nhirng, trong cái thì-
gio* vàng-ngoc nay, chúng tôi —các sinh-
viên Viet - Nam — lai đircrc Uy - ban 
truyen - giáo cùa triròng yêu-cãu thu-c-
hi£n m9t chircrng-trình giáng-sinh thuan-

túy dân-tôc ngay trên dat Gia-nã-đai. 
Nhân thãy là môt co'-hôi tot dè nói lêti 
phan" nào nhírng net chính-xác cùa dam 
tôc, cùa Hôi-thánh nên chúng tôi chãp-
nhân lò-í yêu - c5u. Thirc - hiên mot 
chircrng-trình giáng-sanh có tinh * each 
cap - tôc, chòp^nhoáng không dù thòi* 
gian luyên-tâp, lai thieu d iên-viên thì 
không phái là đieu dê, nhirng nhò* Chúa 
chúng tôi có-gang vì nghi den Hôi-
thánh. đên dân-tôc. Diên-viên gôm có 
7 ngircri l ò n : Ong bà Ms. Tài, Ong bà 
Ltêm, Td. Thieu và chúng tôi, 6 em 
nhô (2 con cùa Ms. Tài, 2 con cùa ông 
Liêm, 2 con chúng tôi). 

Trang-trí giáo-đwò'ng và thirc-hi$n 

chirang-trình 
Cũng nhir thòi-gian tâp-dtrcrt tuy có 

tánh-cách cãp-toc, nhirng không phâi là 
thieu chu-đáo, thì đây thò-i-gian trang-
trí lai càng có tính-cách chòp-nhoáng 
hern, chi trong 3 tieng đông-ho nhirng 
không thieu vè thâm-mỳ cùa no. Trình-
bày tãm phong vá i hình anh cùa các 

gà chăn chiên, đúng canh bay chiên 
mat hiròng ve ánh sao vòi câu Kinh-
thánh phía tay trái, « Nay, Ta báo cho 
các ngirò'i môt T I N - L À N H sê là svr 

vui-mírng lón cho M U Ô N DÂN 
(Lu-ca 2 :10) . 

Triròc tãm phong có 4 chfr lòn 
«Mirng Chúa Giáng Sanh* đtrcrc xen 
kè bang 3 ngôi sao to . Hai bên nhà 
thò đircrc kêt bang day hoa và đèn 
bánh ú. Đau bang ghê đircrc kêt bong 
giãy màu hong . . . 

THÁNG BA 11)70 47 



Chtrang-trình đirp-c thi^c-hi^n di xen 
kè vó'i chircrng - trình cùa sinh - viên 
Trung-hoa. Mcr đâu bang bài T. C. 
«Đêm Yên-langt tay cam đèn cay di 
tir ngoài giáo - đirò'ng vào. Ban hát 
Thiêu-nhi trình-bày 2 T. C. «Năm yen 
trong máng chiên kia* và « Õ cây Nôên » 
qua đi?u bp. Man ca-kich «Ba Vua» do 
Ms. Tài, Tđ. Thieu và tôi thtrc-hi?n. 
Nhírng van tho* giáng-sinh đircrc ngâm 
theo I6i Tao-đàn... Cuôi chiro-ng-trình, 
Thi-Thiên 23 đircrc toàn ban thtrc-hi$n 
qua lai ca. Đóng góp vào chirang-trình 
có 1/2 cùa sinh - viên Trung - hoa. 
Chirang-trình kéo dài trong mot tiêng 
dòng ho. 

Ngiròi du* nhóm, ngoài Ban giáo-sir, 
toàn-thè sinh-viên, và môt so nhân-vât 
quan-trong trong H 9 Ì truyen-giáo tai 
đja-phirang và Níru-tró'C. 

Càm-ttrò-ng cúa ngircri di? 

Thính - gia nông - nhi?t tán - thirô-ng, 
nhírng tràng pháo tay liên-hôi tiêp-diên 
cho đên khi chirang-trình chãm dtrt. 

