
DÔNG-PHÁP 

Bàu hôi-trirò*ng mcVi.—IIoi tháng Mai 
1931, đai-hpi-dong Tong-liôn-hôi nlióm tai 
Hà-nôi, dã bàu ông Tràn-xuàn-Phan làm 
hòi-truòng Hòi Tin-Làuh Dông-Pháp thé 
cho ông Otro-ng-nhír-Tiêp. Trong ba 
năm ông Tiêp làm hòi-lrtrõng, IIôi dã tán-
tói nhièu 1am. Xin chào mirng ông hôi-
trutrng niiri, và cìiu Chúa bo thèm sirc 
mói de ông làm tron bdn-phàn đõi vói 
Chúa vá vó'i Hôi . 

Vi ông .Jeffrey bi dau, ve Tày ligh!, nèn 
tháng Juiliet incvi ròi, hòi-dong Màu-hòi 
dã bàu òng Irwin lên tiiay òng Jelìrcy 
làm bpi-trirang Mau-hôi. Xin kinh cluic 
ông hòi-triro-ng cíì mau cĩirp-e lành-manh, 
vàông hòi-tnrómg nacVi đtrp'c nhièu phircVc 
Chúa. 

Chia đôi đia-hat Trung Bâc-kỳ.—Thco 
tcr đat cùa ông Tràn - xuàn-Phan, hpi-
truo-ng IIòi Tin-Lành Bông-Pháp, thì ông 
và ông Jeffrey, hòi-triro-ng Màu-hòi, dã 
hièp ỳ lo-chúc hai Bia-hat hai ban tri-sir 
tam-th(Vi nhu* sau này : 

Bia-hatBâc-kỳ: Chánh chu-nhièm•: Òng 
Lê-ván-Thái; phó chii-nbièm : òngDirong-
nhrr-Tiép; thcr-kỳ: òng Tôii- thl t -Thùy; 
tir-hóa: ông Nguyen-duy-Tiê'u. 

Bia-hat Trung-kỳ: Chanh chu-nhièm: 
òng Lê-văn-Long; phó cbu-nhiêm: òng 
Pham-Thành; tliO"-kỳ: ông Boàn-van-
Kliánh; tir-hóa : òng Huỳnh-kim-Luyên ; 
phái-vièn: òng Binh-Trác. 

N A M - K Ỳ 
Sài-gòn.— Ngày 30 Juin 1931, ban ti'èu-

hòi-ctòng Bja-hat Nam-kỳ nhóm tai Sài-gòn 
phong chúrc bon vicn truycìn-đao. 

Ôngchu-nhiêm Bùi-tu-Bo chù-toa. Các 
nghi-viên : Muc-sir I rwin , Ferry, Triin-
Bĩnh, Lè-văn-Ngo, Nguyen-hũu-Khanh yà 
Lè-văn-Tràm. TrircVc bê't chu-toa xin ông 
muc-sir Irwin cau-nguyèn, ròi hòi-đong 
dăt ông nuic-sir Khánh làm tbo'-kỳ. Òng 
Bĩnh th:ini-van vê cãc lc đao. Ông Ngp 
tham-vãn v è sir tirng-trâi thiêng-liêríg. 
Ong Tram tham-vãn vè sir dircrc kèu-goi 

bõ'i Bire Chúa T r ò i niã di giâng dao. Ông 
muc-sir Irwin và Ferry làm c6-ván. Sau 
khi irng-chiu, nham ngày ièr. Juillèl 1931, 
bãy giò- rirõ-i toi, tiêu-hôi - đong phong 
chirc cho bô'n ông Lc-văn-Quê', Huỳnh-
văn-Huan, Kièu-công-Thào và Phan-văn-
Hièu tai Hôi-thánh Sài-gòn. 

GácÌi sãp-đíít làm lè phong chirc nhir 
duc'ri dày : 

L— Hòi-chúng hát môt bài. 
2.— Òng muc-sir Ngo cau-nguyèn. 
•3.— Ong muc-sir Kluinh đpc tò' biên-biín 

ciia hòi-dòng phong cbirc. 

