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M O T G I A C C H I E M - B A O 
(Trtiyc 

RĨPHÌNH-LÌNH mòt bàn tay vo vào 

(lììu tôi dang guc trèu quyên Kinli-
Thành vãn mò dè trèn bàn. Giirt 
mình nhin lèn, tôi thĩi'y dirng bên lòi 
mòt òng nlur quen lìim. Nhìn ông, tõi 
vira yên, vira srr. Tôi đi'rng dày mòi 
ông ngôi. Nét niăt òng ral khoan-hòa, 
nhu-mì, lai sáng-loi, khiên tòi càng 
thèm kinh-so*. Không đoi tõi hôi, õng 
tir giói-lhièu ngay : «Ta lâ J Ê S U S ò* Na-
xa-tét dày.» 

Nghe nói, lòng tòi khap-khòi, nlnrng 
còn hán tín bán ngbi. Tôi dira mát 
nhìn bàn tay òng de trèn bàn ; chang 
còn hô»nghi níra. Chao ô i ! Ngót hai 
ngàn năín nay, tirtVng r lng vê't seo phâi 
hêt rôi. Song cũng phurcVc, nê'u không 
thiíy vct seo ô' giĩhi mu bàn tay suot 
qua lòng bàn thì clura chac tòi dã dáin 
nliàn là Chúa. Tôi bi càm-dòng quá, 
chì kèu duoc môt tiê'ng : «Chúa oi !» 

San quyen sách dang nnr, Chúa chĩ 
vào giòng 11, còl 2 trang 61 cùa Tàn-
UVrc mà bào lòi doc. Vira vui vira so, 
tòi cãi licng doc, hoi run run, khác lúc 
thircVng: c<Bây gicr các ngiroi ngii và 
nghĩ-ngoi I R ! » Chúa liiy tay ra dãii 
cho tôi ini. Đoan, Ngài cãl giong iii't 
nbon-lir mà nghiêm-ngbj pbán cùng 
tòi rang: 

—Giò năy là giò con ngù và ngbĩ-
ngoi u? Con có biêt giò- Ta sê trcr lai 
gãn rôi kbòng? Con có dè mát nliìii 
xem tình-Viình Ihe-giói cùng moi vi v c 
xãy ra y nhir lòi Ta dã nói và dirov 
cb('|) trong sách năy khòng? Sa-tan 
biêt ngày cuoi-cùng cùa nó gân ròi, 
nên nó hè't sirc tiín-t<Vi trong công-vicjc 
nó, concó tháy không? Con khá coi 
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chirng NIUTI -cb i róc nó. Lìim kè dang 
lini phurong phá-hfly còng-vièc Ta và 
m u o i i làm hai anh cni cbi eni con 'r 

các noi , con có hay không? I'hiìn 
nhieti anh cni chi e n i con lòng nguòi-
lanh o-bò, kbien Ta dau-dón khôrtg 
Ihuii gi lúc bj treo lên thâp-tir-giá vì 
tòi các con, con rõ chira? ('on có 
nghicni Ihi'íy lòng ngiròi dòi ngày cíing 
cirng-còi khòng? Bfiy coii coi, con 
líini chírng ve Ta tbì ho chè-ctròi, bât-
bè. Miri dèn nghe giáng thi ho I 'hãng 
den. Sô-phiin luong-lai bo ra sao, 
liân con cõn nlió' lòi Ta nói, ciié|> liong 
sácli niìy. Con <ri, tinb phác ra trong 
xir Bông-Pháp con hai ngàn ngiròi 
inói có mõt ngin'ri tin Ta. Nlnr vày <Ió, 
con ngii và ycii-nghĩ ir? 

Nghe bâ'y nbièu lcVi, tôi toát cà in<3-
bôi, cbĩ eiii ilíiu làni lliinb. Hõi lãu, 
khõng biê't sao lòng Iai diro-c yên-iii. 
Tòi tin ìiíng tai Cluia <r dó vói lòi vã 
săii lòng thii-tln'r moi sir vi-pbain cbo 
tòi. Lòng diroc bình-yên rõi, tòi mói 
<Iáni sè-sê Ci'íl tieng nbir kè tbát-vong 
niói dinrc ycn-iii, bói ràng : «Chúa oi 1 
Con cir làni dãy-tó vô-ích cũa Chúa 
den cbirng nào? NhcV ngày Chúa SÌIÌ 
con ilê'n lĩnh kia vira mòl năni tròn mà 
chăng nên còng-cán gì cho Clnia. Lai 
bàj' gicV tV <Iày cbõc dã láin lliáng 
trirtVng, c.hĩ tháy còng-vi<3c ngày càng 
sa-sút. Anh em dã lan-lac hau bê't, 
còn sót lai năin ba hgurtVi, nhurng châiig 
ai chiu nbóni lai tlKV-pliirfrng (^búa. 
CÒU chính con tbì diri tbièng-lièng khi 
cbìin lúc nòi, Ihieu-quyèn-lirc Cbúa de" 
kéo lòi-nhon dên vtVi Ngài.» 

