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cho niá c i n n g h c , n'hir v i ĩ y :
Nguyên inòt
xir xa kia có
t r õ n g nhicii
cây ò - l i - v e ,
dêii mùsi, nó
llui'òng siiiih
I I 1) Ì <*' I I I I'i'l i.
Chú lái A là
ngin'ri Irong
xir s'iy. inòt
bfra, có vi('c
niiiôii di X Ì I ,
lièii gó|) váng
bsjc in à ho
trong lni. trcn
nhùn trái ò-live, dcni l a i
n h :i n g ii" (Vi
anh ein b a n
lcn lii H. nià
gcVi, và hcn
bic nào dó sê
vè. Clui B la
chiu lãnh liiy
Vun gld IIIIIIK (ttVllg
Ini và dcin t'àt
mõt chò. ("lui A lien di, chiing may
găp nhieu liiiyèn lòi-lliòi, nèn dã (|iiá
ngiiy lien liit Isiu. NginVi ban tr nhà
Irõng inãi khòng Ihsiy \ c .
Gsip hòni có kbách lói, clui lái B dãi
khách bàng Irài ò-li-ve; nhirng thay
khòng dii, chú bèn nhó' lai ò-li-ve ciia
ngirò'i ban g<ri, nèn bicu \'<r lay ra má
dãi khách, roi sè Ihê' trái khác vào.
Vcr vàng h'ri, vào nuV hũ ra, thì trsii òli-ve dã thúi vì dc làn clê'n ha năm rôi.

Vtr chú ht'n inóc rsi, Ihì Ihãy ò diroi có
làin vàng bsic. \ ' o licn cho clui hay \:i
bieu dè nguvcn nlur vây, cluV ban ve sê
gi:io lai. Nlnrng clui 15 là nguòi thamlam, c h a n g
B3
c h j u n g li e
"<Vi vtr, láy
het vàng bac,
đem iiliũng
t rá i õ -1 i - v e
k h á C n h si n
day mòt lift.
roi dày lai.
Cácli itbũa,
clui lái A liõ'
ve, liíy lai hũ
ò-li-vc ngày
no. Òi Ihõi,
bao nhii'u là
lien-ciia deu
niiít hct sach.
chĩ còn Irái òli-ve k h ò n g
niã Ihòi! Clni
£3 lièn d i k ièn
tai lòa ãii.
ĐSn khi xìr.
3 quan lòa đõi
hai clui av ra

lié xĩr kirn
liinVcmsit, nói cùng chú A rang : « K h i
Iriróc clni g<Vi hũ ò-li-ve, bày gi(Vò-li-ve
ciĩa chú, thi clui liiy lai, clnVclui có g<Vi
vàng bac chi dàu niii clui kièn ! » Chú
lái A khòng l(Vi dõi-dáp, tirc mìnb trô
vì'. làm sá làu vu;i và xin vuaxct giinn.
Tin naydiin ra, ai ai cũng <leu IhanIIKV. Nlurng vua nììy là niòl vi nlnrnlành, lien giâ <lang di dò-xét moi noi,
xâythay mòt đám con nitcboì \<Vi nhau
vii diro-ng bát-clur<Vc theo csich quan
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tòa xir vu chú A và chú B. Vua lien
dírng lai xem. Ghúiig nó khòng biêì,
tncVrig là hang ngirài tlnnVng, nèn thây
deu tir-nhièn mà đoi-dáp.
Môl càu bé it luôi ngôi trêri làm quan
tòa, kèu chú lái A inã hòi. Chú nói
có de vàng dircVi trái ò-li-ve, nhirng nay
mâ't het. Đoan, quan tòa «tí-hon» hô.i
đén clni lái 15. Chú nói chú A giVi hũ
ô-li-ve, mình vân dê lir-nhiên cho'dên
bày giò . Cãu bé làni quan lòa kia bèn
kêu ít ngiròi lái ò-li-ve khác, bao nè'ni
tnii õ-li-ve tronghũ, coi Ihii' là Irái cùa
mùa nào. Ho nê'ni xong, nói ô-li-ve
mùa nììy. Quan lòalien h ô i : « ô - l i - v e
dê dành trong ba năm sè ra thè' nào?»
Ho đ á p : « Đ ê làu nhii' vày khòngdiro'C,
nó sè thíii và l u r d i . » Quan lòa n ó i :
« X é l ra,quã thât ehúlái li tráo ô-li-ve.
Nhir vày Ihì buòc chú phiii Iliiiòng
vàng bac cho dii s õ . »
-