Tãn-sĩ Slayton, môt trong các vi giáo-
sir cùa triro*ng chăng nhírng tán-thtrò'ng 
toàn ban diên le bang ngôn-tir nhtrng 
cũng bang cá net but: «Tôi thành-thât 
ca-ngai các sinh-viên Viêt-nam và 
Trung - hoa di?u kỳ cùa tôi trong 
chirang - trình Giáng - sinh toi i ă / 1 ^ » 
(câu trên day đirac viêt trong thi§p 
chúc Giáng-sinh treo trên ban thông-
cáo cùa trvrcrng). 

Đôi vái ngiròi Gia - nã - đai và My, 
day là môt lê Giáng-sinh đău tiên mang 
tính-chãt Á-đông do m$t so ngtròi da 
vàng, tóc đcn thyc-hi^n ngay trên phan 
đãt day giá tuyêt vào mùa đông cùa hp. 

Ta an Chúa, viêt lên nhtrng dòng 
trên day tôi không có ỳ khoe-khoang, 
nhirng muôn nói lên phan nào nÔ-lyc 
cùa chúng tôi đè làm vinh-hièn danh 
Chúa, rang danh Hôi-thánh nhà, và nói 
lên đirpc nhírng điràng net chính đáng 
yêu cùa dân-tôc, trong nhírng ngày sfing 
xa quê-hirang và hôi-thánh... 

Muc-sir NGUYêN-QUANG-THUÂN 
* • 

Canadian Bible College 
Regina, Sask, Canada 

TIN T&C ĐĂC-BIÊT 

Hôi nghj các Hôi-thánh Quôc-gia 
có gcri Giáo-sĩ Quõcnôi và Quõc-ngoai 

Đè phát triên công cuôc truyèn-giáo cùa các Hôi-thánh Á-châu thu^c 
pham-vi hoat-đ<?ng cùa Hôi Truyên-giáo Phtrác-âm Liên-hifp, mot Hôi-nghi 
đã đirac tò-chtrc tai Sàigòn tir 2 -4 /3 /1970. 

Có Đai-bièu cùa Ăn-đô, Nhât-bán, Hong-kong, Vi^t-nam. Rãt tiêc 
Đ?i-bièu cùa Phi-luât-tân không đên đirac vì cuoc đình công tai đó. 

Hôi-nghi đã thâo luân nhieu vãn-đè quan-trong ttrang-quan đên sv 

phát-triên cùa công cuoc truyèn-giáo Á-châu. J 



V Õ - & Á T , V Õ - X U N G À Y N A Y 
Truyèn-đgo NGUYÊN-H&U-TÍN 

Ánh nhà thà uà tu-that Hôi-thánh Võ-Dât 

Ngtròi ta báo chiên tranh là hùy-
diet, song trong lãnh-vtrc thuôc-linh, 
dói-kém, giac-giã, bât-bó*, v.v... không 
là nhúng trôUyc đáng kè trong vi?c 
mô r$ng bò* cõi niró'c Đúc Chúa 
Tròi. M§t bang chúng cu-thè, Võ-
Đát ngày nay đang có môt nhà thcr 
r$ng-rãi và môt tir-thãt khan?-trang 
đù cho mpt gia-đình tôi-tó* Chun có 
đông con trú-ngy. 

Có le qui vi hoi tbac - mac vè 
sy thành-hình mau chóng cùa no. 
Đây, kính mòi qui vj tim hièu so 
qua ve lich-str cùa H§i-thánh Võ-
Đât. 

