Cáe e h i - h ô i t h ê m dôc-giâ.—An-hóa:
1 ;—Sài-gòn : 5 ;—Kep ( C a o - m ê n ) : 1.
Xin cácanh clii yèu-dáu bãt ct'r găp diptiên nào, cũng sôt-sángcõ-dôngchoTIiánhKinli Báo ngày càng tlièm dòng đôc-guì.
Cũng xin moi anh em kíp g ô i tièn v è trangtrái so tliiê'u, hàu cho vièc Chúa duo'C tánbô và danh Chúa diro-c vinh-liiên. Ba-ta!
- r .

k.

b .

B ò n - b á o khâi-su*. —Vi môt lêrièng,bõnbáo bíít-dác-dĩ sê* phâi xuát-bàn hai s6 54
và 55 (Aoíìt, Septemhre 1935) làm môt tâp.
Xin tlura dè anh em biêt trtróc t)ià luong
xét cho. Ba-la \-T. K. B .
Lòng tÒt đáng khen.—Tha'y bon-báo
thiê'u-lhon moi bè, ông Chung-khàni-Lôc
ò' Càn-tho" bèn gò-i giúp Thánh-Kinh Báo
1$00. Òngl ai eàu Chúa ban cra c h o T l i á n h Kinh Báo cir điro-c tĩtn-ttri và tiiròng-cùii.
Bòn-biioxin cáin o n òng và ciìu-xin Chúa
ban plnró-c cho ông bôi pliiìn hon níra.
— T. K. B .
-

Báo cù đ ó n g thành bô.—Thánh-Kinh
báo mãy năm triró-c (IÙ1931 dén 1934) hièn
nay còn rat it và diì dóng thành tùng b ô ,
môi nam 2$00. Anh em nào muõn mua,
xin g ô i tièn triró-c hoyc mua cách lãnh
hóa giao ngàn.— T. K. B .
BÁC-KỲ
Ai-tín.—Km Bo-th j-Thanh-Liro-ng.õtuoi,
con ông bà Bo-dinh-Cung, cháp-su- IIòi
Tin-Lànli Hài-phòng, dS ngti yên trong
Chúa ngày 31 Mai 1935. Cliúng tôi xin có
lò'i thãnh-thirc chia buon cùng ông bà.
—Ngtu/ên-văn-Thìn.
Càm-phâ Mine.—Trtróc kia tôi ham-mê
cuôc vui-cho'i bây-ba cùa thô'-gian đén noi
thiétidèii quyên-sinh. Nlurng năm ngoái
tôi tin Búc Chúa Jêsus tai Ilài-phòng, nên
đu"Q'C vui-mírng, bình-an và chíra-ho liô't
tôi-l5i. Thât Tin-Lành cìia Ngài cliiìng
pliài là dao dõi nlur nliièu ngiròi dã pliaovu, song chính là đao thât cùa B ú c Chúa
Trcri làp lên.
Bày giò- tôi làm viêc ó" Cam-phâ Mine,
anli em trong Chúa chĩ có ba ngtròi.

Chúng tôi di làm chiĩng cho Cluìa, duoc
vài chuc nguò'i cau-nguyên, song chĩ c ò
hai ngiròi dúng vũng. Xin nhó' caunjunên cho chúns^ tôi dirpc thêm on cùa
Cluĩa dê hìĩu viêc Ngài cho đuo-c kêt-qtiii
càng thêm. Cám o-n !—Đinh-uăn-Tài.
Hirng-Yên.—Ngày 9 Ma'i ông Ky Boán
ngliĩ yên trong dhiĩa. Khi ông'qua d ò i
van binh-yèn, vui-mùng. Ngày lOMai các
òng W m . C. Cadinan, Băng-đúc-Thu và
BÔ-diĩc-Tri tír Ilá-nôi vè làni le an-hing.
H6't thây giao-hfru Irong lình' Hung-yên
dèti dên giúp viêc an-láng, 20 nguò i khiêng,
0 nguò-i càm vòng hoa, các anh em clri cm
khác ó xa ho n 17 cây sô' mà cũng dén dir
le an-hĩng câ. St.r yêu-thuong cíla Cluĩa
râ't Ia-lùng, vì ông Boan đã lù-hõanli cm,
bà-con, làng-giáp mà theo Chúa, nên Chúa
ban crn nhir vây.— Vũ-văn-An.
1

