
Xót-thu*(rng eon dai lac-Ioài, 
Me hièn xin Bú*c Chúa Trò*i ci>u con. 

Trông ra bi'én rông, sóng eôn, 
ĐÌÍY vo*l giot lê, héo-hon lòng vàng. 

Tên con ghi s'ô Thiên-đàng, 
Hay tin, me hãn chú*a-chan vui-mù*ng. 

Bô khi caY-đáng, hâi-hùng, 
Me hiên, con dai muòn tr-ùiig bièt- ly. 

X51 

A T Ò T òng muc-str kè truyên năy : 
* Bmrng khi chuyên-cân di thăm 
teác nhà tù bên Mỳ, tòi biro-c vào gian 
buÔng nhô-hep giam mòt chàng thiê'u-
nién can tòi giè't ngircri. Tò i trò-chuyèn 
vói chàng lãn thú nln'rl, và châng duoc 
bivu-quâ gì. Dâu vày. khi tan chuyèn, 
tòi cũng cau-nguyên ; nhu-ng tôi thãy 
chàng nhìn tòi và mĩn ctrò-i tò ỳ ché-
nhao. Lòngtôi boi-roi. T ô i n h ó d i è n -
mno chàng cúng'-còi áy, nên ò- nhà cú-
caii-iigiiy('n cho cnàng, và nhút-đinh 
dô'n thăin chàng luôn. Nhung suõt 
mà'y tuììii-le, tòi thăy chàng văn nguòi-
lanh, ba-thò*. 

Dàu vãy, môt lăn kia, tôi giái-thièu 
cho cliàng biêt Cúu-Chúa bi dóng đinh 
trên thàp-tir-giá vì sôt-sang yèu-lhiro-ng 
các tòi-iih(rn khôn-cùng. Tò i thây 
chàng bong sa niróc mát. Nhirng lììn 
sau tòi tói thăm chàng, thì moi cãm-
dòng kia ducrng dã bien khòi lòng 
chàng... Bên khi tôi cău-nguyên, thi 
chàng thình-lình thon-thú*c và rèn-siéc. 
Tòi niò mát, và thãy chàng nam lăn 
trén nenlát dá cùa gian buông nhô-hep. 
Báy giò tòi hòi chàng vì sao đau-đó*n 
(lũ-dòi nhu* vày, thì chàng dáp rãng : 

«Cliao òi I Có môt ngon lira dirong 
thièu-dôt lòng tòi. Khi cau-nguyèn, 
ông nói râng Bi'rc Chúa T r õ i có thè 
nhàin lò*i cùa nhũ*ng cha me tin-kính 

can Ihay cho con-cái hir-hoai; nghe 
vàv, tòi tirò-ng chùrng có kê c.hát than 
di') rirc trên mình tòi, vì tòi nghĩ dên 
bà me nhon-hiên cùa t ô i . » 

Tô i clura hiêu rõ ỳ - n g h ĩ a cùa lcri 
chàng ; nhirngkhi het boi - io i , thì chànjj 
víra nhô luy, vùa kè sir-tình : 

« T ò i là con trai hir-hoai cùa môt bà 
mc tin-kính ; tôi thirò*ng càu-nguyên 
chung vcri me, và nghe me nàm trên 
g iuòng mà thô* dài. Nhurng tôi nhe 
da dé'n noi chang kè chi tói Icri me 
khuyên-răn, lai cĩing dê các càm-tinh 
vàỳ-djnh tot-lành t ronglòng mình mau 
tièu mat. Dãu vày, tírng hôi tìrng lúc, 
tôi cũng thàt tình thinrng-xót me. T ô i 
thav me khóc, bèn hi'ra sù*a mình. 
Ti•in'rc măt me, tòi làm bô coi t rong lò i 
lu'ia ( l ó ; nhirng sau hrng me, tòi pham 
di'i llnV tòi-loi hung-bao. V rày, tôi càng 
ngày càng hir-xău, d6n nõi dám hi'ni 
vcri mòl cô thieu-nù- nhe da râng sc 
cùng cô sang M v . * 

«Mòt Imoi chièu kia, tòi•gănsaj* ru*o*u, 
vCra làm om-sòm, vìra bucrc vào nhà 
ine; lòi nòi măy tieng bày-tò ỳ-dinh. 
Me hoi'ing hòn, nài-nĩ tòi ô* nhà ; sau 
rôt, me quì gôi mà rang : 'Nãy con, lai 
dãv ; trirác khi con ( ì i , me còn muôn 
cùng con cau-nguyèn.' Nhung tôi nghe 
vày, bèn nôi nórtg, xò-dày me, dánh 
me inòt cái vào ngirc,—trong ngirc đó . 
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trái tim cùa bà me thãnh-tin và liay 
càni-thirang vàn dàp nhe-nhàng. (Nói 
lái dàij, chàng ci'r Ihon-lhiic và rèn-siec.) 
Me bj đánh, té xuõng, nlnrng d ú n g d à v 
liên ; doan, me vira gio- tay vè phia cira 
mà toang ìnà tôi vôi biróc khòi, víra 
nói lán ràng: 'Ói con oi là con oi ! 
Lay B ú c Chúa Jèsus, xin Ngài tha tòi 
cho con tôi, cúu-vót nó, và duòi theo 
nó bài Thánh-Linh N g á i ! . . . ' 

