
T H A N H - K I N H B A O 

m i CHITNG THUC QUYEN CHUA 

PHU*Ó*C LA TRONG ĐAU-ĐÓ'N 

^ G À Y 13 Octobre 1935, con gái út 
cũa tôi là Tràn-ngoc-Mai qna đòi ; 

đen ngày 25, thân-mãu tôi lai ve vó i 
Chúa nũa. Cách nhau có 12 ngày mà 
trong nhà cũa tôi có đên hai đám xác! 
NgircVi ngoai cho là môt viêc rát xnôi-
xêo, nhung doi vó'i tôi thì chang qna 
là môt bàng-ccV chirng thât rang Chúa 
chac sê cúu tat câ gia-quyen cũa tôi, 
tù* kê nhô hori het cho đên ngiròi lón 
hon cã vây. Mó'i xem dircVng nhir hoa 
lcm, song gâm kỳ thì tháy là do bàn 
tay cũa Cha giàu lòng thuo'iig-xót. 

Vâ, su* tông-táng c T o t i - s o ' , sir yêu-
thirorig sõt-sáng cũa các anh chi trong 
Hôi-Thánh Sài-gòn đã tõ ra bõ*i giúp 
công, giúp cua và đi bô đircVng xa đira 
đám, thât đa câm-đông lòng ngirò'i 
ngoai đén nôi ho phiii khen rang: 
«Ngirò*i trong Hôi Tin-Lành có lòng 
quá ! » Cho nên chúng tôi phâi ngirác 
mat iên trcVi mà ràng : «Cám o*n Cha!» 
—Tràn - hà - Thanh, 222 B* Galliéni, 
Sa'igon. 
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^ N H À SÂP MÀ KHÔNG CHÊT 

•TANG Tràn-quang-Thanh , thcy-kỳ 
bôn-hôi, muón môt nhà ngói đã 

cũ-nát. E>êm 27 Octobre 1935, ông bà 
và con nhô đuong ngũ cV bô ván, thì 
dòn tay, rui và ngói ngay trên đàu 
rcri xuõng. Nghe môt tieng « rác ,» ông 
vùng dây kêu : «Chúa ô i ! » thì Chúa 
là £>áng che-chcV con-cái Ngài, đã trút 
đòn tay, rui, ngói trên ghê' bo, là no'i 
trucVc ông toan nam ngũ. Chĩ be cái 
manchon đèn và vài cái ly, còn ông 
Thanh bi trây da ít thôi, thât Chúa đã 
tô quyèn-phép giir-gìn con-cái Ngài . 
A-lê-lu-gia!—Truyììn - đqo Đô - văn - Tivu, 
Sóc-trăng. 

BUI GAI N À Y HOA HÒNG 
• p Á M o-n B ú c Chúa Trò-i, Ngài đ c ã 

dùng đao Tin-Lành de ciru-rõi tôi. 
Ngót năm năm tin theo Búc Chúa 
Jêsus, lòng tôi đucrc thôa-mãn vì Ngài 
đã đôi hân muc-đích, chí-huóng và sir 
sanh-hoat cua tôi, khien cho tôi ngày 
nay chăng phâi song trong môt đòi 
hu*-hoai, bi đè-ép bcVi nhũng phong-
tuc cũ-rích và tâp-quán xâu-xa. 

Mnon tôi trcV nên con yêu-dáu Ngài , 
B ú c Chúa T r ò i lai thú-thách tô i : Con 
nhõ tôi vìra ra đcVi không diroc bao 
lâu dã tho-binh dang-dang hmi môt 
tháng rôi ve vái Chúa. Ké vo* tôi bi 
binh tê ngót hai năm, phăn thì lo-
buôn vì con chet, phăn thì đau-đcVn vì 
binh-hoan, nên thân-hình mòn-mõi, 
công-viêc bê-trê; trong thò' i-gian ay 
trái tim tôi bi 1am vet đau-thu'o ,ng. 

Môt ngày kia, thình-lình vo* tôi hòi 
toi rang: 

— Tô i nhcV lúc chua tin Chúa, môi 
năm chĩ phâi đau-óni môt ngày. Có' 
sao tù* khi tôi trô* lai cùng Chúa lai bi 
yeu-đau nhir thé? Mình có thê cho tôi 
biet nguyên-ũy thê nào không? 

Biet có ca-hôi đê yên-ũi vo', tôi trá 
lcVi rang: 

— Chúa đê chúng ta găp sir đau-yéu 
nây, ây là Ngài thír-thách chúng ta đê 
xem chúng ta có chiu noi không. Trong 
Kinh-Thánh chép rang: « H ê ai mà 
Ngài yêu thì cho roi cho vo t .» 

Sau chĩ ben lòng cău-nguyên mà \<y 
tôi lan lãn bình-phuc. Môt lân nũa, 
Ngài làm úng-nghiêm lòi húa g u í : 
« H ã y kêu-càu Ta , Ta sê trâ lcVi c h o ; 
Ta sê tô cho ngu*o*i nhũrig viêc ló'n và 
khó, là nhùVng viêc nguo'i chira tírng 
biêt» (Giê 33: 3).—Ngiiyên-duy-Hiru, 
Tir-nhièn. 

Bon-báo cũng xin raò*i eáe cu ho*n 55 tuôi, và các ông muc-su*, truyèn-đao 
viet bài «Chú*ng thu«c quY&n Chúa.» 