ông Nguyên-Trà, Bà Nguyên-thi-Bê, Ông Van-Đúc là ba gia-đình tín-đÔ đau 
tiên đã trôi giat theo làn song ngiròi tú bôn phirong vè đây tìm sinh-kê. Mãi dên 
nam 1965 them mpt pia-đình núa tú Võ-Xu dên. RÔi chiên-tranh tàn phá ô nhúng 
vùng lân-cân. Sùn*-Nhon, Nghi-đúc, Huy-Khiêm là nhfrng vùng có H$i-tbánh dã 
t rô nên nhúng noi dành cho bom dan. Nhúng con-cái Chúa ô nhúng vùng nay đcu 
qui-ty vè Võ-Đat hoac nhúng vùng an-ninh khác. T ù đó danh sách Tín-đô can? them. 
Song chira có nhà thò, hp phâi n'ĩóm tarn trong mpt gia-dình tín-đô tai cho Võ-Đat. 

Mãi dên nam 1967, Võ-Đat mói có m§t nhà thò chánh-thúc. Nam sau (1968), mpt 
tir-thãt cũng điroc hoàn-thành. Đó là tãt cá nhúng gì qui vi thãy hôm nay. 

Riêng ve Võ-Xu, vào đêm 20 r?ng 

21 tháng 03 nam 1966, mpt cupc 

cham sung ác-liêt diên ra tai noi day, 

nhà thò Võ-Xu hung chju tr<?n-

v?n sir tàn-phá cùa bom dan trong 

trân chiên nay : tiròng, ngói, ban 

ghê bi đô nát, htr-hai, và mãt-

mát gan m<?t phan hai. T ú đó, con-

cái Chúa phái kiên-nhân nhìn cánh 

do nát cùa den thò môt ngày m<?t 

them vì mira nang và kéo dài gan 

Ănh ban trf-sp HT Võ-Xu dáng tnrác c5ng nhà nhà bôn nam qua. 

Mãi đên cuÔi nam 1969, do sy try cap cùa chính quyèn vè sy thi?t-h?i trên, 
Hôi-thánh đã sùa-chúa xong đèn thò'. Và ngày nay, quí-vi đã thãy no chang kém vè 
lpng-lăy chút nào, so vói ngày mói xây cat. 

Truyèn-đao NGUYÊN-HfrU-TÍN 

WAHJI m im VIÊT -nm 



2 9 - 3 - 1 9 7 0 L Ê PHUC-SINH.-NGÀY CÔ-NHI-VIÊN TIN-LÀNH. 

Xin cãu-nguyên và ăng-hô đăc-biêt cho các Cô-Nhi-Viên Tin-Lành 
NHA-TRANG — BÊN-CÁT — MỲ-THO - PHŨ-THO-HÒA. 

TIN B U O N 

BÌNH-LONG.— Chúng tôi đau buon 
nghc tin Thieu-úy Nguyen-van NgQC-Long 
thugc viên H.T. Blnh-long bi tai nan đã 
ve cùng Chúa đêm 28-12-69 tai Nha-trang. 
Thay mat con cái Chúa Kinh Thirang tai 
Blnh-long và riêng tôi, kinh can phan tru 
cùng . Bà Nguyên-vãn NgQC-Long và qui 
tang quyen. I Tê 4:14,17. 

TĐ Đãu Huynh 

RACH-GIÃ.— Ông Nguyên-văn-Ỳ (túc 
Nhir V) tir-hóa H.T. Rach-giá đã an-nghl 
trong niró'c Chúa ngày 19-12-69. Ông là 
mpt con cái Chúa trung tin cho đên hai 
thò cuôi cùng. Lê an-táng đã cir-hành ngày 
21-12-69 tai nhà thà each long tr<?ng và 
sang danh Chúa. Thay lòi toàn the Hpi-
thánh thành kinh phan iru cùng tang quyen. 

Ban Trf-sir Chi-h$i 

TÂY-NINH.— Cy chap str V õ - v ã n -
Điró*c đãngù yen trong Chúa ngày 29-12-69 

sau nhiêu ngày nam trên giiròng b?nh. 
Cv đã theo Chúa each trung-thành trong 
20 nam, thp đircrc 74 tuôi. Thay cho HT 
thành-thyc chia buon cùng tang-quyên. 

