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CON C H A N G
Í~*$U Nhung fli hoc vè, cát sách-vò*,
^
roi vòi-vã hõi me, là bà L ò c , răng :
—Tlnra má, bũa nay mãy con gà mái
nlisi la có (lc diroc Iri'rng nào khòng?
B:i l.õc liroi-circVi, gàt dììu, dáp lai :
—CÓ, con a. BSy gà mái dè bon
trirng, má
de cá trong
cái gió trco
Irêll tinVng.
Nhung la
nài-nì:
—ÒITInra
111:1,111:1 clio
con inãycái
trirnggã dó
nhõ'!
—Năy.con
111 11 íí 11 111 á
clio con ci'i
mííy tiirng
niói di'' kia
ò trong có
111:1 > con gsi
nhò-bé si?
i í 19-iunK vi ihiíy
Nlniiigci'riigoan-ngoãn kêu-van râng:
—Con xin iná dè dein dâng cho Đirc
Cluia Trô*i.
Bà Lòc dáp:
—Nhirng niá cũng inuon dem dàng
cho Ngài trong ngày Chúa-nlurt.
Nhung to rõ nguõn-con :
—Anh em ban hoc trong cà truong
con dã lu'ra-nguy('ii làm niòi ngiròi mòl
VÌ$C vì lòng kinh-mèii Đirc ChúaTrò'i.
Ve phân con, con muon nuòi gà và bs'ui
trirng, và...
— T é ra vì ccV ãy mà con muôn durrc
bón cái ti irng và bôn con gà con sê nò*.
Má tiròng nèn cho con. Chà ! Con trai
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tòi 11111611 song niòl cách cin-di5ni. Nó
changchiii liini-lung n$ng-nhocÒ* ngoài
dõng-ruõng, song lai tiòng-inong me
nó cho 11 ó cùii-lè, tirc bi bon cái liirng,
dc nó dein dãng Birc Cluia T r õ i !
Nói doan, hà Lôc lo don c<rin chièu.
Xliiing dói
nièm, iièn
iín hoi-hii.
Com xong,
Nhting li'èn
liiy bõii cái
lii'rng, nheiihiing dăt
(V (lirói con
g;i mái ycudà'u dinrng
áp. Vá khi
Irirngííy dã
11 ò* roi, thì
N'luing hfít
sirc chănntiòi gà con
cho tlièm
'lin cnii-nKuyòn liir<Vc khl nn

HlAp-bcO

Nliting d ã t r ò l a i tin BircClnia Jdsus.
Càu Iheohoc tru-irng cùa Hòi Tin-Lành
ò* trong lsingininh ; trong hing s'iy, csju
là môl ngirtVi truóc nlu'rl hò dao thò'
thiin giá-dôi đ è l à m niòn-dô Đirc Chúa
Jêsus. Me càti bât-chutVc cãu, song
cha càu còn giũ dao cũ. Hang ngày
me con càu nhò* Cluia nni sln-tV xúngdiiiig vói dao Tin-lành dc bim sáng
danh Ngsii trtróc mãl cha càu. Cha
càti khòng hay cr nhà, nèn càu tltro-c
tu-tlo theo hoc.
Bon hoc-trò trtrtVng íy dã nhirt-djnh
qnyên tièii dè giđp vièc x à y - c á t nhà
giàng bâng gach trong môt làng kia