Chúa chĩ tay vào chínb quyèn Kinb-
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Tliánh lõi vira mcVi đoc và liõi lòi rãng : 
—Con có tin nhfriig lĩri chép trong 

niìv chăng? 
—Lay Gluia, con tin... Song Inrác 

măl Chúa con tlàu (lám nói dôi, vi 
Clniii biê't lòng con. Xin Chúa tha tòi 
cho, nhièu khi con lan-ngãn ngoi t iuóc 
quyen sách nsty; lìĩni lúc cách ăn-ã 
CÙa con thàt không niuôn mà lai Irái 
vái U'ri sách nây. 

—Vây, con có thííy nhfrng lúc dó 
lòng con nlnr niè chcrl tĩnh, hõi-hôp 
nhirng roi h ă n - h à khòng? 

—Da, lay Chiia, quâ có. 
—Nhfrng liic iíy chíiih là nhfrng lúc 

Ta dt-'n dè yên-ùi và day-do con đó. 
Boan Clnia là'v Kiiili-Thánh chi cho 

lòi sácli (ìiăng doan 15. Nhirng ngón 
tiiv Clniii dira di dira lai inãi trèn càu :ĩ. 

Con tòi khóc lo niòl ticng, tòi giirt 
inìiih lĩnli dày, lé ra mõlgiâ'c chièm-
hao.— Vn-tani-Hqnli. 
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/"•() niòl hôi háii (lìĩu hop han lii-str 
* dc hau-cír mòl ngin'ri làm quan-

lỳ chi nliiinh IIKVÌ nn'r i'r bèn Tàu. Ông 
hõi-trircrng báo-cáo d iêu- lê l ãng : 
kPhài có dii ba tir-cách năj' thì mtVi 
đirac nhàn chĩrc quàn-iy iíy : Fhài có 
hoc-lhĩrc, phiii bic'l ticng Tàii, phâi có 
tài cat-dăt còng-virjc.w Ngtrĩri thì giái-
thicu ngircVi nãy, ki' Ihì giái-thièu kc 
kia, song clnra iii (lù ba lir-cách áy. 

Bc'n khi hòi-dong gììn giíĩi-lán, có 
niõl ngirĩri trè luòi dĩrng lèn thu*a 
rang: «Tòi biel inòt ngirĩri có dù ba 
tir-cách ĩíy. Ngirĩri niìy duang (V bèn 
Tàu, tai chính lliành - phfi các ông 
muíín inà chi nhánh. Nguòi 28 luòi, 
có ba biíng cao-dáng, thòng-lhao tiéng 
Tàu lìim, nên đuac ngirĩri Tàu kính-
trong, và có danh-tieng vang-lù*ng.» 

Có nguĩri hôi ìíiiig: «Òng ày duac 
linrng bao iihiên ?» Ngtrĩri trê tuòi 
d á p : «Mõi năm diroc 600$00.» Nghe 
vày, ai nãy lay làm la inà ngĩr ràng 
nguĩri nììy nói dÔi. Ngiròi trè tuôi 
biet ho nghi-ngà mình, bèn đĩrng lên 
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nói rS-ràng: «íl hrang không phâi tai 
ban tõi vô-tài, nhirng là Iheo diêu-lè 
hòi, vì ban tòi làni nuic-sir.» 

Óng hòi-lriròng bèn cii'dai-bièu sang 
Tàu tìin muc-sir dó nuĩ giiio vièc cho. 
Khi hai bên găi) nhau, dai-bièu tõ-hày 
sir-lhè ròi nói răng : 

— Hôi tòi bãng lòng Irà òng mõi năm 
niòt van dòng. 

—Không dtrrrc! 
—The thì hôi tõi xin trã van hai. 
— Không dircrc! 
—Vày òng dòi hao nliièii ? 
—Tôi không nhàn khòng phiii vi 

tien lirong ít dàu ; kè thè' tln nhièu láni 
roi, song tôi so-sánh vi('c bán dììu vái 
yiỳo giâng dao, thì vièc bán dĩìu là nhô 
(|uá. Thà tòi làm vièc. lán mà it lien. 
còn lurn làin vièc nht') nià iihieu luong. 
Ní'ii tòi bò vièc giãng dao mà ìihãn 
vièc bán dău, thi Ihãl diên-dai liim. 
Cáiii 0*n òng, lòi khòng dáin nhàn vièc. 
dó.—lìù Ii. M. Jackson dich. 

0 0 0 
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TVi'OI tin-dô à Bòng-dirong diit dirgc 
A mòt ngiròi l i à lai cùng Cluia thi 

(hièn nay có cliírng 10.(100 tin-dò) den 
năin 1937 sè có 20.000 lín-dô 
— 1938 _ 40.000 — 

— 1939 — 80.000 — 

— 1940 — 160.000 — 
— 1941 — 320.000 — 
— 1942 — 640.000 — 

— 1943 — 1.280.000 — 
— 1944 — 2.560.000 — 

— 1945 6.Í20.000 — 

— 1946 10.240.000 — 
— 1947 het thiiv là tin-dô. 

Anh em có nghĩ den clii'rc-vu cùa mõi 
tin-dò là quan-lrong khõng?—'/'. K. li. 
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a môt inình, hãy coi chfriig y-tiràng 
minh ; à nhà, hsĩy coi chirng vc 

niiĩt mình ; ra xã-hòif hãy coi chírng 
ltrfri ininh. Nlnr vày, la sè tránh dugc 
phăn níra các suphiín.--Trtch-luc. 