Ban Tri-str Chi-hôi 

T Â N - A N . — ChuSn-úy NGUYÊN-
VĂN-NHĩ 46 tufci đã ttr n?n vào lúc 4 
giír chieu ngày 31-12-1969. Ông cũng là 
Ngh|-Viên trong Ban Trj-Sir H<?i-Thanh, 
ông ve niróc Chúa đè lai 1 và 11 con 
tha. Xin thay mat Hpi-Thanh Ban Tri-Str 

thành that chia buÔn cùng Bà Nhj và tang 
quyen. Cau Chúa yen ùi Bà. 

Ban Trf-Sir 
TRlT tFNG-AN.— Ông Pham-Khá đã 

ngù yen trong niróc Chúa ngày 6-1-70 

hiròng thQ 79 tuôi, đè lai bà cùng các con. 
Xin thành that chia buon cùng tang quyen. 

TĐ Đăng-thái-Ninh 
KIÊN-HÒA.— Anh Đô-văn-Miròi, 30 

tuôi, tho nan và nghi yen trong Chúa ngày 
10-1-1970. Thay cho Hpi-Thánh, chúng tôi 
thành that phân-iru cùng tang-quyen. 

Ban Trf-Sir 
M Ò - C À Y — Bà Châu-thi-Kieu và Bà 

Châu-thi-Bùi là hai ch} em ru$t, là Bà 
than và di cùa Truyen-Đao Mai-văn-Phê, 
bi viròng nhàm chat nb vào lúc 10 giò* 
ngày 19-01-1970 trên đirò'ng tir Mô-Cày 
đên Thorn đè giay mà ông bà. Bà Châu-
thi-Bùi tir nan tai chô. Bà Châu-thi-Kièu 
bi thirang năng hiên đang nam tai nhà 
thirang Kiên-Hòa, binh rãt tram-trpng. 
Thay cho Hpi-Thánh chân-thành phân-iru 
cùng tang-quyên và xin Quỳ Tôi-tò, con-cái 
Chúa nhò cau thay cho Bà Châu-thi-Kièu 
đè Chúa sòm chira cho vet thirang Bà 
màu lành. 

TĐ Võ-văn-Đirfrng 
PHONG-THŨ*.— C V bà Nguyln-văn-

NhÔ, nhxx danh Le-thi-Di?p, thân-mâu thSy 
Nguyên-văn-Quang, dã ngù yen trong chúa 
ngày 16 tháng 1 nam 1970, hiròng the? 
80 tuôi. Thay cho Hpi-thánh tôi thành 
kinh phân-iru cùng tang quyen. 

M.S. Nguyên-hiru-Duc 

T H O N G CÁO.— Phong TUTL/QĐ I I /V2 CT hân-hanh thong-báo đè quỳ-vi 
phy-huynb có con em hoc khóa Ha-si-quan t$i Triròng Ha-sĩ-quan Đông-Đe, Nha-
trang đirqrc biet : Thiêm phòng đã đe ctr Thieu-úy Dirong-quôc-Thính làmĐ?i-di?n 
Tin-lành tai triròng Ha-sĩ-quan. Thiêu-úy Thính sê thăm-viêng liên-lac vòi các quân-
nhân tín-híru thu-huãn tai day và can-thiep đê hp đirac đi dtr nhóm các bufci lê và 
thò-phirqrag Chúa tai nhà thò cũng nhir tai triròng. Vay khi nào quí-vi có con em 
đi thy huãn xin biên thir ngay cho Thieu-úy ThJnh đtrp'c biet đè lieu be liên-l?c. 
ĐJa-chí: Thiêu-úy Dirang-quóc-Thlnh, khóa Huãn-luyên T5ng-quát, KBC 4 3 . 1 1 / 3 3 — 

Muc-sir Tuyên-úy Nguyên-hoài-Đfrc 



SINH-HOAT TRUYÊN-CIÁO 
BtfC THÙ" VAN-TUQ-NG — ÀI-LAO 

Kính thira qui ông bà, 

Trw&c nam i960, có nhieu gia - đình ngirò'i 
Thai đă di-ctr tir Bãc-Viêt đên Vientiane, và hiên 
nay đang sÕng trong làng Hong Seng, each thành-
phô Vientiane đô 5 cây sÕ. 

