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, THE LÀ MÀT MEN! 
/ " V XL* Tô-câch-lan có mòt muc-sir 

riít dao-dirc nhirng ho*i nghiêm-
nghj. Trong chi-hõi òng có môtbàcu 
già ràl nghèo. Môi khi òng giãng môt 
den gi có llie bò sirc thiéng-liêng dăc-
bièt, thì cu la lón rang: 

—Cám <rn Chúa ! A-men ! 
Thói quen ãy làm cho ông muc-sir 

boi-roi 1:1111. Vày, nhiim ngày Tè't, ông 
den thăm cu và nói rSng: 

—Cu <ri, tòi xin giao-ufVc vci cu. Moi 
kbi tòi nói den phãn hay nhirt cũa bái 
giâng. cu lai la lên : «C:im rrn Chúa !» 
Nlnr vày, cu làm rõi-loan ỳ-tircng cùa 
tôi. N'eii suot mòt năni nay cu không la 
nlnr thê' nfra, dén cuoi năni tòi sè bieu 
cu hai cái men (chăn) bi'ing lông chiên. 

Cu nghèo ĩám, nên riít thích dircc 
hai cái mên kia. Vày, cu co ngàm 
mii'iig dè dirrrc quã biê'u. Hêt Chúa-
nhirt nììy đen Chúa-nlnrt khàc, cu ngôi 
yên-lăng. Nlnrng mõt ngày kia, chi-
hõi ĩíy mcri môt ông muc-sir ô- găn dó 
dên giiing dăc-bièt. ông nììy tánh-tình 
vui-vè l;1m, lúc nào cũng tirai-circri. 
Bang khi òng giâng v'è sir tha tòi và 
nhirng (rn-phirirc vò-giá căp theo, thi 
hinh-ánh hai cái mì?n chièn lăn lãn 
tiêu-tan, và sir vui-inirng do crn ciru-
rôi liin liìn tircri-sáng. Sau cúngbàcu 
không sao dìrng diro-c nfra, bèn dirng 
phát di'iy mà la lèn rang: 

—Có men hay khòng cũng dircrc. 
A-Iè-lu-gia '. Cáin cm Chúa ! 

BINH PHUNG LÀ PHUÓ*C 
— TPA on Birc Chtìa TicVi vì tôi măc 

bjnb phung. 
Môt ngu-ò-i Tàu nói thS 1 ôi thêin rãng: 
—Neu không thi dcri nào tòi dircrc 

ciru, vi tòi hoc biêt Biing Christ ò trong 
nhà tlurirng clura hjnh phung nãy. 

PHÁ HAY BÁN HÌNH-TU'O'NG 
C l " chép ràng khi hoàng-d? Mah-

moud, nwcrc Thô-nhĩ-kỳ, cliien-
thiing nirrVc An-dò, có vào môt d'èn-thfV 
nguy-nga, lòng-lây. Bon dao-sĩ nài-
xin vua dìrng phá hình-tirrrng dăt tnrfVc 
den-thcV, và xin trà rát nhieu tièn dè 
mua nó. 

Vua suy-nghĩ mõt lát, rôi dáp rang 
mình ninon dirrrc hru danh lá ngiriri 
hùy-phá hình-tirfrng, chir khòng chiu 
cho thiên-ha nhir mình dã hán hình-
tirfrng. Vày, vua gic cao đao-phã bô 
inanh vào hinh-turcng môt cái. Quãn 
hììu cũng bõ theo. Mõt tràn nura dao-
phù đâp taii-tành pho tircng. Tircrng 
rông, bên trong dirng loàn chiiu-báu 
quí giá, tính ra gáp máy Irăm lĩìn so 
tiìiii bon dao-sĩ tinh-ranh kia xin kinh 
dàng vua. 

Tin-dò hũv-phá mòt hình-tircngnão, 
tbì luòn luòn dircc lci hcn là bi lô. 
Neu tir-bô minh di, ta sê tránh dircc 
biêtbao d'èu bõi-roi. Cir htìy-phá niòt 
hình-tu-cng, sir song thiêng-íiêng lai 
dircc súc m&i, và ta lai càng ciìm-biêt 
minh dep lòng Birc Clnia Trcri. N'ê'u 
ta s;ĩn lòng trii giá, thì dcri ta bău vièc 
Clnia chác dircc thành-còng mv-mãn. 
— The Gospel message. 

LÚC KHÔNG NGÒ" 
T^HÀ truy'èn-dao trir-danh c xir Tò-

cách-Ian, tèn là Mecheijne, hõi mãy 
ngiriri ban riìng: 

—Anh em tircng Đáng Christ có tliê 
tâi-lâm dèm nay không? 

Ho Iãn-hrct dáp: 
—Tòi không Urcng the. 
ông Mechei/ne bèn mc Kinh-Thãnh, 

nghièm-trang doc càu năy: «Con ngiriri 
sê dên trong giir các ngrrci khòng ngc» 
(Ma 24: 44). 