-

So*n-tâY.—Tôi xin tliành-tlurc cám on
anli eni ehj em xa giĩn dã ciĩu-nguyèn cho
vo- tòi bãy lâu bj bjnh lc. Chúa đã nàngdõ', yèn-ùi, clura lanh cho vo' tôi r o i . Ta
oii Cluĩa l—Bô-Phuo-ng.
Phù-1Ỳ-— Cluĩng lòi v è d à y hiĩuviêcNgài
dã gìĩn dtro-c 9 tháng. (ìia-quyén cluĩng
lôi nhò' Chúa đuoc bình-yèn, dàu có dau
chúl it. Rièng pliiìn lôi thi súc \ éu, tuóng
kliông thê dâm-duong d u o c hai chiĩc-vii
bán sách Thánh-lho- (^ông-hôi và giàng
dao. Song tôi nhò- Bĩíng ban thêm súc
cho mà làm các công-viêc đó. Rãl câmta o-n Ngài.
Vè phiìn Hôi-Tháiih, Chúa cũng có ban
o-n nhièu. Ngài có giuc ÌÒng môt nũ-tindò d à n g g o , còn các anh em khác dâng tièn
dc I v è công tho- dóng nuròi chiêc gl>é dài,
dăng giâ 7$00. Chúa lai ban on kêu-goi
tl)èm điro-c môt s6 ít linh-hòn trò- lai tin
Ngài. A-Iè-lu-gia.
Ngàỳ 28 Avril 1935 ông Muc-sir W . A .
Pfuelft v è làm p h é p b á p têm cho ba nguòi
nũ-tín-dò. Càu Chúa cho ba chi em nÔy
tliât đu-oc tái-sanh.
CBng ngày 28 Avril đ ó , ôngMuc-sir Pruett
co 'làni' phép cuó'i cho c ô Oánh, duõng-
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nfrbàNíUivên-thi-Th ir<Vng,v<Vi eàuNguyênthicn-ST, tlur-nam côa ông bà Nguycnthiên-Bao, eháp-su* Hôi-Thánh Hà-nôi.
Chúng tòi lăy lòng thàtih-lhirc cliúe-inírng
tàn-lang cùng tàn-giai-nho'n diroc huo-ng
hanh-pluróc gia-dinh, và càng thèin Iên
trong str yêu-mén Cluĩa.
Hièn nay vo- lôi bj đau cái hach ngang
yét-hau ; vì hach càng lígày eàngló'n lên,
nèn khó cliiu láni. Xin qui anh chi yèudáu n h ó c à u Chúa ehtra cho vo* tôi mati
lành-manh. Cũng xin cà'u-nguyên Chúa
đal tay ciru-chfra cho môt nfr-tin-dò ò- dàv

Nlii'i-llicr mó'i

dau bjnh tè-hai liai tay.
triróc.—Bài-xudn-l'ho.

Xĩn

cám

Iruyèn-đao gifra ngtròi Moi
Cà-lo- cho ò n g Muc-str Ha/.Iett (V Tourane.
— Đoàn-oăn-Kháiih.
Quàng-ngãi. —Hiên nay anh cni đirong
lo vàl-lièu dê xây-cãt nhà giãng. Xin quíhôi nluV cíiu-ngiiyên Chúa ban dũ moi su*
Cíìn-dùngdecluĩng t ô i lo công-viêc cua Ngài
cho dirpc may-mân. Cám o n|I—Lè-Đăng.

tièn giúp viêc

,

Tourane.—Cám o'n Cluia, Ngài cúu tôi
tír năni 1918. Trài qua ba năm t ô i bi cha
t ò i lliìr-thách, é p phâi cúng-lay, nhung ta
o n Cluĩa, str cám-do, tlnr-thách thây dìĩu
tan-cliav. Hâtld n g à v tôi văn" kh'ân-thiê't
-

cíìn clii-liòĩ

o'n

TRUNG-KỲ
Dân-sÔ ngurò'i thu*o*ng-du.—Tôi xin
sao-luc dàn-sô ngiròi tlurong-du ò T r u n g kỳ dê anh em dòc-giâ biè't Irách-nhiêm
Chúa giao cho chúng la là Ió n du*ò*ng nào.
-