Chúa đã mò- đirò'ng cho Tin-Lành đtrpc đên giĩra ho. Đên nay có môt s6 ngirò'i 
đã tiêp-nhân Chúa và chiu phép báp-tem, lai có ho'n 200 trè em thirò'ng nhóm lai 
môi chiìu Chúa-nhirt tai trirò-ng làng đè hoc Kinh-Thánh. Nhirng môi sang Chúa-
Nhirt ho không thì đên nhóm lai tai Nhà-thò1 a thành-phô Vientiane vi ho or xa, 
thiêu phirang-tiên chuyên-chà. 

Đe các con-cái Chúa là ngweri Thai Đen có chô thuân-tiên nhóm lai thcr-phtryng, 
Hôi-thánh chúng tôi đã quyêt - đinh mua môt miêng đăt tai làng Hong Seng năy và 
cat môt Nhà-thà bang go, lap fibro xi-măngr đô 6m x 12m. Phí-tòn ir&c-chìrng 1 
triêu kip (2.000 my-kim). 

Dà s<5 thuôc-viên cùa bhn-hôi rat ít-oi, khă-năng tài-chánh có han, chúng tôi 
mqnh-dqn đ&ng lên nhb Chúa dân - đât trong viec năy. Xin các ông bà vui long giúp 
sire chúng tôi bang sir cìu -nguyên đè Nhà-thcr năy mau đwp'c dvrng lên đè làm 
vinh-hièn danh Chúa. 

Chúng tôi cung hoan-nghênh tãt că các sir quyên-trcr cùa các ông bà nào vui long 
ùng-hô công-viêc Truyen-giáo tai đây. 

Tien-bqc xin gôi đên: 
Muc-sir Lê-văn-Phăi, 155 Trăn-Hwng-Đqo, Saigon 
(Xin nh& ghi rõ: Giúp vièc cat Nhà-thir tai Vientiane) 

Xin thành-thqt cam crn và câu Chúa ban o,n dir-dât trên qui ông bà. 
Thay mat Ban Tri-sir: 

M Y C -s i r , Tho-kỳ, 
NGUYÊN-HÂU-NHITONG BÀO-THIÊN-TÀNG 
L.T.S.— B A N T R I - S I R T Ò N G - L I Ê N - H P I C H O P H É P Đ Ă N G BIRC THIR NAY TRÊN T H Á N H - K I N H N G U Y | T - S A N 

ĐÈ P H Ò - bién RPNG-RÃI TRONG H Ó ' T H Á N H C H U N G . — _ 

HÔI THANH SREGNAC A VÀ B LÂM NAN CHIÊN-TRANH 
KHÙNG-KHIÊP 

Chiên cu0c xây ra tai khu đinh cir Sregnac (Quân Đwc-trpng, tình Tuyên-đúrc) 
ngày jlijigyo đă khiên cho 68 gia-đình con-cái Chúa trong 2 Hôi-thánh Sregnac A 
và Sregnac B lâm vào cành man trò-i chiêu đãt. Tãt că nhà cwa và tài-sân cùa ho 
đeu bi thiêu-hùy, them vào đó có 7 ngirò'i itr-nqn và 19 ngirò'i bi thirò'ng thãy đeu 
là tín-đo. Ngay sau khi chiên cuôc chãm dirt, Ban tristr Nam Thirang-hqt đã đên 
ntri thăm viêng và an-ùi các gia-đình lâm nan* Kính xin các tôi-t& con-cái Chúa 
trong Hôi-thánh chung vui long nh& cau-nguyên cho hai Hôi-thánh nói trên và nêu 
có sir giúp-đÕ' nào cho các gia-đình ãy, xin vui long g&i cho ông Tir-hóa Uy-ban 
Truỳên-giáo, Muc-sw Lê-vãn-Phái, Saigon, chuyèn lai, chúng tôi xin hêt long thành 

that tri an. Muc-sir Truyen-giáo Triro*ng-văn-Tót. 

