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ĐU'O'C KHÒI CHÊT VÌ LÀM THEO LÔT 

T ICM-SL" chép chuyên máy thê'-ky trircVc, 
có mòt ngirò-i bi két tir-hinh. Lúc 

ngirò-i d<*n doan-đììu-điii, òng hoàng kiêm 
cliĩrc giám-tràm-quan hôi riĩng : 

—Xôĩi ngiroĩ \in on nào mà ta có tliè 
ban, tbi ta sè ban. 

—Tòi cliì xin môt lv (cò'c) niró-c. 
Quàn dao-phtĩ di lãy cho hftn mòt ly to 

đhy mró'c, nliirng tay hân run-ray đén noi 
lián kliõngsao uSngđiro'c. ônghoàng nói: 

—Vi bàĩig ngrrcri clnra uõng niróc, ât 
mang scing ngireri vàn du-erc vô-sir. 

Làm thco lcri òng hoàng, hán đS nircVc 
xuong diít. Ho kbông bõc nircrc <hr<rc, 
nên hán kliòi chát. H<~ri bnn-liiriĩ, hiên 
nay anh cm có tbê dirrrc ciru béVi làm tlieo 
lòĩ Dĩrc Chúa TrcVi. Ngài ban nirõc bling 
sóng clio «kê niio inuõn» (Kbiii 22: 17). 
Hfly ufiiig nirĩrc tĩrc-tlii đc đirrrc sãng. 

«VÌ CO" CHARLIE 

CACH dày mãy năm, tai mòt Hòi-đòng 
inôt quan tòa lăo-đai ngbe giàng vè 

klii cìĩu-nguyên, tin-đò nói : «Vi có Báng 
Cbrist,» ho.ĩc «Nho'n danh Birc Cliúa 
Jèsus,» áy tĩrc là xin quyèn-lirc cao-câ 
giúp-tl<r minh. Ôngbèn tliuàt mòt cliuyên 
càm-đông lòng tòi thâm-thiê't: 

«Troiigliòichiè'n-tranli,con trai niôtcùa 
tôi tòng-chinh, nên tôi dòt-nhiên thirong-
iiicn binh-linh. NgtrrVi linb nào di qua 
nhá cũng khi(?n tôi tirô-ng-nhĩr con trai; 
tôi có llie thiíy con trai trong ngirò'i linh 

| íy . Moi khi có ngirò'i linh binh-hoan téri 
tliiinh Columbus, là no-i tòi ò-, và tõi thãy 
ngirò'i yéu-mõi ăên nòi khõng <li đucrc, 

•tòi bèn cho dăt nguò-i lèn xe, chcr dén 
binh-sĩ (|iiáii-dich. 

«Ch;mg bao làu tòi quàn-dõc binh-sĩ 
quán-dich tai tbành Columbus; hàngngày 
tòi tĩri đó, õ suôt máy gicr. sftn-sóc binh-
linh và xét xem ho có đircrc dù moi tlnr 
càn-dùng chiing. 

«M0t bTra, tôi nói vó'i nhà tòi ràng : 
—Hièn nay tôi mát nhièu thi-giò- siin-

sóc binh-linh. Tôi phài ngbĩ viêc ííy. Có 
môl vièc trong tòa án, nên tôi phài lo vièc 
minh. Buoi mai nay.tôi sè dín phònggiãy, 
nhĩrt-đinh tir rày sê bò măc binh-linh. 

«Tôi clín ban giáy, bât đftn vlit. ChSng 
mãy chíSc, cira mò- toang, tôi thãy môt 
ngiròi linh chSng nang thong-lhã biró-c 
vào. Vĩra tháy cbãng, tôi lien dĩrng dãy. 
Chàng lac trong tiĩi áo, móc ra mòt tcr 
giãy clã cĩí-nát, ban-thĩu. Tôi nhân-biét 
chinh lii chĩr con trai tôi. Tho - rSng : 

«Tlura cha yêu-dãu. — Chiing thiéu-niên 
năy thuôc trong ccr-ngQ cùa con. Chàng 
mãt mòt ííng chon và sĩrc kbôe đirong 
khi binh-virc ti)-qu6c. Bày giĩr chàng vè 
nhà, găp miít me, ròi chét. Néu chàng 
đén thiiin cha, xin cha tiép-riró-c cbáng 
tiĩ--té vì cĩr Charlie.» 

«Vi cĩr Charlie.n Boc tói mí5y cbir đó, 
lòng tòi bòng chiu càm-đông. Tôi lièn 
bào đánh xe đSn, ôm xõc ngirò-i linh c|uè 
lên, clio chò- vè nhà, đăt chàng nam trong 
phòng cùa Charlie, sai ngirrVi di mcrl thày 
thucíc viln cllffa cho gia-quyín tõi. Tôi 
đói-clãi chàng nhvr con trai niinh vfty. 

«Khi chàng điĩ sirc di xe-lù-a vì nhà vcVi 
niQ, tôi đira chàng ra ga, dcì chàng ngôi chõ 
èm và tcu nhĩrt toa. Tôi tien chàiig lên 
đirò-ng. Tòi làni moi viỳc dó vi ccr Charlie.a 

Hõi ban-luru, khòng cír anh e n i làm 
vièc gi, hfly làm vì c<V Birc Chúa Jèsus. 
Hãy làm và xin moi sir nhon danh «Bfl'ng 
đã ycu tôi, và dã pbó chinh minh Ngãi 
vi lôi» (Ga 2: 21).—D. L. Moođg. 

DAU-HIÊU T H À N H - N H O N 

TAN-SI Bonar tuyên-bô nĩng niinli có 
thĩĩ nói đúng khi nào tín-đò lcVn lèn. 

Ho cãng ló-n iên trong àn-đièn, thi càng 
tõn cao Chúa, càng nói ít vè minh dã làm 
gi, càng ha minh cho dín noi bién niãt 
nlnr sao mai bicn mãt tnr<Vc m:.it trcri mùi 
moc. Giô-na-tban muôn ha ininh xuõng 
ngõ hìlu Ba-vit có tbè dãy lên. ông Giìíng 
Báp-tit cũng bày-tõ tinh-tbăn khièn 
ăò.—D. L. Moody. 