Vua khen thãmdira trêkhôn-ngoan.
Đoan, vua Iró ve. tìèn hôin sau, vua
1

nÁo

sai lính dòi nhũng dira tiêxù-kièn bũa
triró'c ciing hai clni lái và quan tòa ngày
fto de'n chãu. Vua khiê'nbon trê làm lai
vu xir kiên y nlur lăn trircVc, dinig nlnilnhálchi hel. Lũ trê vàng lùi; xir xong,
vua ríít khen vàthiWVng nhieu tièn-bac
cho dning. Còií chú lái B thì phâi
thircVng cùa dó cho chú lái A . Quan
tùa râ't hò-then và bi vua lèn án phat.
Iùn nghe xong, bát suy-nghĩ ve linh'hôn ngirò'i la hj míítnlnr chú lái A miít
cùa năy; nhirng, ta on ĐircCluia JèsusChrist, Ngài yèu-lhiro'ng chimgta, nên
ciru-vól eluing la Ihoát khòi vòng lòiiòi, khiĩfn cho (hi'oc luriVng lai O'npluitVc'ciia Dirc CluiaTiò'i. Birc Clnia
Jêsus-Christ, là Quan Tòá công-biiih,
xi'r-doán kê eó lòi và gir oan cho kê
trung-thành. N h ò N g à i , chúng ta diroc
o i i dir-dàt cùa ("húa ban cho dò'i dò'i.
«Chúng la nhò'tìáng yêu-tíliro'iig mình
inà tháng ho-n b'ôí phăn» ( R ô 8 : 37).
A-nien.— IS'fiiujeii-tlii-Tlttiĩiii,
Cao-lãnh.

NGirài NHC , V I Ê C LCTN
/ " " Ó nguòi thuàt rang ông muc-sir Mo
^
diroc sai dè'n môl xóm kia b mòl
mi'ên duòng-lôi khó đi cùa nu-cVcÃn-dò,
đ ê l à m phép báp-têm cho sáu, bây miroi
ngirò-i líVntrii'óc kiathò-lay hinh-tirong.
Òng mó-i biit dâu làm phép báp-tèin,
thì li'ôngthã'y niòt càu chirng nnrài lăm
tuôi ngôi b sau hrng mình, trong góc
nhà. Cãu nhìn ngo-ngác và nghe chănichĩ. Ua la, câu birác t ó i ! Ông m i i c sir hõi rang:
—Càu cũng niuôn chiu phép báptèm nlur nhfrng ông b;i niìy sao?
—Tlina ông, vàng.
—Nhirng càu còn ít tuoi liim. Neu
lòi làm phép báp-têm cho càu, rôi sau
càu vííp-ngã và lam-lac, thì Hòi-thánh
s e mang tiê'ng x;iu, và còng-vièc Clnia
<"y đây sê bi hir-hai. Xin câu hãy chùdo'i sáu tháng nfra, dê lòi có đù (Hplièn xét càu có lòng trung-tín vái Búc
Cluia Jèsus chăng.
ô n g vira dirt l ó i , thi cii đám tín-dò

dirng dày, và niòt ngiròi nói riuig:
—Tlnra òng, chinh eàu niìv dã chi'biio eho het lliiiy cliúiig lòi biêt v'è Bire
Clnia Jèsus-Christ.
Ông muc-sir là'y làm la quá, bèn vui
lòng láni pliép bàp-têrri cho càu, riii
khuyên càu rì'ing:
—'CluV dè ngirò'i ta khinh eon vì Irê
luôi; nhirnghãy láy IrVi nói, net làm, sir
yèu-thiro'iig. dirc-lin và sii' tiiih-sách inà
làni girong cho các lín-do.' ( I Ti 4:12).
I ĩ õ i các em yèu-dau, chiíe các ein
doc Iruyen niìy, Ihì láy làm câni-dòng
liim. Thàt có nhiêu làn các em tir
nghĩ riing vì ininli còn ít tuoi, nèn
Uhòng thê nào liim vièc lón cho Bvrc
Chúa Jèsus-Christ diro-c. Câc em nghĩ
vày thì lăni và khòng hièp vói ỳ Clnia.
C;ic eni nên luòn luòn nlnV dèii eàu
con trai trong truyèn n'ây, tai phâi soi
giro-ng ciia càu iíy mà hêt lònghiìu vi?c
Clĩúa và dàn-di'ít nhièu ĩiginVi den eiing
Ngài. —77ico tap-clii Gospel Herald.

