
BÕn-báo khâi-su*.—Vi còn có liòi elura 
gò'i giny nuiii háo, nên cluing tôi cliira có 
the điing dn 11 li-sách 10 hpi cõ-dông il iroc 
nhièu dôc-giâ nluit Irong sõ háo lliiing 
Févr ic r này, tlieo nlur dã lu'rn. Xin anh em 
liro-ng-tlu'r và ilo-i-cliir d ín s6 sau. 

Cũng xin tlnra nãm iiay s6 dôc-già còn 
it, inã tài-cliánh cùa Tiiánli-Kinli Iiiio lai 
liao ln.il nhiéu vi c(V iihieti anh eiu clura 
trà tií'ii háo năm ngoái. Vày, xin anh em 
rân chiu hi-sinh môt vãi đeu nhõ nion de 
mua vii cò-dòng cho Tluinli-Kinh Báo năm 
1935, và cũng kip tlui tiên Ihiê'ii gõ'i vc trâ. 
Chúng tòi mong ììíng lict Ihãy uuli ein chi 
eni yêu-dàii sè dua nhau giúp cho cuòc 
cS-đòng Thánh-Kinh Báo diroc kC't-quà 
mỳ-mBn. Đa-la 1—7". À'. B. 

Hăy mua l ich đgc Klnh-Thánh.—Bòn-
quán dã xuãt-bân lich doc Kiiih-Thiinli 
inôi năm môt làn, giá 0$15 nipt chue tò-, 
1$20 môt trăm t ò . Chi bán tir 10 lõ- tiô-
lên. L | cb nây do ông Muc-str I . R. Slcb-
bins (hcli vá gòi niãu lucu niõi chi-hpi. 
—Nhà-in IIói Tin-Lành, Ilà-nòi. 

N A M - K Ỳ 

T h o m . — Cám on Chúa, vi Cbún lliáy 
chi-hõi n;i\ kéin |ih:ii: vàl-ci.ãt, lai dói 
phàn thiéng-liéng, nèn Chúa dã bnn cho 
mòt ccn phuc-lurng. Cluing tòi CÓ niò'i 

các ông Carlson, I l iêu, Sáng, Tir vã 
Diéu d ín giãng bn ngây, làm cho tin-dò 
thêni It'ii inòt biró'c (liròng (l i iêng-liêng 
nũa. Auh cm b i í t rõ sir Ihièu-thâu cìia 
niinh, nèn câu-nguyên, ăn-năn, khóc-lóc 
trtrirc iniit Cllúa, lai hún bô moi tpi-lôi. 
Có giàng cho ngirò'i ngoai hai đèn i ; hp 
nghe r í l dông vã rãt clui-ỳ đê"n daoChúa. 
Két-quâ điroc sáu ngtrrVi bâng lòng tin 
Chúa. Có làm phép báp- t êm chn 13 
ngurVi, vn dâng 11 em nhò cbo Chũn. Ta 
crn Cluin I Xin cSu-nguyên cho bòn-lipi 
raau ttr-tri. 

N h o n dip lai làm pbép giao cho con 
trai ông chĩíp-sir Pho đep duyên vó-i con 
gái bà cliáp-sir Ngân. Anh em chúng lôi 

xin chúc cho bai gia-dình nây vã (lòi-líra 
đtroc o-n-phuóe dòi-dào cùa Cììùa.—Ditfp-
uăn-Ctìn. 

Cà-mâu.—Năm 193-1 lài-clinnh qn in -
bách, vây mn Cliúa cũng ban pluróc cho 
hôi Cà-iuãu dupc nlióm hai kỳ phur-htrng. 

Kỳ tliú- nhírt IÙ28 dén 29 Mars 1934, có 
hai (ing Lièu vn Iliifn giâng giúp. Kcl-
qtià diroc S nguiri ăn-iiin tin Chún vn 20 
ngirò'i chju phép húp-tém ; phìin iihieu 
tiii-dii rnt câni-đông, khóc-Ióc, ăn-nin, và 
s6t-săng hau vitjc Chúa. Hp cnm-biét 
iiiinh thiéu-tliôn phiiii thiêiig-lieng, nêli 
ham-min nhóin lai lipc LtVi Ciuin. 