Mirtrng, T h á i . — Thanh - hóa : 51.620;
Nghê-an : 43.165.
Cà-lo-.-Quâng-tTi.: .7.637.
Moi. —Qnàng-ngãi : 31.636; Binh-dinh :
5. 683 ; Phú-yên : 1. 508 ; Kontum : 169. 650;
B a n - m è - t h u ô t : 111.321; B a - l á t : 34.095.
—Ngugên-văn-Lich
sao-luc.
T a m đoi c h ê ò\—Ông Muc-sir I . R.
Stebbinsdâ dõi di Bíi-lát tam-thòi trbng ít
tháng. T r o n g liĩc ông vâng măt, thì ông
Muc-str H . H . Hazletl lani thay-1 Vây, xin
các qui-hôi à Trung-hat cir moi tháng g ò i
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BĂÒ

Hà-llub

nài-xin Cliúa càni-dông cúu cha mc và
em tôi ; cũng có nluv qui ông hà trong HôiThánh cau-nguyèn VÍĨ dén cât nghĩa,
khu\ ên-lo-n, song ông vSn cirnglòng. Bén
nay dã ho*n 17 iiiím, ông inó-i có lòng kiuhso" Cluĩa.
Cha tòi tlio hjnh rãl là nguy-hiêni và ghèso-; lúc đó ông dtroc Bi'rc Thánh-Linh
thúc-giuc và C í i m - d ô n g , vôi-vàng bâo tôĩ
mòi các ông cháp-str «an dâ'y cãu.-nguyên
cho ông tin Cluĩa. Triró'C khi qua d ò i ,
ông xtrng các tòi dã pham mãy nàm truó'c
va ttr thong-lrãch, kiyu-cau Chúa tha-thtr
cho, khién lòng tôi càm-đông vô-cùng mà
ngo-i-khen Cliúa. T r o n g caii hã'p-hrSi, ông
goi gia-quvèn dén tnró'c mat mà ân-càn
dăn-hâo, ròi lam-biât cluĩng tôi mã v è vó*i
Chúa cách an-nhièn Vô-sir. Báng nu'rng
thay.hièn nay trên thièn-dàng có cba tôi,
eni và con tôi 1
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THÁNH-I

Qui ông bà nào găp c à i i h - n g ô nlur tôi,
tlil ci'r hê't lònglãy đi'rc-tin nhtV-eây và câunguyên Chúa cho đè'n cutfi-cùng, châc sê
đtroc Ngài ban pluró'c càng bori.—Chíipsir Ho-công-Can.
Da-lát.—Trăi qua liai năm ròi, nhcr 0*li
Cluĩa tôi đucre binh-yên, hoc t ĩ é n M o i ,
<ia day daocùa Chúa Jêsus cho nguòi Moi
Xo--rè bâng tiê'ng mc dè cùa lio đuo*c ròi.
Nlurng cluìng tôi mÓ*i bi cori thu-thach,
náo là con n l i ô 4 tbáng 10 ngày qua dòi
tbeo Cliúa bíra 3 Mai 1935; nào là con rét
làm cuc tiiân tôi ho'n môt tbáng dê'n nfìi
«Ja vàng, nbe m&l 6 k i - l ò . Hiên nay tôi
dtro-ng phâi chícb qninine. Xin quí HfìiTbánli càu-nguyên cbo chúng tòi thâng
tr$u ma-quĩ, tán-lò-i trong su hàu viêc
Cluĩa, dem danh JÊsusdê'ngiũa v ò n g n g i r ò i
Moi Xo-rê de nhcr OTI Chúa ciru ho vtĩ ho
có t l i í làp Hòi-Thánh nlur ngtròi Viêt-nam
vây. Các qui-hôi đia-hat Nam-kỳ ô i , xin
dtra tay rn mà đay tôi vAo xi'r Djiring mau
di, vi lòng vo' chòng tôi khao-khát mau
dén xú ãy dê Irã xong lò-i lii'ra-nguyêu ctĩng
Cluĩa báy làu. Xin anh em chj eni cft' sirc
Cuu-ngnycn v ó i Cluĩa dc năm nay Ngài xôct'ìy chtíng tôi v à o xt'r Djiring. Rãt dôi o*D!
— Trinh-an-Meo.

