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CUA QUI H A Y NGUQ'i ? 
1\/T0T hõm ban tôi thuât cho tôi 

nghe môt tích nhir vãy : Có hai 
ngircVi khách-trú ngoi xuông di mna 
heo. Chiĩ bict lòi, có làn theo nãm 
cliuc bac giãy, ngôi trirô>c miìi. Ngirò'i 
líun còng thì khòng biêt lòi boĩ. Rùi 
xuong chìin, chù sa ivat bac giãy, mau 
lôi vào bòr, bô anh no chai-vai trèn 
măt nirac, Vào b<V, anh ta mcV scvi 
giày nil, dòm không thâ'y ai, bèn cĩê 
cliiái gôc cày, dăng lôi ra vtVt ngu'cVi 
hĩni công. Anh vira lôi, víra dòm chtrng 
sô bac. Rùi có môt thãng bé thà'y. Khí 
anh nây lôi đang nira chirng, thì nó mau 
lai thĩnh giày njt, dông mãt. Thây vày, 
anli chu khòng còn tirô-ng đên sir ciru 
mang ngtrrVi.mau lôi vào b(V, riro-ttheo 
thâng nhò inà láy năin chi.ic bac lai. 
Nào dàii kip, vì bé no chay bict rôi. 
Trong lúc anh chii tiro'tbac, thi ngirò'i 
làm còng vãy-vùng duô'i súc, luong 
niróc miinh cuÕn mát ngirài bat-banh. 
Chtĩ kiéin thãng nhô không đăng, tiô' 
lai cho cũ, thi ngirò'i làm công cũng 
dã biêt tiìin. 

Nghe qua chuye»n nây, tôi rát dau-
deVn trong lóng. Chó chi ngircVÌ cliù 
tlnrong auh em mình, lieu ucVt, hoăc 
bõ so lien, veVt ngirrVi khôi chêt, thì 
chác sau ngiròi ãy cũng càm-dông, à 
trir.năm chucbac cbo niình, mà lai an 
círu-tfr trăm nãm tac da. Nay tien mát, 
ban-liíru cũng không còn, ăn-năn dà 
iiuiôn. 

Thìr ngbĩ, Chúa đSy lòngthirang-xót, 
ban cho biê't bao ngirài à thê-ha nìSy 
ăn 1 1 0 , ngii kỳ, con tõt, vo clep, lcn xe, 
xuôiig ngira,' tièn-cùa dir-dât! Song 
khi thãy tình-cànli ngu'ài nghèo-nàn, 
còi-cút, tât-nguyen, bíra đói bũa no, 

nào inâ'y ai m<V da? Miên ăn no, mác 
ãm, fircVng raiig tien cùa còn đòi. (*)-
hô, tnôt can kinh-te khùng-hoàng 
làm cho de-virang lliíít-quoc, tir-bon 
nhăn mày, kỳ-nghè suy-đôi, công 
thitong ngirng-trê. Thàt Clnĩa «dum 
kê giàu ve tay khòng» (Lu-ca 1 : 53). 

«Cùa TrcVi, Trài lai'là'y di ; 
Nlnró-ng hai con mât, làm chi điing 

TrcVi ?» 
Nlurng bâc vuang-hâu khanh-turcVng, 

hoc-vãn lôi-lac, văn-chirang uyên-bác, 
cho đèn nbu'iig nhà dai-chánh-tri, 
luàn-ly, khoa-hoc, thièn-văn, y-hoc, 
tiiet-boc, có lài bày ra nhicu diSu kỳ-
elièti, sáng-ché nhieu vàt tài-tìnli, vây 
trong lúc kinh-tê' khùng-hoâng nay, 
lúa bán bai cãt môt gia, sao măy òng 
khòng làm cho inăt nan áy đi ? Máy 
ông tir khoc ciráp tài Tao-Hóa, ngày 
naycũngphâi hàug-dau khũng-hoâng, 
thúc-thù, vô-sách. ô i , loài ngirò'i choi-
bô Clnía, nên chĩ là sai-lac. lioug dircVng 
lõi mình ! ccBang ngtr trên trò'i se. c.irò-i, 
Cluĩa sê nhao-báng ho» (Thi 2: 4). 

Hôi anh chi rãt yêu-dáu, kìa biêt 
bao nliiêii liuh-hoii chìm-đâmnai biên 
tram-luàn, la ncr nào ngòi ngó? Hãy 
dôc chí trurrng-phu, mà lòng ra, kê cũa 
ìigucVi còng, áè 'ciru dông-bào ta ra 
khÔi can thanh-nô tiro'ng-lai cũa Hivc 
Chúa Tròi. Cbúng ta pbài thuOng-yêu 
dòng-bào, diriig nhu' cbú khácb no, kéo 
khi ciua dài, tien-cũa kbông dem theo 
đirgc, inà inão trieu-thièn cũng kbòng 
có. Ai có cùa, át srr ăn tiòm, ăn CircVp, 
pbâi kiê'm cách-tbê giũ-gìn. Hôm nay 
chúng ta dã dăng mòt ciia rát quí, là 
JÊSUS.chác cũng yêu-thu-angNgâi, tô 
cho dông-bào biét Ngài, và lo cbo nirác 



TIIÁNH-KINH KÃO 

Ngĩii mau dê'n. «Các ngircri chó-chíra 
eũa-eai <r dtrói dât, là iicri có sàu moi, 
ten-rét làm hir, và kè trôm dào ngae.h 
khoél vách 1 1 1 à lâ'y ; nbtrng phài ehtxa 
cùa-câi ('r trên trò-i, là ntrichang có sàu 
moi, ten-rél làm hir, cũng chang có kê 
trôm đào ngach ktioét vách mà láy, 
Vì chirng cũa-cài ngurai tr đàu, thì lòng 
ugiro-i cũng tr dó» (Ma 6 :19-21). 

