
ÔNG THÁNH TÀN-TÂT 

'T 'AN-SI Tauler, truyèn-dao trĩr-danh 
tV tliành Slrasbourg ve thê'-kỳ tlur 

13, tuy ducrc công-chúng hàni-niò, 
tán-tung, nhimg vàii chira đuo*c thôá 
chí. SuÔt hai năin òng thành- tàn i 
cãii-khàn fiĩrc Chúa TrcVi sai nguoi 
dcii day cho inình biêt chon-lỳ cùa 
dao Tin-Lành và diràng hanh-plnrcVc. 
Sau thoi-gian ây, bòi inòt plurong-
pháp inà ta khó biè't, Tauler diroc linli 
di dên tiên-dàng niòt nlià-thcV kia dé> 
gìip tay hircrng-dao thiêng-liêng. 

ô n g hèn dê'n dó và chì găp mòt 
ngueVi tàn-tàt nghèo-khò. Ông doán 
cbiic ngireVi day-do ông cbira dtii , nèn 
cĩr doi inãi. Rôi ông nhcV lai fiirc 
Chúa TréVi hay dùng nhùiig ngiròi 
hcn-ha hori cà, nèn mói nói vc'ri ngireVi 
tàn-tàt ràiig: 

—Nè ban, cău Chúa cho ban niôt 
ngày tõ t ! 

—Tôi cám on Chúa vì cbira găp mc)t 
ngày nào xĩíu. 

Nghe ngiròi ngbèo-kbò kia dáp nhu 
the, Tauler lã'y làm la liini, bèn t iêp: 

—Nè ban, cãu Chúa cho ban mòt 
Cuòc đcVi sung-siróng. 

—Tôi cám on Chúa vì tôi khõng he 
kbô-scV. 

—Ua, ban nói gì vày? 
—Đày nay. Kbi trcVi tanb-ráo, dtíp-

de, tòi cám on Cluia. Khi tròi mua, 
tôi cũng cám on Ngài. Khi dir-dàt, 
tòi càin-ta Ngài. Khi tbiêu ăn, tôi 
cũng càm-ta Ngài. Y-inu6n cĩia Đĩrc 
Chúa Tròi là ỳ-muÔn cùa tôi, dêu nào 
đep lòng Ngài cũng dep lòng tôi, thê 
thì tôi còn kho-stV làm sao dirtrc n ũ a ? 

—Nbirng ví tbĩr Đĩrc Chúa Jêsus 
quăng ban xuõng dia-nguc? 

—Báj' gjcV tôi sê gio tay Đúc-tin nám 

Iâ'y Nhon-tánb thánh-khiet ciìa Ngài, 
gio tay Yèu-thuong niim láy Tbììn-
tánb tnj'êt-elicui cùa Ngài. Hã lièn-
hiêp vĩri Ngài n b u vày, tôi bèn ép-
bueic Ngài cùng xuong dia-nguc vói 
tôi. O' dâ'y mà có Ngài còn hon eV bíít 
luãn cho nào khác mà không có Ngai. 

Nghe câu dáp cao-sieni nbir Ihè', 
Tauler kinh-ngac khôn xiét, bèn hòi 
ràng: 

—Ban là ai mà nói diroc nhir vày ? 
—Tôi Ià vua. 
—Vua ! Nlurng mróc cĩia ban éV đâu ? 
—()' trong lòng tòi. Bĩrc Chiia Jèsus 

b:i chang phán ràng: ceNirócĐĩrc Chúa 
TreVi cV trong các ngiroi ?» (Lu 17 : 21). 

—Nbirng sao linb-bon ban dat de'n 
bâc áy direrc ? 

—BeVi cãu-nguye'Ti, khiêm-nhireVng 
và hicp môt veVi fiĩrc Clnia TrcVi. 

—Ban tìm duoc fitrc Chúa Tròi â'y 
eV dàu ? 

— 0 ' cho tôi lìa moi iigiròĩ và moi vàt. 
Kè tir buòi trò-cbuyên áy nhà truyèn-

dao trĩr-danh bireVc. vào môt cuôc elòi 
meVi.—I.a Bonne Reinie. 

O • O 
„ Al ÀN KHÒE BÂNG N H Ê N ? 

/"~\NG John Lubbockìà niòt nhà thông-
thái nuóc Anh. Ông có dăng bài 

thuàt kct-quii sir xem-xei loài iihèn. 
fiã cân càn-thân nhièu con nhe}n 

trireVc và sau khi clning ăn, ông Lu-
bbock nói rãng: 

—Nêu con ìihèn to băng môt ngire'ri 
ItVn, thì trong khoiing 24 gitV nó phâi 
ăn hêt hai con bò, mucri ba con chièn, 
niireVi hai con heo và b6n tluing cá. 

Nlnr vây, tir nay ta không nên n ó i : 
ecPlnrcVng ma dói» nũa , nhtrng nên nó i : 
((RhireVng nhèn đói.» Thé meVi dúng 
hon.—L'Aube. 