4.— Các vicìn truvcn-dao bá,t môt băi. 
õ.— Òng muc-sir LêĩVăn-Trà'm dpc Kinh-

tliánh. 
6.—Óng muc-sir Bo giâng vè chúc-vu 

cùa muc-sir ctoi vó-i Hôi-thánh. 
7.— Các viéíi truyèn-đao hát mòt bài. 
S.—Òng Bĩnh khuyèn-bâo Ilpi-thánh 

đoi v<Vi muc-str. 

9.— Các mtic-sir trong tièu-hòi-đong đyt 
tay phong chirc. 
10. —Bon tàn nnic-sir làm chirng và cám 0*11. 
11.— Òng muc-str Bùi-lir-Bo chúc phirtVc. 

Mỳ-tho.— •Hòi-thánh Mỳ-tho dã chia ra 
mòthpi là An-hóa. Hièn nayhôiãy đirp-c 
tir-làp, tir-trj. Thày truyèn-dao Lê-văn-
Cung điro-ng hàu viêc Chúa tai đó, có vê 
tán-bp lâm, chiic sau sõ có mòt muc-sir. 

O'n Qbúa tràn ra, Ngài Iai ban thêm 
pluró-c khác. Sô' là ngày 28 Juin 1931, tai 
Mỳ-tho có 103 ngirò'i chiu phép báp-tèm. 

Ke tir IOT Aoùt 1931, tín-dò Mỳ-tho khĩ-su-
cát nhà rièng cho muc-sir 6, giá 320$00. 

Cán-tho*.—Ông Pham-hũu-Truycn dau 
nìing, xin nhó* càu-nguyên cho ông chóng 
dirp-c lành-manh. 

Cai-ngan.— Sangnăm nay, có murcVi bây 
ngtrò'i cbiu phép báp-tèm, bây miĩcrj ngiròi 
C5Ìu-nguyên. Sau khi iin-năn tòi, hp bo 
tirp-ng Quan-công và chuòng. IIòi đã mua 
môt căn nhà bang lá, giá 21$00, ttè cho 
thay giâng 6-. Ông Nguyôn-ngpc-Tir, tho1-
ky Hôi Cai-ngan, có tho- làm chúng rang : 
vì câm-đòng b6i đoc Thánh-Kinh Báo, 



bèn đircrc đôi lòng nèn mói . Thfit cám 
ofn Chúa lâm. Ông lai muũn xin phép 
môi tõi thú* bn nhóm các tin-đò tai nhà 
mình ô - làng Mỳ-hungde nghc giâng, kliôi 
phài di dén Hni-thánh Cai-ngan, đtrcVng 
xa 'hâng ba cây sô mà lai k'hq di. Nhu 
thè' rãl tiên, xin càu-nguyên cho. 

Tam-bình.—Tir 2 dén 4 Juin 1931, Hỳi-
thánh Tam-binh dã giâng phuc-lurng ba 
ngày đêm. Kè't-quâ đucrc hai ngiròi tròV 
lai tin Chúa. Sau đó hai tuàn, lai có 
ngiròi tin thèm nfra. Phí-ton trong cuôc 
phuc-hvrng elu'rng 20$00. Chúa ban pluroe 
dii cà. Hòi niìy nghèo, tin-đò ít, vây mà 
dáni lo nuòi thày giàng riêng; e rang 
thiéu-thôn, xin anh em cìui-nguyên cho. 

Soc-sài.— Mói dày, Hôi Sôc-sâi đã mcV 
cuôc phãn-hirng, có năm ngiròi biê't tôi 
mình, trô" vè cùng Chúa. Lai có mòt ông 
chap-sir dàng 100$00 đê lo phu-tro - trong 
nhà giâng. Tir đó đên nay cò ngiròi tin 
Chúa luôn. Còn ngiròi bi quĩ ám, ngiròi 
đau ruòt, và ngiròi băng huyét thì dcu 
dvcrc ('húa clifra lành ca, Xin cám O'n 
quí hôi đã ciiu-nguyên cho Hôi SÔc-sãi. 