• BAN G H I PHIRCRNG-DANH Q U I VI A N - NHÂN TING - H P V I £ C T R U Y E N - g i á o SÊ ĐĂNG T I Ê P TRONG S O 
báo xòi. 

Ũ Y - B A N T R U Y E N - G I Á O - H P P THO 7 3 N H A - T R A N G 



HÔI-f lÔNC VĂN-CHlí f fNC Cff-fiQC À-CHÂU 

Ành cô GLADYS M. JASPER giài-trí trong nhírng khi nhàn-roi hay khi di-chuyèn 
đây đó. 

Trong viêc ph&-biên Tin-lành, đáng lỳ chúng ta đã khai-thác each triê>đè 

Rãt tiê*c vl nhièu lỳ-do, mà lỳ-do quan-trong nhtrt là tình-hình bãt-an cua 

Nh$n-đinh rõ tình-trang ãy là chung cho tat cà các nu*ó*c ô* toàn cõi Á-châu, 

môt Hoĩ-dông Văn-chtro-Dg Cc-dôc Á-châu (ten đúng là All Asia Literature 
Strategy Conference) sê đtro-c tô-clnrc tai Tân-gia-ba tír 6 đén 1 1 tháng 4 nam 
1970, qul-tu tói trên 100 dai-bièu cua ai quÕc-gia, vol dân-sÕ trên 1 tỳ nguò-i, 

dê càng nhau hôi-thâo vè vi?c sáng-tác, ãn-loát và xuãt-bân các sách báo cho 

Muc-sir, Truyèn-đao, giáo-hũu và nguò-i chua tin Chúa. Các đai-bièu sê" cùng 

nhau hoc^lòi, crao-dòi các kinh-nghi?m vè phiro-ng-l hire và kỳ-thuât sin-xuãt 

cùng phân-phõi các văn-phâm. Hôi-dông cũng sê hoach-dinh môt chueng-trình 

chung cho ngành Văn-chtrang Cc-đÕc Á-châu trong thâp-kỳ 70. 

Cô Gladys M. Jasper, phÕi-trí-viên cùa Hôi-dông đS có dip tiêp-xúc và mò*i 

m$t sÕ đal-diên trong các H$i-thánh Á-châu. Tai Vi$t-Nam, có 4 vi sau đây 

đtrox mò*i là : CÔ Nguyin-thj-Bây, ông Nguyên-van-Van, MS Đoàn-vãn-Miêng 

và MS Nguyen-thanh-Hang (ngoài ra cũng có a giáo-sĩ là ông Diehl và ông 

Rexilius). 

Xin cau-nguyên cho Hòi-dong nay thâu gat dtro-c nhièu kêt-quà đè tôn-

vlnh Chúa. 

Tai các ntró*c trên thíf-gió-i ngày nay, vi§c 
xuãt-bân các sách báo là môt ngành thuo-ng-mai 
rãt phong-phú. Nhò1 nhũng phuo-ng-thúc ãn-loát 
toi-tân, nguò-i ta có t h e in ra môi lan 100 hay aoo 
ngàn ban ãn-phãm hay nhièu hen níra, each de-
dàng và mau-chóng. 

xu'-sô" và su* thiêu-hut phucng-tiê. n l ln cán-bô, vi$c sir - dung van - phlm trong 

vi$c phfc-bièn Tin-lành chtra đu*o*c đúng mú*c. 