« T ô i còn nglie nhièu lò i kliác, nlnrng 
châng hiêu chi ; tôi lât-đât ra di, vì dâ't 
diràng nhir sut. Song, dè'n tiìu-quán, 
tôi bèn hê't khiê'p-sa. Tò i mang gánh 
tòi dên dát nãy nhir thê' dáy. Nhirng 
cánh tay cùa Eh'rc Chúa T r ò i dai-cha 
tôi à dày ; tôi dang di diràng hir-mât, 
thi Ngài cán tôi lai. Hày g ià tôi iróc-
ao duo-c tái-sanh trong khám tù n'ày, 
và cũng t r ô n g - m o n g se ra khôi (lày 
nhir mòt tòi-nhon diroc tiep-riróc bôi 
àn-(ìièn, (tircrc ríra sach moi tòi năng 
bài huyè't Chúa Jèsus.» 

Chàng thiéu-niên bi c â m - c ô diroc 

linh-thi'rc trong luong- tàm nhir vây , 
nên dau-dón, hói-hãn và buôn-rau suÔt 
mã'y tuăn-lê. Giirò-ng chàng thuòng 
irót dam dòng luy. Sau rót, mòt buoi 
sáng kia, chàng thâ'y tòi dén thăm, thì 
vìra vui-mìrng khóc-lóc, vùa nói rang: 

—Chao ò i ! C ó c chi me tôi biêt sir 
năy! I f ó c chi me tòi diroc biêt lòi 
cău-nguyèn cùa mình dã diroc Đi'rc 
Chúa T r ò i nhàm ! 

Roi chàng quá dau-thuong inòt lúc 
vì nghĩ ràng có le me mình khòng còn 
sôngdè hay tin vui-mùng khôn xiê't ã'j'. 
T ô i phâi yên-ùi chàng răng dău me 
chàng có lè qua dòi rôi, nhirng chác 
cũng d i rocChúa cho biet chàngdã hôi-
câi ; vì các thiên-si'r còn vui-vè moi khi 
có môt tòi-nhon ăn-năn thay, huong 
chi bà me hien, há lai châng càng nên 
biè't con trai minh, là chuan-dích cũa 
lòi câu - nguyên và tình yèu-tlnrang 
mình, đã xày-bõ diròng ròng đê dâng 
tãtn thàn cho Đi'rc Cln'ia Jêsus!—Le 
Relèvemenl. 

H O N , X A C TiraNG-

Đ ! 

«...tìirgc khôe-mqnh ph'ân xác anh cnn 
linh-hôn anh váij 

j I A - V I thiêng-lièng 
có quan-hê màt-

thiét va i su- sông xác-
thit ciia chúng ta. Môt 
cuc máu nhò có thè 
làm ngìrng các nguôn 
s y sông thiêng-lièng 
d u o n g cir cuon-cuòn. 
Mach sir sông có Ihê 

A . 11. SIMPSON do mòt vê't thuong nhe 
mà tiêu«đi mât. 

Nêu inuõn giũ-gìn súc khôe cua 
BángChr i s t ban cho minh, thì anh eni 
phâi giũ-gìn sirc khõe ãy cho thoát 
khõi nhũng u n g - d ô c thiêng - liêng, 
nhfrng vê't đau-thirang, và nhũng can 
tú-c-buc trong tâm-hôn. Môt g i ò lo-
phi'ên làm hao-mòn sir sông han môt 
tuân-le làm-lung. Môt phút hièm-dòc, 
ganh-gô hoăc ghen-ghét đáng-cay còn 
làm cho tòn-hai han uông thuôc dôc. 

Q U A N T H E N A O ? 
q nhir dã dirac Ihqnh-inrirng vephiìn 

» (III Giăng 2 ) 

Muôn d u o c inanh-khôe tron-ven, thì 
phai có tinh-than diu-dàng và tâ'm lòng 
vui-vê. Sir êm-dèm l iong tàm-tií, su 
nho'n-lành, sir tĩnh-mac, và «sir hinh-
an cùa ©irc Chúa T r ò i virat quá moi 
sir hiên-biêt» ( P h i l . 4 : 7) d'êu quí-báu 
bang moi liêu thuoc ngii cũa cà xú. 

Khi nghe nlnrng ai trò-chuyèn tó-i 
nira gicV mà lai thà'y ho j 'éu-dau, quăt-
queo, thì tôi châng láy làm la chút nào. 
A y vì ho có nhũng moi hàn-ghét, thiên-
kién,so-sêt,lo-Iang và nghi -ngòđi ì làin 
hai thàn-thê khòe-manh hon hê't. 

Hãi anh em, néu muõn gìn-giũ" sir 
sông và năng-lirc c.ũa Birc Chúa T r ò i , 
thì nèn trir-bô moi sir có thè hai dò i 
thiêng-liêng mình. H ã y g i ũ t r o n mình 
cho Bi rc Chúa T r à i đê chuyên lo hãu 
viêc N g à i , thì sê tháy- Ngài ban .cho 
mình moi sir cân-dùng vê phân xác và 
phân hôn.—A. B. Simpson. 