Kỳ tbir hai lir 23 dêii 25 Oclobre 1934, 
điroc on-phuóc doi-dno. Cluin dùng bn 
õng T i r o i , Do, Lièu lãi-bòi cho diri Ihiêng-
l ièng cùa tin-đii ltrn lèn df? hàti vièc Chúu. 
Kêi-quii dupc (> nguò'i iiu-năn tôi . l in theo 
Cluin, vã phìin dflng nguòi ngoni nglie 
giàng r;"il hoan - iighinh. A - ! è - l u - g i n ! 
—Phan-tân-Trtinh. 

I .wi i - lii'mh t ruy t in -dao ban.—Ta an 
Cluia Toàn- i i i i ng , hai thãng viru qua 
clu'uig lòi giãng dao Cluia tai quân I.ong-
mj' , dirp-c 57 ngucVi lin theo Bííng Cbrist. 
T r o n g s6 ãy có nhièu nguò-i v6n lô i - lô i , 
xãu-xa, gian-ác, niiru-si, qui-quycl, phù-
thuy, pháp-mõn, cluiyên nghè cò- gian 
h.-ic lãii, ghièn nhn-pliií'n vã ghicn ruo'U 
tir nhô. Ttr klii chu-nguyêii tin Cluia ló'i 
nay, hp dã dirl-bô dirp'c hét các đèu xãu-
xa ĩiy, IrtV nèn ngircVi niói, liicn-liinli, tù-
tê, vã k i ím nghè liiin-iín Itrong-lhii 'n. A-
lè-lu-giii ! 

Xin qui ông bà trong ba kỳ nbó- cilu-
nguy(;n cho mau dupc phép cãt nhà giàng 
tai quàn Long-my n!ìy, và cho ban cluing 
tôi dù lâi-cbánh in:'i lo h:iu vicc ('l.ua 
cùng cúu ngiròi dnng Inc I6i. Hãl câni 
on \ — Nguyên-tãn-Lgc. 

S6c-sà i .—Nlió ciic qui-bôi gíìii xa chu-
nguytjn giúp, nên d3u Irăi qua nhieu nõi 
khó-kbSu, nhung luin hói dã xây xong 
nhii-llii'v niói . Ngày 23 Décembre, bSn-bôi 
làm lé kbánh-tbành và du lê Sanh-nhu-t 
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luõn lliê. Xin có lò'i Iràn-tronfi cáni o'n 
Cluĩn và các qui-hpi khâp ha kỳ. 

Nhò' Cliúa châc không có chi iigãn-tio' 
Hôi-ri'òng Nani-liat nhóm ô' đãy tír 12 dêĩi 
UFévricr . Xin nhó 1 càu-nguy$n cho hon-
liõi (hroc diĩ sirc lo tròn pliàn-sir, và 
đirox Chiía ban niòt cori pliãn-hu'iig ló-n. 

Cáin ori Chúa, lúc năy Ngài da kliô'i-sir 
pliân-liirng cliúng tôi. Chúa khièĩi nhieu 
ngirò-i sa-ngã, bi dirt plicp thõiig-còng hãy 
lâu ăn-năn trò' lai. Mói đây Ngài có làm 
phép la clifra cho con bà Nguyêii-thi-Mirò'i 
kliôi binli tbũng và kinli-pliong gó-ni-ghê, 
sau klii các dòng-bóng vã tbày tliuóc chay 
liet. A-lè-lu-gia !—Phan-văn- Hièu. 

Xe Tin-Lành.—Tbira dip chi-hôi Pbong-
dicn liiiii le khánh-thành nhà-thò* và giang 
đijc-líĩêt luôn 5 ngày dèm, lír 14 dén 18 
Novembre 1034, Chúa cho pbép chúngtôi 
đemxcTin-Lành cbay dén máy cbp' l iong 
liat Càn-tlio', là clip- Cái-rang, Trn-nien, 
Cãii-iiliièin, Ba-xe, dê bán sách, làni chirng 
đao Cluĩa và màri ngiròi ta d&'n nghe giang. 

Hãlcáni on Clnĩa, môi dèni tai nbã giãng 
Pliong-đièn có chìrng 1.000 ngirò'i nlióni 
lai. Nguytjn Cbúa cho các hôt giõng này 
inpc lèn và kè't-quă niỳ-mãn \—Bùi-lu-Do. 

