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rĩ'í)\ là mòl trong só nnb cbj cin 
* Thanh-niôii dã đirox dâng cho 

Chúa lír lúc còn tlnr. TÔi dã di nha-
Ilnr, dã biê'l doc Kiiih-Thúnh, doc bài 
cìI. iigu •. i . . nbòin ban Thanh-nicn, 

dãng tlcn clio Chúa, và cùng dirorc 
M I . I I ' i i i 1 .i ni pbép báp-lêm cho de vũ ng-
KangtrOllgdÚC-tĩllIbánh-khict. Nluriig 
nbrrng dcu nãy khòng l l i í - dcm lòi lên 
kbòi tli<1-gian lói-lôi, vi lõi dã hiêu lìĩm 
i i r ci'ru-ròi hõi giâ rát cao cùa buyM 
Bâng Cliriul Irên cây Tbùp-tii. 

Tòi ct'r di trong tánh tu-cao, và cho 
nhihig iS-nghi bc ngoài dó dù cbo su-
ciru liiili-hòn tòi, ilè dòi nvi Báng 
Cbrist mòl lu c.iru khòng < u n dên giá 
chuòc lòi cùa Ngài. Bòi cô dó lòi 
muÒii làmdêulành mà khóngthêdirn-c. 
Tòi cõ-gúng l.i in cbo nèn tron-ven; nhù 
tôi gfin cho, nhirng i!ã bo-n ba năin lòi 
kbóng khi nào tòi d ì cho*n đèn cuòc 
vui lioàc lniìji hál nào cùa Ihè'-gian. 

Tôi dcm lòng lir-cao, mà qucn niìnlilà 
kè phâi nhò đèn hiiyè'l cùa Chiên Con. 

UiVi dó dòi tòi dăy sirđau-đòn, kliô-
i i i i11, lai lôi di ugoái liíin tuy nhan-tir 
cùa Christ. Môt hòm tòi bi càm-dò di 
n ' n i chòp hóiig. Bén dó môt ngiròi 
ban lòi bòi : 

—«Anb cũng ili xuin chòpbóng nũa 
sao ?» 

Búc Th.'i n h - Li n h cáo-trách lõi, 
nhirng lòi cô-cucrng. Bém sau lòi di 
xem i ; ũ . i . Vira den cùa rap, tòi gàp 
môt ngiròi bau iiira mà lòi dã cÀl ngbĩa 
đaocho, hòi tôi vòi mòtcái cuòi kbinh-
i i l i . io r&ng: 

— «Bêm !riró*c kéo anb, ilêm nay 

kéo anh, còn đéin i n r . i nhét 
Ngay lúc dó tôi daa-khu lam, Bi'rc 

Thánh-Linh tình-thú-c lòng lôi vòi 
tiiing nghiêm-ngbj mà êm-âi, làm cbo 
tòi dau-dò-n vò-cùng. Tôi lir liôi lÃin, 
vfi nhà lòi khòng, ngù dãng, tôi K£Ui 
nhftm càu 4, doan 9, sách Si'r-dò, va 
nlnr tiêng dó pbàn vòi tòi, chó kbóng 
pbài vòi Sau-lo-: 

—«Con òi, con ôi.saocon bâ t-bò lnV" 
Ô i ! Anbcbiem oi.khòngchiu pbuc 

Chúa ti'rc là hâl-bò Ngài. Tòi dã ili 
tbeo ỳ ìiêng và dã boàn-loàn Ihàt-bai, 
dem Cirti-Chũa ra cbo ugiròi nbao-
bàng. i. 11i1111 lói dã di'rng chung vòi 
Chúa mà lai <Iòi Iba Ba-ra-ha dè dóug 
dinh Ngài. 

Ôi, s i r \ ( ' - i i - l h i r i i ng cùa C.iu ' ia là IÕMK 

i i u ' i bao, ôi, lòng >:ùa tòi báy giò inói 
lnru lõ ràng 1 

Anb cbj cm òi I Tòi dã cììu-nguyrn 
và ngay hòm dó tám lòug lói đã dúng 
cbo Chúa; lòi c&u-nguyên bòi lòng 
hÔi-cài, khòng nhu nhũng lãn kbác 
là doc bài ctu-Ognyfn nfra. Cbo dèn 
bôm nay tói vàn ughe lidng cùa Chúa 
còn vang bèn tai : «Con òi, Ta sê tba 
cho con néu con báng lòng dău-pbur 
Ta , dâng hòn-ngã con dc tadóngdhih 
vào Tbâp-tu- vòi TA.» 

Anb chj em ôi I Néu tòi dã qua nói 
Iriròc, cbftc-chán phii mang sir dnu-
dòn dòi dòi mà Ihôi. Tòi ngcri-khi'n 
Chúa, và xin anh cbj cm cũng dôn> 
bát vòi tòi: «A-lé !a gia l» vi Ngài vAn 
yôu lòi. ban Bú-c Thánb-Linh tbhv-
dôi lòng tòi.— Tran-quany-Hai. Tho-
k\j Han Thanh-iuéiì, Quái-sun. 
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