
X Â Y - Đ A P N H À C H Ú A 

H O I - T H A N H B i n T N G - M O P ( L O N G - M Y ) 

BÀY năm trircVc, xú nìly vãn không nghe 
me)t tiéng Tin-Lành. Càm-ta Đúc 

Cliúa TrcVi, Ngài dùng ông Hanh, tin-đò 
& Hôi-Thánh Cái-ngang, nhon đibuôn mà 
đem giÕng Chúa gieo tai đây. 

MtVi nghe làn 11111 nhút, ông Tràn-văn-
L Q C rãt kich-bác, nhirng ông Hanh rãt 
nhin-nhuc làm chúng vè Cliúa và biéu 
ông môt quyen Tân-U'oc. ông L§c cú 
xem và biét rõ đao Chúa là chánh-dáng. 
Tuy vây, chf> chwa theo điroc, vi bi anh 
là ôngTràn-văn-Tùng,là nguò'i nóngtánh, 
hê nghe nói dén đao là rày-rà, ngăn-trò. 

Năm 1934, Chúa đua Tâu Tin-Lành đén 
Ngã-năm, cách đây 7 cây s6. Nghe tin 
ông Huỳnh-văn-Ngà giâng Tin-Lành o đó, 
ông Lôc đán xem. T r ò vè thuât lai cho 
anh minh : «Bao giàng hay lâm.» Nlurng 
anh cho là chuyên trè con và mè-tín. 

Ngày kia, mr)t anli em thân-thich hon 
htu cùa ông Tùng ghé lai nliã và nói răng: 
«Bao giàng nghe đũng quá.» Ong nghc 
nói coi hi) chú-ỳ, nlnrng mu6n khoe tài-
giôi, nên viét giáy sai ngutVi dên mò'i ông 
Ngà vô giàng cho ông nghe đăng kicli-bác. 

Ông Trtrông-ban châng hò qua dip-tièn, 
lièn chay tàu đén nhà ông. Thièn-ha coi 
rát dông, máy ông huong-chirc chay đén 
hôi đao-lỳ, làm néo-đf)ng cà vùng ãy. 

Lúc đó ông Títng đi vâng, khi vè đO 
6 girV tôi, tháy đèn-đuõc sáng choang, 
ngtrcri đông-dâo, hoâng-hòn, lén vào cira 
sau hôi vrr, mó'i bi&l lã Tin-Lành. Boan, 
òng dùng com v ó i vài ly rirou clio húng 
chí dăng ra nghe giâng. 

Giâng xong, ông Ngà hòi : «Có ông chu 
nhà nghe tír nãy g iò không?» Ông lièn 
ra măt, m;ic dàu trong lòng hoi khiêp, 
nlurng rán căi-lly cho tó'i kliuya. Càng 
hòi và kich-bác, càng tliĩíy minh thãt-bai, 
ông đi viè'i thêm nhièu nguò-i t rongcác 
tôn-giáo dèĩi hòi, nhirng cũng thãt-bai 
cách chua-cay. Hét đuòng ròi, hai ông 
Tùng, Lòc và ông Mãn, là sui cùa ông 
Tùng, dèu đâu-phuc Chúa. A-lê-lu-gia 1_ 

Ông Lc)c tái-sanh thât, nên rãt yèu-
thuong linh-hòn nguòi khác, hét sirc giúp 
anh em, nào com gao, thuyèn, mõi tuàn 
chò anh em di Long-mỳ đe uhóm lai. Lúc 

ãy ông Huân, Truyèn-đao ò đó, thuòng 
tói-lui thăm-viêng và an ùi chúng tôi . 

Ngày kia găp con thùr-thách, frâu ông 
Tùng bong chêt 12 con và trong gia-đinh 
có sur buòn lón. Bi thièn-ha gièm-chê, 
thiéu đèu ông sa-ngã. Chúa khién ông 
Ngà đem tàu trò lai Ngã-năm b6-đao lân 
nũa, két-quà nhièu ngiròi trô lai Chúa, 
nhò dó ông Tùng điroc phuc-hung. 

Ké năm 1936 ông Lôc xán đau, và dircVng 
nlurChúa tháy ông đă làm xong hon-phân, 
nênđemông vèò'nuóxvĩnh-viêncùaNgài. 

ô i ! NSi buòn nãy nào biél láy chi cân? 
Nlnrng Chúa khiên ông Tùng thay-thê* ông 
Lôc , cũng thuyèn, cũng ban, com gao 
giúp anh em đi nhóm nhur truóc. Lúc 
nay ông bà Phát h'âu viêc Chúa tai Long-
mỳ, cũng thirò'ng qua lai yèn-ùi chúng tôi. 

Năm 1937, ông bà Duon đSi lai. Đén 
khi Hò i -đòng Vĩn l i - long ông Tùng đi 
nhóm. Nhò T6ng Bác-sĩ giàng, đcVi ông 
tliay-đoi hân, có lòng yèu Chúa và tlnrong 
linb-hòn nguòi la. Ong có mòi qui ông 
Thào, Ilién, Duon đén b6-đao tai nlrà 
ông, két-quà đtroc 20 nguòi trò lai Chúa, 
tír đó anh em hiêp lai xin mò Hôi-Thánh 
riêng. Có cát điro-c căn nhà lá nhõ-hep 
lãm no-i nhóm lai. Lúc nãy ông bà Quy?u 
đoi lai, giâng-day và làm chúng x'ê Chiia. 

Tháng Seplemhre 1939, có cuôc bfí-đao, 
ngirò-i ngoai đéĩi nghe rãt dông, căn nhà 
nhô-bé ãy không đù cho. Chiia thiic-
giuc anh em tinh lám nhà giâng lón . 

Anh em rãt ít mà lai nghòo, rán 11<"• t súc 
đuoc trên 100$. ông Tùng láy đúc-tin 
mua cây, kèu tho khòi-công. Trài máy 
tháng trircrng hi-sinh, nay nlià-thó' mó'i 
đă xong. Nèn gach, vácb tre, tô hò, gióng 
vách gacb, cliúa đircrc chirng 400 ngircVi. 
Tuy lop lá chó - coi vê mỳ-thuât lâm. 
Tong-công cà đóng bàn trên 700$ và 200 
ngày công. Nhô- Chúa cho đù, không 
thiéu chi hét. Câni O'n Chúa. Ngãy 13 
Avri l ròi làni lc khánh-thành long-trong. 

Quà thât, Dáng quyèn-năng và nhon-ái 
đã gin-giũ chúng tôi. l);iu trài qua lĩ'un 
con gió-bâo, nhungChúa quôg ió thi j ên-
lăng nhu tò , thuyèn Hôi-Thánh đên noi 
bình-an vô-sir. — Tha-kỳ Ilòi Đttàng-mõp. 


