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KÍP LÀM VIÊC LÓ*N! 
Ngô cùng các ông Muc-su và Truyen-đgo, 

T L T Ô 1 - T H À N H dã thiêt mat nhièu 
A ban thanh-niên vì khòng có môt 
chuong-trình tÔt-dep và hoat-đông dè 
•chie'm-giũ*» ho. Khòng có lóp kê-
cúu K i n h - T h á n h ; khòng có cuôc 
nhóm-bop tbanh-niên, khòng có cuôc 
nhóm-hop nhi-dòng dè ban tbanh-niên 
đênday-dõ. Đông-thòi chúng tacũng 
xao-lãng nhirng nhi-dòng ngoai-đao. 
Nêu kiên-nhân day cho chúng biêt con 
đirò-ng cúu-ròi, cbâc sê có két-quâ tôt-
dep (Gia-ca 1: 21). 

Day cách nào? Càc ông chĩ có the* 
nhóm-hop nhi-dòng môt, hai lân môi 
tuân. Đáng lê phài nhóm nhièu han. 
nlióin à môi làng-xóm có tin-dò tbanh-
niên gánh-vác nôi công-viêc áy. 

Các ông nén chon nhirng ban tbanh-
niên tình-nguyên gánh-vác công-cuôc 
rao-giâng Tin-Lành cho nhi-dòng,— 
công-cuôc bê-trong mà lifíy lâu ta quà 
xao-lãng. Phài day nhirng ban thanh-
niên tình-nguyên áy cách chũ-trirang 
cuôc nhóm-hop và kè nbũng truyên-
tích hũu-ích trong Kinh-Thánh. Các 
ông phâi chăm-lo đào-luyên thanh-
niên, vì cân có thanh-niên daytru-òng 
Cbúa-nhut, chù-tru-ang các buòi nhóm-
hop nhi-dòng, sung vào các ban chúng-
dao, du pbân các ban hát đăc-biêt, 
đúng lên nói í t lò i làm chúng vèquyèn-
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phép Chúa, giúp g iũ trât-tu-, dón-tiêp, 
vàgiâingbĩaTin-Lànb cbo ngiró-i ngoai 
truóc và sau kbi có cupc nhóm-hQp. 

Bât dâu tù tbáng nây Thánh-Kinh 
Báo đăng nbũng bài CHÚ-GIÀI K I N H -
T H Á N H riêng cho thanh-niên. A i 
khòng có báo thì sao lai mà dùng cũng 
đirgc. Các ông nênkhuyên het thày 
ban thanh-niên kê-citu và hoc thuâc 
lòng nhirng bài nây ó nhà. Thlnh-
thoàng cũng mà kỳ thi cho các ban 
ganh-đua. 

Các ông nào chua có nhung muõn 
có nhirng bài kê-cúu sách Tin-Lành 
Giăng đè tô-chúc các buôi nhóm-hop 
nbi-đòng, xin gói tha cho tôi ngay, 
nhó nói rõ mình dinli môi luĩìn nbóm-
hop nhi-dòng mãy lân. Trong kbi 
c h ò - d a i , xin hãy dùng nhirng búc 
tranh lón và truyên-tich Kinh-Thánh. 

Moi tuân-lé hãy day mỳt câu gôc 
dan-sa, và cú ôn di ôn lai mãi. H l 
em nào đoc tbuôc lòng hêt các câu gôc 
cùa môi tháng, hãy phát cho môt giâi 
thuôngnhò. Anh em tin-dò nào muôn 
chung gánh-vác công-viêc Chúa, xin 
hãy mà lòng rông-rãi mà cho nhirng 
giài tbuàng nhô nây. 

Tháng sau tôi sê có tha ngô cho chính 
các ban thanh-niên. — Mme Ruth, G. 
Jeffrey, Sài-gôn. 
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CÁCH LÀM CHÚ*NG CHO NGU'Ò'I NGOAI-ĐAO 
Mot ngu-ò'i đ'êu đã pham tól 

Rô 3: 10, 23. — Kbông có môt nguói 
công-bình nào liĩ ;i. 

Ê-sai 53: 6. — Nhu chiên di lac. 
Giê 17: 9.—Lòng nguôi ta làdôi - t rá . 

Sir hình-phat vì tôi-lõi 
Ê-xê 18: 4. —Linb-hòn pham tôi thì 

sê chêt. 

Ma 25: 41-46. — Hình-pbat đài dà i . 
KbAi 20: 15; 21: 8. — Bi ném xuong 

hò li'ra. 

Christ ehiu chét vì t^i-lõi 
I Phie 2: 23. — Ngài gánh tôi ta. 
Rô 5: 6.—Ngài chju chêt vì ke có tôi. 
Ê-sai 53: 6. — Tôi- lõi cùa moi nguôi 

đã chãt trên Ngài . 