Thù-dàu-môt.— T r u ó c đây, tièn dàng 
mõi tháng ít lám và tlnrcVng thiéu-thò'n ; 
nlnrng vi bcn-dô càu-nguycn, diro-e Chúa 
cãm-đông nhièu ngiròi lu'ra dâng phân 
nuròi, nên bày g'uV môi tháng cũng đu*C/c 
đù dùng. Bfra 3 Juin 1931, con ôngPhan-
xuân-Lang, mói lên 2 tuoi, bj dau rãt nguy-
hièm, khóc-lóc trân-troc hét sirc trong 
hai giò\ Nhirng saii khi kêu-càu Chúa 
hòi lâu, clura kjp u6ng thuô'c, thì em đó 
đã hét dau, chay choi nlur thuòng. 

Bc-in-cát.— Mói dày, Chúa kèu-goi diro-c 
ba ngiròi ăn-năn tòi, trcV lai cùng Chúa. 
Lai có mòt bà Phan-thi-Nguycn,chùng 55 
tuòi, vi nghe tiéng Cluia, liìíii dcp hinh-
tucrng mà theoNgài mòtcách sò't-sãng lâm. 

Càn-tho*.— NhrV càu-nguyèn, hai ngiròi 
đau bai, môt trê biqul ám và hai em nhô 
dau gàn chét đèu đurcrc Chúa cúu câ. 

Sa-dée. — Cliúa cúu đucrc môt ngucVi 
khòi hút á-phièn và mòt nguòi khôi dau 
trái giong. 

Vĩnh- long.—Mòt nguòi đui nhò- Chúa 
cúu, liiên nay duoc sáng. 

Thuân - đi£n.— Có môt nguòi dcrn-bà 
dièn banglòngmòit in-dò đén càu-nguyc;n, 
thi hê't dièn.nay vãn vũng-vàng tin Chúa. 

Rach - giá.—Nlur Chúa ciru-clura, hai 
ngircVi chùa đu'crc á-phiên và môt ngtrcVi 
khoi chúng dau bung mác dã ba nam. 
Viêc gi Chúa Jèsus cũng làm đăng, railn 
ta biét nluV-cày Ngài. 

Biên-hòa.— Nãm ngoái, dircrc hcrn bon 
muoi linh-hòn ăn-năn trõ' lai thò' Chúa, 
hiên nay ctã đircrc hai miroi hai ngucVi 
chju phép báp-têm, còn thi đucrng lo lio'c 
lê đao. Có môt em nhó, htii tuoi, đau 
năng, ngiròi thé-ginn láy làm tuyèt-vong, 
nlnrng cha me em cir càu-nguyèn và chiu 
dâng eni cho Clnia, lièn đucrc Ngài cúu 
làrih. Òng chap-sir Băng-vàn-Cirng tình-
nguyên dàng phàn nuròi dê lo vièc Chúa, 
moi tháng đuoc cliíriig 2$50 hoyc 3$00. 
Ong chãp-sirTran-văn-Kièu dàng cho Chúa 
55$00 làm hoc-bóng dè nuôi môthoc-sanh 
nào rigllèo mà tinh-nguyên dâng mình 
hàu vièc Chúa. Xin anh chi nhó' ciìu-
nguyên dê Chúa lua nguò'i xirng-đáng 
lãnh hoc-bông này. Hai ông dó thât đã 
treo tãmguong sáng trong viêcdàng tièn. 

Bèn-tre.—IIòi tháng Juin, có hai tin-ctò 
"bi vu-cáo, nhirng, nhcV Chúa, đèu đu'oc 
thoát khói, không bi giam-ciim chi het. 
Lai có môt em muòi tuoi, con ông tir-hóa 
Hôi Bén-tre, mác hai dòng xu noi co hong; 
sau khi cau-nguyQii, xu chay xucíng dirói, 
em đó đucrc lành. Ông Nguyên-hũu-
Khanh còn õ' lai H()i Bén-tre môt năm nfra. 
Xin chu-nguyên cho bà Tràn-huy-Sang 
đang b| binh bai. Tai quân Mõ-cày, là 
ncri thiiy Huê bán sách, đã có dôi chút 
kê't-quâ. Tai Ben-tranh có thiiy giáo Còn 
dàng nhà minh làm chõ giâng, các anh em 
tin-đò khác lo sám bàn, ghê', vàn vàn. 
Vày, xin cau Chúa cho Hòi Kén-tre đuox* 
phép mô' thèm hai hôi nhánh ò'Bén-tranh 
và Thom thuòc Mõ-cày ntra. 