NH
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đau-õm nhièu, song nhò- Chúa cũng đu*Q*c
binh-yên. Chúa dn kêu-goi thèni 16 linhhÒn trô' vè cùng Ngài. T r o n g s6 dó có „
mòt gia-quyén dã bj dút phép thông-còng
và niôt gia-quyén sa-ngã nay lai tln-nan
thf5ng-hí5i. (^ó nhieu gia - quyê'n khác
nguôi-lanh nay duoc nóng-nây. Lsii c ó
ông Lê-Hoan bi b|nh điên dfi'-dôi, song
chiu ăn-năn tin Chúa, naj' ông dã đUQ*C
lành. Chúa lai ci'rn ltiòn cs'i gia-quyén ông
IHRA.
A-Iê-lu-gia ! Thât là tài Cúu-Chúa
rátla. Cluĩa cfing ban o*n cho bon-hòi c ó
27 ngtrò'i mó'i chiu phép báp-têm, và 15 em
nhò dàng cho Cluĩa. Cám o*n Chúa.
Xin qui òng bà anh cll] yèu-dà'u nlvÓJ càunguyên cho bSn-hôi chúng lôi dtro'c phíínhirng càng thêni. Da-ta !—Th<r-ky : YõHanh.
NAM-KỲ
Liru-hành t u y ê n - đ a o Bang.— Ta on
Cluĩa, dã băy tháng nay Chúa dùng ban
truyèn-đao làm công-viêc Ngài trong quân
Long-mỳ, Rach-gia. Hièn nay có ho-n 100
ngiròi tin theo Chúa. Đã xin diroc phcp
niõ- Hôi-Thánh ròi, song còn thiéu tièn
cát nhã giãng. Chúng tòi m ó i duoc -lfl$0().
Xin các qui-hôi nhó Long-mỳ mà caunguyên cho.
-

H Ì - t í n . - D é n 14 Juillet này, vào iúc 10
giò* mai, tai giâng-duÒTig Tourane, clitĩng
tôi sc líiin lê thành-hôìi cho trirô'ng-tu
cluĩiig tôi lã Nguycn-xuàn-Hâo, hoc-sanh
trtròng Kinh - Thánh Tourane, v ó i cô
Nguyen-thi-Bèn, linh-ái ò n g Nguyèn-hũuVinh, Tir-hóa chi-hòi T o n r a n e . Vây có
mãy lò-i đon-thành kính-cáo dê các anh
chi yên-dáu biét. Xin các anb chj nhó'
càu-nguyèn cho đôi-lt'ra nììy du-o-c Cluĩa
ban moi pluróc lành đe gàj'-dirng môt giadinh inó'i.
—Nguyên-xuăn-ùiêm.

Sau khi Hòi-dòng Tong-lièn-hôi, ban
truyèn-đao còn giâng đăc-biêt hai t u ì ì n
nũ'a và lãm p h é p b á p t ê m c h o tín-do tai
dây cùng sáng-lâp Hòi-Thánh. Bòi ban
ciu'uig tôi se khò-i-sir lo m o niôt hôi khác
tai Ngã-năm Cai-tran. O' dây và các chõ
xiing-cnianh dã duoc 46 n g u ò i mói tin
Cluĩa. T h i ê t s á n g danh Chúa nhieu vi
nguòi xáu-xa tôi-loi nay đa duo'C Chúa
cÚTi khõi, cfing có ngirò'i tàt-bjnh diro'c
Chúa t h u o T i g - x ó t c l u r a c h o . Rãt cám on
Ngài \ — Trucrng-ban : Huỳnh-vãn-Ngà.