Ai-tín.—Ông cbáp-sir Nguyêi i-ván-Ngõ 
ilã an-nghì trong Cliúa. Hôi-cbúiig nbóm 
lai dira xác õng long-trpng lám. Xin chia 
buòn cũng tang-gia, và cãu Chúa an-iĩi các 
con óTig.—Lé-văn-Cung. 

Thành-quó*i, Nhu - g ia . — Cliúa ban 
pluró'c clio bai liõi cliúng tôi, kliién niòi 
tin-giáo bié't bon-phân mình ă6i vó'i viêc 
Cliúa, nên có 8 anli chi dã búa dâng phân 
inirò'i cbo Chúà. Ta on Chúa I 

0" VTnh-châu, Chúa đă dinig quyèn-năng 
Ngài mà ciru nbièu ngirò'i nhàp vào Hôi-
Tlninb. Xin anh clũ càu-nguyên cho 
muii (Hrpx pbép giang.—Phan-dình-Liêu. 

Phú-Iôe.—0" làng nhy có òng Hiro'iig-
cluĩ Tiììn-kliSc-Thoai nió'i tin Chúa. ô n g 
đirong dau, xin các quí-hòi câu-nguyên 
cho òng niiiu maiih dê di nhà giàng hàu 
vièc Cliúa.—Chftp-su: Huỳnh-bá-Nhiêu. 

Bình-tri-dõng.— Tir l" ' Ju i l le t 1934 Cbúa 
sai vp cbòng lòi dén dày thè' cho th'ây cô 
Tluii-văii-Ngliĩa. Nliò 'Cliúa.cbúngtôi vãn 
đ§ugbinh-an. Cóõngu'ò'i t inChúa.l nguòi 
sa-ngã 7 iiìim mói ăii-năii, và boii-hôi dã 
tS-chirc môt tiêu-ban truyèn-đao moi ngày 
tliir ba. Ta o'n Chúa \—Cháu-văn-Cirong. 

Tân-an.—Chúng tòi nbò' Chúa 10-0111X0 
mòt cuõc plmc-hiiTig trong ngày 2 Déceni-
bre 1934 và bai đêm. Có các ông D. l,m 

Jcirrey, P. E. Carlson và Bùi-tir-Do đê'n • 
giâng git ìp. Câm o-n Chúa.dirp-c hai linli-
liôn tiô' lai cùng Ngài . Còn tín-dò cũng 
đirp-c bòi-bô đò-i tliièng-lièng. Thãy tài-
chánli trong hôi tliiêu-tliõn, chtìng tôi 
bèn hièp môt khuyèn moi nguói trong 
Cbúa dàng tièn tbêm dê g iúp-đõ ' ngiròi 
híiu viêc Ngái . Rãt cám o'n Cú-u-Chúa! 
— Ban Tri-sir. 

B Á C - K Ỳ 

H!-tín.—BÔn-báo du-pc tin niirng ìàng 
ngày 12 Janvier 1936,cò Hugueite Tholance, 

linli-ái quáii Tbõng-sir Bâc-kỳ, d?p duyèn 
ciing Mr. Delécluse, trâc-dia kỳ-sir. 

Tbay niăt Hpi Tin-Lànb Dòng-Pháp, 
hon-báo xin li'ân-tipiig mirngquanThông-
sir Tholttnce cùng phu-nhon, và cău cluĩc 
căp uvcn-iro'iig đirpc hirô-ng Irpn lianb-
pbirirc t iong gia-đình mó'i.— T. K. B. 

Nam-dinh .—IIõi clnĩng tõi có niò-i òng 
Lè-vàn-Tliái dê'n giãng pbãii-lHrng tir 25 
tó'i 28 Octobre 1934. Cluĩa dùng ông ban 
plnróc cho cbúng tôi nliièu l â m : tín-dò 
Atrirc phãn-khô'i vè pliàn thiêng-liêng, và 
có S linh-hòn trò- vè cùng Chúa. Cám cra 

Chúa l â m I — Ducrng-tir-Áp. 

Đ o n g - m ô . —Ngày 5 Décembre 1934, ông 
Myc-su' Van Hine và chúng tôi đi thăm 
niãy láng tbuôc châu Van-linh, cácb Dòng-
mõ 13 cãy s6. Dirò-ng rãt kbó-khiin, phãi 
đi bp qua môt dõc dài 3 cãy sõ. Khi 
chúng tõi đén câc làng nây, cât nghĩa 
dao và làm cluriig, thì nhièu ngirò'i dirp-c 
ngbe và ngó y àl-mô danh Chúa. 