Tân-an.—Ông Ngu\ èn-thành-Loi, triró'c 
kia theo dao Dira-chuói, sau đucrc Chúa 
kêu-goi, bèn cùng su mình đòng tró' lai 
v ó i Cluia. Tuy phài trâi qua lâm ctrn 
thir-thách, nhieu nôi gian-nan, song ông 
vãn cú đivng viíng. Ong dát-đem điro'c 
đô ba muoi nguòi đòng-giáo tin theo Chúa 
tai làng Plni-mỳ; Trong só đó có nhièu 
ngucri đucrc Chúa dùng phép la ciru ho 
khõi vòng binh-hoan : Nhu mòt thày đôi 
khôi chúng đau bung kinh-nicn ; ôngChà 
lành binh tê-xuôi; bà Sânh duoc khõi tê-
bai sau khi sanh con ; cô Mai-thi-Ỳ đuoc 



lành bjnh phong-dcrn và dau đâu ; ôtìg 
Tuy khòi đau buug;con ông Loan khõi 
chúng kinh-phong. Tliàt là tài Ciru-Chúa 
rát la! Xin càu-nguyên cho cô Nguycn-
thi-Búp dirng vũng trong Chúa, vì cô dang 
b| gia-đình ghét hô'i tin Chúa, và càu-
nguyèn cho gia-đinh cô mau trò' lai Ngài. 

An-hóa.—Tir Mai đè'n Juin 1931, rigircVi 
mcVi càu-nguyên và tin-đò sa-ngã trò' lai 
Chúa đucrc môt trăin mircri ngucri. Tièn 
dàng trong hai tháng đucrc 99$19. Xin 
càc quí òng bà nhcV càu-nguyen cho Hòi 
An-lióa diro-c luòn tán-tói. 

Bác-liêu.—Hiên nay Hôi Bác-liêu dã 
đtrcrc phép mcr môt nhà giâng nhánh ò' 
Vĩrih-trach ròi. Xin cám crn eác quí hòi 
dã có lòng càu-nguyên Cluia giúp-đõ- vè 
vièc đó. Lai xin nhcV càu Chúa cho Hòi 
Bâc-licu inau đuo'C tw-tri tu-lâp. 

Trà-ôn.—Muc-sw Trà-òu săp dch sang 
Hôi-thánh Sa-đéc. 

T R U N G - K Ỳ 

TrircVng Kinh-thánh Tourane.— Kè tir 
l''1 Septembre 1931, trwcVng Kinh - thánfa 
Tourane bát đàu khai trii'cVng. Nguyên 
Chúa giúp-đõ - các ban nam nĩx hoc-sanh 
sira-soan vào trucrng và hoc-hành tán-
tói. Năm nay, ông H. H. Hazlett lèn thay 
òng J. I ) . Olsen làm đõc-hoc. Xin Chúa 
ban phuc'rc du-dât cho ông đ6c m ó i . 

Qui-nho-n.— Trong tháng Avri l 1931, 
Clnia làm phép la chGra cho môt ngixcVi 
đcVn-bà õ' làng Cânh-vân đã bi quĩ giao-
thông 18 năm, nay đucvc khôi binh. 

Ông chãp-su Bùi-xuân-IIuy, Iàm thày 
thuoc, đc riêng phân muò'i, môi tháng 
clàng cho Chúa 1$50, lai du-trũ dê quyên 
vãocác viêc khác nũa. Ông cháp-su Đo-
Trú, cũng làm thuoc, dàu có tháng làm 
không ra tièn, nlnrngông vang iũ lê thucVng 
dàng môi tháng 1$00. T r ò con cũa ông 
Trir, mcVi 12 tuôi, cũng dâng rièng môi 
tháng cliirng 2 hào đê*n 4 hào. Sot-sãng 
thay mãy tín-đò đó ! 