Ngày 30 Juin 1935, tai Hôi-Thánh L a c thành cfing làm lê thiĩnh-hôn cho thăy
Nguycn-ván-Ljch, sanh-viên truòng KinhThánh Tourane, con trai òng Nguyen-vănThanh, Tho*-kỳ chi-hôi Tam-kỳ, cùng cô
Dinh-thj-Khoái, ái-nfi- ông Dinh-văn-Háp,
Thop-kỳ chi-hòi Lac-thành. Xin có l ò i
chia vui cùng hai ho Nguyên, Dinh, và
chúc-mìrng cô dâu cùng chàng rê điroc
hirô-ngtron C U Q C đò'i hanh-phúc. A-nicn.
—Nguyên-xuân-Diêm.

Tãn-an. —Cluĩng tôi diro-c mò'i crlai đây
hau viêc Chúa môt khóa nfi'a. Chúng tôi
có lòng lo, nèn phâi nhò'-cây Dúc Cluĩa
Jèsus và biét rõ Ngài nhièu h o n . Xin quí
ông b'à càu-nguyên cho chúng tôi diro'c
dac-tíiâng trong Dáng Christ luôn luòn.
Da-ta.

Thu-b(5n.—Trâi qua hon nua năm ông
b à T ù n g đán hàu viêc Chúa ô đây, dàu b |
-

Hôm 15 Avril cliúng tòi có mòi ông
Muc-su Lê-ván-Ngo õ- Gò-công dén làm lê
thãnh-hôn cho con gái ông Tn-hóa Châungoc-Tòng, là cô Châu-flu-Hai,sánh duyên
cùng con trai ông H ò , Tu-hóa Hôi-Thanh
Gò-công. Càu Chúa ban p h u á c cho dôi-
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lira nãy liirS-iíg trou
— Tran-nhir-Hoi.

lac-thú

gia-dinh !

KSs-an.—Chi-hôi cluing tôi nh<V Chúa
c ó inò" Hôi-dông pliuc-lurng ba ngáy bon
rlêm. Gác òng Lè-văn-Qué, Kièu-còngTlião và Nguyèn-vãn-Nhung dùng lò-i quíbáu cua Chúa b<5 sirc thièng-liêng cho
chúng tôi, và day cho chúng tòi biét thêni
vè bôn-phân minh đôi v ó i công-viêc Chúa.
Mõi dêm gíâng cho ngircVi ngoai không
có tó'i mc}t trăin thính-giâ ; diìu ít ngircVi,
nliirng ho nghe chăm-chĩ vã có lòng hoanughinh đao Chúa Iâm. Két-quă có inòt
ngircVi ngoai trõ- v è cìing Chúa, bây nguòi
chju phép báp-têm vã môl ein nhõ dàng
cho Cluia. Tièn lac-quyèn trong hòi-dong
phuc-htrug du-o-c 17$90, chi tièu hè't 14$90,
• còn lai 3$00. Cám ffn Cluia.—Tran-năn-Bi.
Cai-ngan.—Ông ciru nghj-vièn Lè-vánAn dã ttr-giã cõi dcVi vè nori yên-nghl cua
Cluia ; anh em chúng lòi lo an-táng òng
rà't long-trong. Chiing tòi xin chia hudn
cùng tang-quyê'n.
Ngãy 22 A v r i l 1935 có lê hôn-phõ'i cùa
con gái ông bà Lè-văn-Hanh, nghj-vièn
bon-hòi, dep duyèn vó'i con trai òng bã
Võ-văn-Liru, cháp-sir chi-hôi Cai-tău-ha.
Chúng tôi xin chia vui cùng hai ho, và
cluic cho dôi-hra dtro-c bách-nièn giai-lão.
Con òng nghi-vièn Phan-văn-Phò inó'i
lèn 6 tuõi, rùi nuõt dòng xu vào byng,
tirong nguy-hiêm lâm, song nhò str ciuingu}ên nèn e m - d i ' t i è u ra dtro'c. T h i ê t
tài Ciru-Cbúa rãt la !
Cách vãi bũra ông Phò vó'i bã cu thânsinh òng di no*i xa cc') viêc. T ô i tlu'r bây
khôngvèđiro-c dăngnluun ngày Chúa-nhtrt.
Dèm ãy òng côt tam-bân vào càu đê cho
môt em ngù gi£r. Ròi òng và bà cu lèn
thăin bà-con ; Iâìl ngày găp-gõ' nói chuyên
cũng khuya. Khi xuong thãm chtrng chiéc
tam-bàn thì tháy chìin ! ! Cáin on (uiúa,
tuy ctra tam-bân dóng mà em dó bò ra
dtro'c, chĩ bi tró"t thôi, còn đò-dac trôi
llét. Dàu vày, nhò* Chúa kiém dtroc, chĩ
mat mòl vai món nhô-mon mà thôi.
Khi v è nhà cacli vài đêm có kê trôm
phá chuòng bò cũa ông, niò công siraloan duòi bò di, song la thay, c ó Chúa
dánli tlurc ngirtVi ngũ trong chuòng b ò ;
hán la lên, kê trc)m chay hê't, eòn bò thì
khòng mat. Thàt «thièn-si'r I3irc Giè-hô-va
đóng lai xung-quanh kê kinh-SO' Ngài, và
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giâi-ctru lio» (Thi-thiên 34:7). A-lê-lu-gia!
Dáng ngo i-khen Chúa ! — Ban Tri-sir.
-