Kè't-quâ trong 3 ngày du'px 19 ngirò'i 
Th5 và Niing t rò lai tin Cbúa. Dángngpi -
khen Chtìa ! Nguyên Cbúa ban cho các 
lipt giô'ng nipc lên càng thêm ! Xin các 
qui-hôi nbó' câu-ng'uyèn cho mãy l à n g này 
biét Chtìa nhièu tlièm, cbo có thê lâp niòt 
nhà giâng ò' đó và dirpc két-quà mỳ-niãn. 
Cám o-n \—Vi-văn-Sánli. 

Ninh-blnh.—Ta on Dúc Chtìa Trò-i, v l 
tir dàu tliãng N o v e m b r e 1934 đêĩi nay Ngài 
đi5 làm cho bSn-hòi eó ccrn pliãn-hung 
rát Ión và cò thèm niáy ngirò'i mó i tin 
thco Chúa rát cbon-thãnh. BSn-hòi nbò' 
Chúa may dtrp'c 40 la cò' đè trang-boàng 
nhà giang đcp lâm. Kỳ Noê l năm nay có 
vê đăc-hièt ho'ii các năm triró'c. Lai mrr 



cuôc Ihi càu g6c Iróng năni víra qua flc 
biíít rõ sir yêu-iucn Lôi Chúa, llii Ihĩíy 
đirpx kél-quà mj'-nian. 

Sau đây xin các qui-hôi càu-nguyèii 
CIIÚH chĩrn binìi ho nyni; cho cu Kỳ , cho . 
bòn-liôi dirac ilãl lám nhn giâng, và cho-jfj 
viêc Clnia tai liing Uy-tt? điroc inny-mân. 
Bn-ln \'-Tho-kỳ : Bào-lhiin-Muu. 

Hòa-bình.—Công-viêc cùa Chúa ò' (lày 
lúc nSy vui-vê lftm. Trucvc kia nicVi có 
4 xóm, ln : Xóm DSni Haj 10 ngtrtVi tin 
Chún ; xóm Boi , 2 ngirò-i; xóin T r a o , 9 
ngirfVi; xóm NiríVc Lauli, 8 n^urVi. Nhung 
bày gifV thêm dirrrc 6 xóni, là: Xóm Khai, 
10 iif-ircVi; xóm Lang, 30 ngirò-i ;xóm Trúni, 
10 ngirài ; xóm Nli ì , lO.ngu-òi, xóni Chp-
Nhpi , 10 ngircVi ; xóm Li'èn-kluiê, 3 ngirfri. 
A-lé-lu-gia ! 

Hp mcVi càu-nguyên cà, lai a xa Iftni, 
cách Hòa-binh lir 50 dén 90 cây j 6 ; ncri 
gíĩn phài đi iigtra inpt ngày mfvi tc-i, noi 
xn phâi di hai ngãy. 10 xóm nãy ir vè ba 
phia, nén di vãt-và lain. Trong mirfvi 
ngày tôi chĩ tliălll dupe ha xóm tbôi, niôt 
thimg m«Vi di hét 10 xóm. Xin các ôngbà 
nhir càu-nguyên cbo công-vicc Cliúa ià 
Vfr chòng tôi ò dày. Nguyên Cbún cnm-
dfing nhièu ngirrVi dàng minh giàng dao 
cho ngirfVi MircVng ! — Nguyêii-văn-Khúc. 

TRUNG-KỲ 
Ninh-hòa. C.húng lõi dcn đày híiu viec 

Cluin bon tháng ròi, xét Ini công-vicc cùn 
Ngài tuy cliun điroc loãn-tliáng, song cũng 
có an-phircVc dò i -dào . Ngài đã khién 
phiìn dông tin-dò dirpc hòa-lbuân lai v ó i 
nhau, dã kéu-goi 4 i iguòi trò- Vì l l iò -
plurp-ng Ngài, và dS givic lòng anh om tin-

d ò dén nõi dau ngbèo-circ, bp cũng rán 
cát xong tu-thãt bang tranh cho thày 
ginng, giá ngót 30$00. Cam on Cluia Iftm! 

Xin quí òng bà cau-nguyèn Chúfl phán-
lurngdó'i thièng-lièiig cùa l i i i -dòcàugl ion, 
mô'cù-a giâng dao ò' Hfí-tirpiig, cácjl tĩnh-
ly Ninh-bòa 13 cày s6, và cũng ban cho 
bõi n í y môt cãi xc đap. Bn-ta! — l.è-
thitn-Thf. 