212

T H Ă N H - K I N H HĂO

cbira lìrng có ai đugc ngbe v í đap T i n - di ra dón ông. ô n g cãt tiê'iig nói ràng :
lành. Nliiing khõng có tieii, song có
—Bói quá ! Don ccrm cho tôi, mau !
thè nuòi gà con vii bán trirng. Chíing
Nhuiig liec miil nliìii õng <Iir<rng khi
nhũng Ihè' Ihòi, càu eũng don mòt khu
bà <Iăt chén c<rm trircVc măl òng. Me
virirn nhò <V canh virõn cùa ìne dè trông con càu la-lùng quá dôi, vì thíiy ông
lúa hĩìp và lac.
cung-kinh chiip lay, cúi dsìu trir<Vc khi
ăn, châng khác chi mòl ngiriri dirong
Miíy tháng qua di, rôi tcVĩ ngày bon
DOC-trò nhirl-djnh <tem cùa-lê dàngcho cau-nguyên. Khi ông ăn xong, cãu
hèn rut-rè hòi rang :
Chúa. Chinh là ngày thirba, mòtngày
—Tlnra ba, ba dã quay diiu thir-lay
dcp-dcla-lùng. C:i bon hoe-trò kéo tcVi,
Birc Chúa Triri rõi chăng?
càu não cũng dein theo cùa-lc. Nhung
bán g;i, trirng, bãp và lac dirgc inòt món
Ong Lòc d á p :
tien khá lón. Càu sõt ruôt vì phãi d g i —Chirng niõt thiing triró'C, ba vão nlià
ch<V hòi trõng báo rang ci'ra tririrng dã
giiing IIòi Tin-Liinh <V mòt làng kia,
111 (V. Rot lai, càu nghe tieng triíng kèu- cách dày xa lani. Có chirng niòt trăm
goi: T i u i g ! T ù n g ! T ù n g l T ù n g l . . .
ngiròi nhóni-liop. Ba nghe ông mucNhung vira chay, vira ngirirc hfui dău
sir giàng ve BiVc Cluia Trcri và vê Birc
lèn. Càu vui-thich và sung-sinVng biêt
Chúa Jèsus chiu chêt dè chuõc tòi cho
mà'y ! Càu tháy iiiình giàu-có l;i <lir<Vng
loãi ngircri. B:1y gicr linh-hon ba mètnào ! Càu ilãng cho Birc Chúa T r ò i
iiiiii và ir<Vc-ao dirgc yc'ii-nghĩ. Có
niay dòng bac, l;i ket-quã cùa chinh
niòl ông tin-dô liii gãn, nói \<Vi ba răng
riing-viec iiiinh. Câu thò-dài nià rìuig : liiróc kia ôngcũng thcr-lay ina-qui nlnr
—U"<Vc gì cha tòi quay <lău trfi lai ba vày, nhirng băy gicV òng clijn lin
ciing tìirc Chúa Triri chrrn-thàl <le thcr- theo Birc Chúa Jèsus-Christ và thg-lay
Birc Clnia Tr<Vi, nên m<Vi liin dirgc sg
lay niõt inình N g à i !
blnh-an tbât. ô n g đ ó nói quyet vói ba
Sir sung-suóng cũa câu giâin niíít dôi
rang neu ba láin nhuông, thì ba cũng
chùt, vì càu nghĩ dên cha niiiili chira
dirgc binh-an, sung-sirgiig lỳp-tirc...
tin Birc Chúa Jèsus.
Phònghoc s<r-s;ii clnra bòn-bi! nhũng
Nhuiig hòi ehân :
lua bâp, khoai, trirng, dàu, lac, và nliiêii
—Thê ba có làm nhir òng iíy chu'íi?
tln'r khãc nfra. Cũng có nhieu càu dàng
ô n g Lòc vui-vê trâ lcri:
tien, tì nhir cãu Nhung. Khi bán hêt
—Có, c o n a . Bây gicr câ nhà chúngta
các món áy, deni công v<Vi sô tien dàng, cùng nhau tlxV-lay BircChúa Trcri. A ,
thì dirgc mòt món tien l<Vn <lè giúp viêc òngtin-dô kia cũngnói vái ba rang hocxày-cat nhà giiing <V làng xa li'íc kia.
trò niôt tririrng cùa Hôi Tiii-Lành dã
Cách đó it làu, có môt buoi chièu, quyênliendegiúp-dõ xày-căt nhàgiàng
NhungtriVvenhá, virannjt.vira <lói. Hai áy. Con có nghe ai nói nhir vày không ?
m<,- con vira ăn xong bũa cmn xoàng
Căp niìit càu Nhung sáng ngiri vì vuinliirng ngon niièng, thi có b;i Diên, lã
vè ; càu nói niòl cách khiêin-iihircVng
eni b:i L ô c , di c h g v e , vào báo tin ràng: và cung-kính ìiing:
—Tôi găp anh nhà ta rrchg, anh nh<V
—Tlnra ba, con có quycn ít nhièu ;
tòi nói v<Vi chi rang anh sê ve nhà. Clii
song con cháng ngcrrăng nión tien nliònên dè phăn C I Í I I I cho anh, h ì !
nion áy lai giúp cho ba trcrnén môn-dô
Nghe vãy, Nliung võ tay, reo mirng. cùa Birc Clnia Jèsus, con-cái ciia Birc
Còn bà Lôc thi vôi-vã đi náu c o m và
Clnia TrcVi háng sõng.
làm niôn ăn <I? phãn cho chòng. L ó i
Boan, câ nhii òng L ò c nlióin lai, hát
táin gicV toi, ông L ò c vè dên nhã, có bò tho- tliiinh, doc Kinh-thiinh và cãumét-môi, nlnrng binh-an, vui-vè 1am.
nguyèn chung, thât v'ui-vê khòn xiê't!
Hai me con càu Nhung dèu tircri-circri
—T. K. B. Iluiàt.
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