Bũa 31 Mai 1931, thày Bùi-xuân-Tho (con 
òng Bùi-xuân-IIuy), hoc-sanh, đã kêt-
duyèn vcri cô Lè-tlíi-Trong, nũ tín-đò <r 
trong liòi. Có mò"i ông muc-su Lê-đình-
Tuo-i dén làm phép giao tai nhà giâng. 
Xin càu-nguyèn cho thày cô Tho năm nay 
đi hoc truò'ng Kinh-thánh đucrc may-mán. 

Vinh.— Nhò' Chúa gin-giũ, Ilôi-thánh 
Vinfa đucrc bình-an. Hom muò'i tháng nay, 

có trên năm mucri ngirò-i càu-nguyèn. 
Ngày 26 Avr i l l931,có 14 ngirùi chiu phép 
báp-tèm. Mó-i đây, Chúa dã dùng pfaép 
la ctru đuo'C ông Tràn-Biêu, cr làng Long-
dong, thoát tôi tìnli-nglii, nèn ông đã cùng 
gia-quyên mình, câ thây bây ngucri, trò-
lai cùngChúa. NhcVChúa mcr đuò-ng, òng 
ravjc-sir Nguyen-hũu-Binh duo-c dip-tiên ò-
lai làng Long-đò'ng ba ngày d'è đi làm 
chirng dao. Két-ciuâ ducrc muò'i nguò-i 
tin Chúa. Hiên nay, tai làng dó, câ so cau-
nguyên Ian sõchiu phép báp-têm dã đuoc 
ba mucri ngtrcVi. Xin các quí hôi nhcV càu 
Cluia cho ông Binh moi tuàn đuo'c dè'n 
giângvà đuoc phép làm nhà giàng tai đó. 

T a m - k ỳ . — Môi luàn-lê có môt ban đi 
làm chúng đao Chúa cho íigircVi ngoai. 
Hiên nay Chúa dã căm-đôngbon ôngĐâc, 
õng Meo, òng Mit, bà Võ, cò Gài, cô Lôc , 
cô Phú và cò Còi Ôéiì làng Phú-hung dòn 
danh Cúu-Chúa, công-viêc duo-c may-man, 
nhièu ngucVi ái-mò đao Ngài. 

BÁC-KỲ 

Scrn-tâY. —Ong L ê - k h ã c - H ò a làp lu)i 
Scrn-tây tù* tháng Juin 1931. Ilôm khai hôi, 
có ông nuic-su Thái giâng, nhièu ngucri 
tó'i nghe lâm. Hiên nay có mucri ngircVj 
càu-nguyên thucVng nhóm lai. 

Hurng-Yên.—Ông Nguycn-hỳu-Phúc lâp 
hôi ô" Hung-yên. Có mttcVi raôt ngttò'i càu-
nguyên. Ngày Chúa-nlnrt, 2 Aoiìt 1931, 
làm lê khánh-thành. Muc-su* Cadman và 
muc-su Thái giâng năm ngày. 

Lang-so*n. -Tir 19 đén 22 Juillet 1931, 
muc-su Thái tc'ri giâng tai Hôi Lang-son. 
Kd!t-quâ đup'c tám nguò'i trcr lai cùng 
Chúa. Khi giâng trcn dĩnh núi ò' Cao-
kiêt, có dô bõn muo'i ngttcri Thô nhóm 
nghe. Ông Nguyèn-văn-Cu, thày giâng 
Cao-kiêt, có ỳ muÕn mcr lc'rp day qu6c-
ngũ cho nguò'i Thô , khién ho tiên.bè ii&p-
nhân đao Chúa. Xin nlu'r càu-nguyên cho 
vièc này mau đuo'C nên tron. 

A I - L A O 

Òng Audetat giâng đao ò xú Ai-lao dã 
duoc ho'n hai muoi năm ròi. Nay dén 
nhà-in bon-hôi tai Hà-nòi dê lo viêc in 
Kinh-thánh bàng tiêng Ai-lao. 

Vua Sisavang^ Vong đã cho phép ông 
Roffe, muc-stt cuà bon-hôi, giâng đao Tin-
lành ô' nuó'C Luang Prabang. Cám on 
Chúa ! Nguyên jBttC Thánh-Linli đòng làm 
viêc vó'i bon-hòi tai đó. 