Long-xuYén.—Cáni on Dt'rc Chúa Jêsus
vò-cùng vì Ngài dã ban pluróc dòi-dàò
cho hôn-bôi !
'
T r u ó x và sau khi sanh con, vo- anh Tir
Giáo vân dau, thàj' thuãc T â y Nam chíra
khòng lành ; anh Ttr dã thát-vong, ttròng
v o phâi lia tran. Song ban Trj-sir kièng
ân ciiu-nguyên môt ngày, thi tír dó chi
manh lai nlur tlurò'ng.
Chj hai Tãt đau niat, mày đã kéo phũ
cã tròng ; nguò'i ngoai nói lã tai chi không
thò' bà Ciru-thiên nfra. Song chi h é t l ò n g
nhò-cày Cluia, thì Ngài dã cho chi dtro'c
lành nlur cũ. Chj cũng b| chòng bát-h<V,
ngăn-trô" du cách, nlurug cir đtrng vũng,
nhin-nhuc và Iàm sáng danh Chúa, d<5n
nôi choug chiu cãm-dòng inà ăn-năn tin
Cluia. Ròi anh lai bi cha me bât-bò', lâ'y
lai phân ctâl, song anh chaiig nao-nung.
Vo' thày Ra T o c dau năng, chính thiìy
là hro'iig-y cũng dành bó tay. Bà thàn
thày bèn cám-dô cô càu Phàt, song cô
khòng chiu, có nói răng: «Tlura má. tôi
có chét thì theo Chúa thòi.» Thày T o c
và anh em tin-đÒ càu-nguyên Chúa, thi tir
dó cô bát dhu iiianli lai. Thiìy cũng bi
bà tfiân dánh-dâp, niáng-nhiéc, vã dùng
lò-i diu-ngot mà khtiyên bô Cluia, lai hira
se cho 2000$. Nlurng th'ây nhirt-djnh
khòng chiu, nên bà phài tam lui.
Vp- anh Ba Thái sanh-de khó-khàn,
phâi mò'i thhy thuõc Tây dè'n câ'p-cúu.
Sanh ròi chj bát-lĩnh, ngu'ò'i ta cân ngón
cho'n mâ chi vân khòng cu-ctra. Dhu
vây, anh Ba không ngã lòng, c ú tin-cây
và càu-nguyên Chúa, nên chi t h o lai, cuđông vã inanh nlur thtròng.
Con an'h Năm Hòa chtrng 2 tuêi ì'lrõi,
chtra biét lôi, rìii té xudng s ô n g d à y niróc
và rông hom 20 tlnró'C tày. Song Chúa
d õ nó nõi trèn măt nuó'C, trôi sang b ò
bên kia, không hè chi câ.
A - l ê - l u - g i a ! Ngo'i-khen Dãng. Toànnăifg đã ban moi phircrc la trèn dây 1
— Tr'ân-xuán-Hi.
ĐÍTNG TRÌ-HOÃN NŨ'A, ANH EM t
T i n h - h ì n h tài-chánh cua nhà-in và
Thánh-Kinh Báo rát q « a n - b á c b . Anh em
nào thiè'u dãu it hay iihièu, cũng xin kíp
trà. Da-ta \—Nhà-in và Thánh-Kinh Báo.