Vày thì, ugtrtVĩ quí horn cũa. Ông 
Phao-lô uói : «Hõi anh em yêu-dâu cùa 
tôi, hãy vũ-ng-vàng, chó- rúng-đông, 
hãy làin công-vicc Cluĩa cách dtr-dât 
luôn, vì hiét ràng công-khó cùa anh 
em trong Chúa cliang phài l;ĩ vô-ich 
đâu» (I Cô 15 : 58). «Năy, Ta dêĩt man-
chóng, và dem phăn thircrng Iheo vtri 
Ta đê tràcho mõi ngtrrVi tùy theo công-
vièc ho làm» (Khâi-huyên 22: 12). 
—ĩhiỳnh-kiin-Meii, Trà-vinh. 

O O O O 

VUA RÔ-MA CŨNG CHIU THUA 
TT'HUO' xtra, tnró'c môt tòa án dăe-

hièt, hoàng-dc niróc Rò-ina ép òng 
Basile, giáo-phy Hòi-Thánh, ràng: 

—Ngiroi phài hrj ctao Tin-Lành, thì 
ta sê han cho chĩrc cao, lôc hâu. 

Nhirng ông dáp : 
—Ui chà, lcri bè-ha phán dó ehĩ tlu-

dõ đtrcrc liê con. Kinh-Thánh day tôi 
khác hăn, nèn tôi thà chêt ngàn lãn 
còn ho'ii lìa-hô Báng Christ. 

—Ngtroi không biet trflin là ai .sao? 
—Tòi không chju vâng-phuc ỳ-chĩ 

cũa bc-ha dâu. 
—Ngu-oi không biêĩ ta có quyen ban 

chĩrc-tiróc cho ngtroi sao? 
—Chĩrc-luó'c dó có Ihè thay-dôi nlur 

chinh brj-ha. 
Thâ'y cành giàu-sang khòng lay-

cliuyèn đcrcrc lòng sat dá cùa ông, vua 
bèn doa tjch-biên, liru-dày, tra-khào, 
giet ehêì. Dan-dĩ thay, giáo-phu dáp: 

--Vua tich-biên chăng? Tôi chfing 
có cùa gì. Vua luu-dày chăng? Clĩí 
thièn-dàng dáng làm quê-hu'ong tòi. 
Vua tra-khâo chãng? Thân-the nây 
sãn - sàng cam chiu. Vua giêl chêt 
chăng? Tôi càng inau dtrcrc hièĩi-viiih. 

Vua tĩrc mìiih quá, bèn kêu-la râng: 
—Nguo-i thât diên-enông ! 
—Tòi mong du-o-c diên-cuông mãi 

nhir tlìè' năy. 
Giáo-pby dúng vũng lô inìnli tliàt tin 

theo Báng Christ, dê'n nôi các chírc-viên 
tronglòa ánchiiicam-đòng, và hoàng-de 
khõng dámchong-nghich đăy-tóChúa. 

«Tôi chăng kè SLT sõng mìnb làm qui, 
miên chaychoxongviêc dualôi vàcht'rc-
vu tôi đã lãnh noi Đĩrc C.húa Jêstts, dè 
làm chĩrng ve Tin-Lành» (Sú 20 : 24). 
—T.K.B. dich. 

o o o o 
CHO MÔT ĐÒNG, ĐU'O'C VAN QUAN 

IIUNG ta chăng biêt môl vicc nhcrn-
V-4 dúc nhô-mon có thê sanh nhtrng 
hiêu-quâ gì. Chàng Ihicu-nièn no hoc 
trrrrVng niy-thuât, vào phòng viêc cùa 
niòt nhà danh-hoa niró-cPháp.dang lúc 
óngdi váng. Chángthay tnòt ngirtVi ăn-
mày ngôi làm kieu vê, hèn chodôngtièn. 

Ngiròi đó là ai ? Té rã là nam-tuóe 
Jacquesde Rothschìld'. Nam-tiróc rât ira 
my-tbuàt, nên bàng lòng ngõi kièu kc 
ăn-iiiíiy, vt hoa-sĩ hiío dău nam-tu'f'rc 
có cái vè dăc-bict lăm. 

Nam-luó'c cãmdong tiên, và cám crn 
cháng thiéu-niên hào-hicp. Khi hoa-
sĩ trô* ve, nam-tu-crc mói biêt cliàng đó 
là mc)t sanh-vièn râ'lngliè.o, ahirnggiàu 
tài-năng. Nam-tu'crc bèngcri choc.liàng 
môt van quan, lai cát nghĩa rârig đá 
là lòi-lãi cùa inón ti'ên chàngbo-lhí. 

Nhííng ai biél sir vui-mirng bcri ban-
cho tnà cliâng tròng-mong dtroc 
thutrng, níiy sõ Ihuât cturrc nhièu viỳc 
giong the, và se minb-chirng cbo 15 
thât dã chép trong Cliani-ngôn ltl: 17 : 
«Ai tlnrmig-xót (bán tieiuj Phàp dich 
là: bÕ-ihí) kè nghèo, tĩrc cho Btrc Giê-
hô-va vay-mucrn ; Ngài sê báo lai virjc 
on-lành â'y cho ngtrcVi».— L. B. B. 

o o o o 
TÔI. SÁNG CHÀNG XA 

r r , H E ( ) phu'ong-lucrc Đúc, Chúa Tròi 
"* thucrng dùng dôi vtW Hôi-Thánh, 

thì lĩic toi-tăm han het vàn tuyèn-bó 
IrcVi gan rang dòng.—Bobert FJeming. 