Su* ci'ru-rõi ban cho moi ngurò*i 
Giăng 3: 16. — Chúa yêu thê'-gian. 
II Phie 3:9.—Đúc Chúa Jêsus khòng 

muôn cho môt nguòi nào chê't mát. 
Lu-ca 19: 10. — Ngài dã dê"n tìm và 

cúu kè lii măt. 



Su- ciru-rõi là sir ban-cho 
nhirng-không 

Rô 6: 23. — Su sông đò*i đò*i là su 
ban-cho. 

Gi . 4: 10. — Su ban-cho cùa Chúa. 
Khâi 22: 17. — Hãy nhân láy cách 

nhung-không. 

Ta dircrc ci'ru bô-i đirc-tin 
Giăng 3 : 16.—Hê ai tin Con thì đugc 

su sông dô i dò*i. 

Giăng 1: 12. — Hê ai nhân Ngài thì 
trô- nên Con Đúc Chúa T r ô i . 

Sú-đô 13: 39. — Hê ai tin thì đugc 
xung công-bình. 

Khòng có phiro*ng-pháp khóc 
Sú 4 :12 . — Chãng có danh khác. 
T í t 3 : 5 . — Không ai dugc cúu vì 

viêc công-bình cùa mình. 
II T i m . 1: 9.—Châng phâi theo viêc 

làm cùa chúng ta. 

B À I T H Í T N H I J T 

T Ô I - L Õ I 
Tôi-lõi là g ì ? 

I Gi. 3 : 4. —Tôi - lõ i trái luât-pháp. 
Rô 14: 23.—Đèu chi không bài đúc-

tin, thì đêu dó là tôi-lõi. 

Góc-tích cùa tôi-lõi 
I Gi. 3 : 8.—Ma-quì pham tôi tú dãu. 
Giăng 8: 44. — Vùa lúc ban đâu ma-

quì, kê giêt nguòi , cbâng giũ lê thât. 
Ê-xê-chi-ên 28: 14-16, Ê-sai 14: 12-

14. — Chi vè" ma-quì lúc ban dãu. 

Ai đã pham tôi? 
Rô 3 : 9. — Hêt thây đêu phyc duói 

quyèn tôi-lõi . 
Rô 3 : 12.—Chúng nó đêu sai-lac câ. 
»Rô 3: 19.—Câ thê-gian đêu nhân tòi 

truóc măt Đúc Chúa T r ô i . 
Rô 3: 23. — Moi nguòi đèu pham tôi. 

Kè't-quá cùa tôi-lõi là thè' n à o ? 
Ê-xê-chi-ên 18: 4. — Linh-hòn nào 

pham tôi thì sê chêt. 
Truyèn-dao 9 : 18. —Môt nguòi có 

tôi phá-húy đugc nhièu su lành. 
Gia-ca 1: 15.—Tôi-ác sanh su chêt. 

Rô 6: 23. — Tiên công cùa tôi-lõi là 
su chêt. 

Đú-c Chúa Trò-i làm the nào đoi vó*i 
tôi kè không tin Con N g à i ? 

Hê 9 : 27.—Moi nguò-i phâi chêt môt 
lân ròi bi đoán-xét. 

Hê 4 : 13. — Châng có gì đugc giáu-
kin.. . chúng ta phâi khai-trình. 

Mat. 12: 36. —Đên ngày phán-xét, 
nguòi ta sê khai ra. 

Đirc Chúa Trò*i đã làm thè' nào đói 
vó-i tôi-lõi cùa kê t in? 

Ê-sai 53: 6.—Đã chát trên Ngà i . 
I Phi-e-ro- 2 : 23. — Ngài gánh tôi-lõi 

chúng ta trong thân-thè Ngài . 
Hê 1: 3. — Con Đúc Chúa Trò i đã 

làm xong su sach tôi. 

Nhirng tôi ày bây giò* ô* đâu ? 
Ê-sai 43: 25. — Ta xóa tôi nguoi-. 
Mi-chê 7 :19 . — Ngài ném hêt thây 

tôi-lõi chúng tôi xuÔng đáy bièn. 
C61. 2 : 13.—Đã tba-thú hêt moi tôi. 
Hê lO: 17.—Ngài không nkódênnũra v 

TIN-TÚT THÁNH-KINH HOC-ĐU'Ò'NG 
" V " I N cãu-nguyên cho truòng Kinh-

Thánh Tourane và các Thánh-
kinh Tièu-hoc-đuòng đugc o-n-phuóc 
đăc-biêt trong khóa t ò i ; cho các giáo-
su đugc xúc dãu tù trên cao ; cho các 
sanh-viên đugc du-bi đãy-đù đè vâng 
theo tiêng Chúa kêu-goi «đ i r a .» 

Anh chj em nào muôn biêt thê-l? 
nbâp boc các truòng áy, xin do nc i 
ông Muc-su, hoăc Truyèn-đao sò-tai, 
hoăc viêt tha cho : ô n g Đôc hoc J. D. 
Olsen, Tourane. Cho đên hêt Juillet, 
xin gai tha cho ông theo đja-chì này: 
Villa Alliance, Dalat, Annam. 