T a m - k ỳ . — T r o n g tbáng N o v e m b r c 1934, 
tõi bi câm tluro'ng-hãn bãt-tĩnli nlio'n-su, 
tliàt nguy lftm. H()i-Thánh náo-dông,CÍÌC 
bà giã s6t-sâng líinh-nién Cluia và các 
cliiíp-sir dén khóc-lóc, kêu-Ia, chién-dãu 
trong st.r cău-nguyên su6t dêm. Sáng bũa 
snu các cbãp-sir dinh dua tôi dén nhà 

tlurang Tourane, nbirng lòi dã tĩnh vã 
quyét-dinh nhfV-cãy Chini. Tô i mõi cftc 
Iriràng-lflo, các chĩíp-sir vá câ Hôi-Thánh 
nhdiu-hicpcàu-nguyên dfic-bièl su6t ngèy 

.dèni, lai xin các nam nfr sanh-viên Iriròng 
' Kinh-Thánh Tourane cíiu-nguyèn nũa. 

Cluin nhãm lò i mã^Olurii binb cho tôi , và 
đã dir tòi dny hau vitĩc Ngài . A-lê-lu-gin ! 
—Ngtiyên-xunii-Dièm. 

B6-trach Hpi-Tlianh B6-trach đupc 
Cluin bnn plurfvc nhicu. IIôi này mfVi niô' 
và cácll lĩnh-ly Quàng-binh 17 cãy s6. Sà 
nhã cùa bôi thuê làm nhà giãng chua 
mãn han, mà quan Công-sú- lĩnh Quàng-
bình lai dé"u mua làni nhã tluro-ng. Qunn 
có lòng nhon-tir Iftni, nên kiém chõ dĩít 
khác, cĩíl lèn mòt sô^ nhà tre cho Hõi-
Thánh dùnglàm nhã giãng luõn mà kliõng 
phãi trà tièn thuê. Dàii nhà này kliõng 
dirac châc-cliân lâin, song có dù chô cho 
ngirõi nlióm lai. Cũng dirac khu vufvn 
clifrng mpt sno. Thâ l dáng ngp'i-khen An-
đièn cũa Cluia ! 

TiV20dfiii22 Octobre 1934, hni ông M«C-
sir I. U. Sichbins và Dirang-nhir-Tiê'p df/n 
giãng. Cluin ban <rn duac 5 ngirfvi àn-
nãn Ipi, cìiu-nguycn tin Ngâi , vã dò i 
thiêng-Iiêng ciia nnli eni tin-dò đirac lirn 
lên. Dàu vây, Hòi-Tlinnh còn nhô lâni, 
xin qul òng bũ cir nhó' cìiu-nguyên cho. 
—Ngtiyên-Ticu. 

CAO-MÊN 

Kampot.—Cám an C.lnia, trài qua 5 
thăng trai, Ngãi dă kèu-gpi Irên 70 nguài 
Viijl-nnni vn Trung-hon & Cam-cbni và 
Knmpot đeu cùng Ngni. Có niôl đeu iliuig 
ngpi-kheii Cluin hon h í l , lil niôt bà kin dií 
theo dno Pbât máy cllQC năm, lon-kém 
hét bnc ngàn, bày g i ã dirirc dip-tièn ngbe 
đao Cluin, biêt minh sni-lac, Iheo đno I'hât 
bĩíy làii khõng thay icli chi, nèn lii-n liõ 
h6t su thir-ciing nià lin Chúa. 

Chô n!ly clura có nhà giãng, nèn xin nnh 
em Irong Cluia hãng nh(V câu-iiguyên cho 
mnu có . Cũug xin nnh cm cnu-nguycu 
clio v a lAi, lã Ngn \ i - i i I h i Mĩĩn, niác pbài 
l u i i l i đién, luên nny dirang ò nhà tbuoi ig 
P n o m - p e n h.—Ng n gèn-a n - Cu. 

O O • 

ĐÍrNG G I Ă U PHU*<yC CHÚA í 
N'IIICII bpi dã liìu khòiig-go-i lin-lirc dãng 

báo. Xin nnh em lo dòn phuác Chún, 

ât Ngài sè ban thêm 1—7". K. B. 


