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CÀI TÚ* HOÀN SANH 
' C ' M Võ-văn-Kim,con ông Võ-văn-Nhi iu , 

tiii-dìì chi-hòi Trà-vinli ,đau rátnguy-
liièm, tliáy cliêt trăm plihn trăm. Ban 
dău binh khòi nóng lnnh xoàng, thày 
thuõc nói cm đau han bacb. N'lnrng dicu-
trj tliuôc han chirng uào, cm càng nnni 
lièt mc-nian, chSng iín chaVig uóng, sirc 
nóng trong cllâu-thân cm lên tcVi 41 dp 
rirõi. Miic dhu dã xoay phirong nfly, trõ-
thiiũc kia, song biiih cir hànli-dõiig dfr-
dôi , xcni ríít trìĩm-trpng, rút nguy-ngàp. 
Mât đirng tròng, hàm iigâm cirng, lai 
điéc.chon lanli.nèn 
bao nhiêu danli-y 
đé'n dèu lâc dău 
thúc-tluì, nói em 
chĩ chcVgicVche't mà 
thòi. Cc-khS thay! 

Dang khi clifing 
cõn lc t rõng-cây , 
clia inc eiu lính -
tln'rc, iin - năn tôi 
ininh dã qun nbcV-
cây loài ngircVi, bèn 
Chl cày - trông no'i 
quyi-n - phcp D ú c 
Chúa Jcsus, nluVt-đinh lay dúc-tin mcVi 
Hôi-Thnnh cuu-nguyỳn cho eni. Thỳt , 
str trông-cây khcVng lãm cho hò-thcn. 
Sau khi HcVi-Tliănli hiêp môt trong đúc-
tin, thành-làm khan-dão, tiVc-thì Chúa 
thãm-viê'ng chra tay chfra binh cách la-
lùng. Em kliòi nói ducrc, nhiêt-dQ ha 
xu6ng, ăii-uõiig dtrp'c, ban lô ra, binh 
thuyêii-giàin. Ero vtrptqua sir chét ,đirpc 
scíng lai, liun cho mãy danh-y dã muc-
kich binh cùa em đèu lây lãm la, và nhgn 
ràng quyèii-phép cùa Chiia dã cixu em. 
Hiên nay ein dã Innh-mnnh nhur xira. 
A-Iè-lu-gia ! — Triĩn-lhtr-Quang, Trà-vinh. 
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CHÚA LÀ SU* SÕNG 

CO N tõi lã Nguyèn-thj-Lên, 12 tuSi, đau 
binh rãt nguy, tôi có rufrc nhièu y-

sĩ, song vô-hiêu, thân Ch6t sap đê'n, v a 
cliòng tòi tbãt-vong, đành chiu nhãn-lãnh 

TÀNG T H Á N H - K I N H BÁO 

Xuàn nìĩy mtVi diroc bây xuân sinh, 
Vang t iéngchào mirngbii oTl iánh-Kinh 
Vacb l6i , dát-đein ngiriri tòi-loi, 
Dira dàng, yên-fii kè công-bình. 
Diràng dc'ri liàng chĩ đcri mè-niuòi, 
L õ i sfíng đòn vang s6ng dirc-tin. 
Thuyèn dao v&ng-bèn, tay lái g iõ i , 
Iiuiig nàni nguyèn Cbúa cir ton-sinh 

—Băng-long-Ngir, fíicn-hóa 

đêu mà Chúa đã giao clio. Lúc ííy nipi 
ngirtVi dèu kè nliu dã chét ròi . Dau v;)y, 
v " chòng tôi cũng ci'r qui g6i xu6ng mà 
k h ó c - l ó c cũng Chúa và chĩ trông-cày 
ncri Ngài . 

Cáni an Chúa, Ngài kbông «lè co-n thir-
thách đ ín đõi quá sirc chúng lô i , nèn khi 
b6i-r6i, thãt-vpng, tbì Chún síìp-dăt cbo 
tòi đira con vào dircrng-diriVng. Lúc đén 
dc'), ttiìiy tliu6c cũng kè là ch&'t nũa, song 
còn hoi thà, thì ông cũng râ't tnn-tàm mà 
chích thuoc, còn vcr chòng tcii cũng cir 

, càu-nguy£n, và cho IIòi-Thánh hay mà 
đong-liìm khun-dão 
vtVi Ngâi luõn luõn. 

NhtV sir thành -
tflm khùn-nguyên 
vá btVi dirc-tin mà 
ciV t r ô n g - c i y iiffi 
Ngài , thi Chúa bèn 
khién cho con tòi 
Iiin l a n tĩnh lai . 
Bò-i ccrn dau (|uá 
iiìĩiig, i-iiII tòi phài 
năm tai di rcrng-
đtrcVng 45 ngày m á i 
lành. Nó còn yt*u-

mèt 15m, song sè phyc sirc lai t rong it lùu. 

Nay tôi có líri thànli-tbât làm clnVng 
v e o-n-plnrcVc Chúa đã bau cho gia-đình 
tôi '.—Ngtiyên-vcìn-Bé, Sài-gõn. 
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CHÊT MÀ LAI SÓNG 
T3A ngoai tòi ctVng lòng không chiu tin 

Cbiiii, v ì tránh cuòc giũiiH b6-dao nià 
sang ò nhà con gái. Bà bèn đau rãl nguy-
hicni ; m i n h - m n y niing-lanh, tay chan 
run-rùy, tai mnt đèu sung, da miít tbi 
dpp, cliiii phi'ui chc't, incil phiĩn sõng. 
Ngtrò'i con gái bSt scr, bâo câu tôi , là ông 
Huỳnh-Ngai, khiông-vè. Câu tòi bén m ò i 
ông Tru}'èn-đno Nguyen-vàii-Phú và tôi 
itr'ii càu-nguycn cho hii lin Chúa. Ngài 
vira ciru l inh-hòn bà, vira clura cho khòi 
hét binh. Nay bà di nhóm - hpp thò'-
phtrpng Chúa luôn. Ngpi-khen tài Cúu-
C.luia rát la !— Tr'ãn-Xirng, Birc-ph"ô. 


