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M A T M O N K Y - N I E M 

I P H Ú ' nàin! Hòm nay l;ĩ tluĩ niíiu rôi! 
* Em dùng eom S Ĩ M H liim d;ing tii 
Iiò-plurong Chúa buói tdi. ThKy tro*i 

chieu giõ ntál, cin tíuh rii S Ò T I I inòt li 
đe siín tli|> ghé t'ii chi Xtiân, ban tliàn 
cùii em, iti nghc giâng Itiòn tlie. Tay 

—Nói dòng-dài Itoài nghc incl quá. 
Thòi, vò phòngtôi choi, tòi se cho ban 
coi làin ânh cùa inõl ngiiói chj em b:.in 
tòi <V Níi'-hoc-ilirò'ng niói g<ri cho lòi dê 
làni kỳ-trièm. Tôi yêu-qui nó lánt. 
không hao giò- dám bò niái uó, han :ĩ ! 

R'.Ú \TI:IN LUC LUNK 

ÔJU Kinh-Tltánh inà lòng ral khoan-
khoái, em vìra Inróc vào ngõ. Iht chi 
Xiiàn trong nhíi chny ra chào nrirng. 
Chj thííy cni có ôm sách, lien hòi : 

—Sát-h gì inà ban òm dó. Chílc còn 
(!i dàu nfra ! 

—Kinh-Thánh da, chi ; em rii thò-
plnrong Chiia, ghé riây rù chj rii nghe 
gk'ing, vi tdi nay có giàng cho ngtrò'i 
ngoai. 

—Không! Tôi không rii đtro*c; lõi 
nuic eòng-eliuyên. 

— Clij cĩr Itĩ'-chdi mãi the thòi, đi 
nghcgiăng vtii li'tm m;ĩ khòng chjn rii... 

Eni còn mudn nói nfra, song chj Xuàn 
sìini nél mát mà rang: 

CTT1 TÌM IFIIN UNLI 
Vô 1(VÌ jiliòiifí chi, citi ngSì ghe' ritri 

chi di lâ'y fâ'm ành. fioi làu, em hòi : 
—Có khfing chi ? 
— Khòng ! Lôn dàti riây, de kifm coi. 
fió rSi chi ct'r kiè'm hoài. chi thây 

sách-ví'V văng ciing noi. Tbôi roi! 
Tám iinh, vàt kv-niêiu quí-báu cùa clii 
Xnàn, kllông cánh mà hay riàu mál. 
Chán quá, chi chfp mièng, Ihan : 

—Trò'i ôi ! fiàu mã't Uĩ'ni ânh, ìnón 
ky-nièm (|tií nhirl c.iia tôi? Chêi ttòi! 
Tôi riièn mál. 

Nghcclĩi than, thííy clii ngíi lòng, em 
khliyên rang : 

—Thôi chi à ! Nèri lõ' mâi thì hò, 
c.ó riánggi-mà buBn ([tiá Ihe? 
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Chi Xuàn c.liait mày mà đáp tíing: 
— Ỳ I Không xong dàu ban, tôi phãi 

tìm cho đurcrc. Vái InVi chô lôi tim 
đu-gc, thi vui lăm ! 

Clri kiè'm nira, kiem hoài, bòng lôi 
nghechi cirò-i ăin lên. Ngiinh măt lai, 
thâ'y clri Xinân dang nàng tám ánh tàn 
mũi mà hôn ríít diim-dà, rôi nói ràng: 

—Trò'i ò i ! Nó njlm trong cuòii sách 
năy dày inà kiê'm khõng dirp-c chrV, 
l:ĩm cho tòi sp' hé't hon I NSy, coi đi ! 

Em tiep láy xem xong, liên kièii ra 
rii thô*-phirr/ng Chúa. 

Cúi dăii lùi-thúi di inau, lii viti nhcr 
khi chj Xnàn mát lãin ânh, lúc clti liui 
lai dirp'c, cm bìit ciim-riòng nlrièii. 

Em cii' ván-vtrong ithièii y-nghĩcho 
lcri klri dêii nhà giàng: «Ũ ' , inôt lâ'm 

íinh, tnùi inòn ky-nièm côn-con nhn 
vày dã làm cho clri Xtiàn licc tjuá klri 
mã't, niìrng nhicti khi tìm lai dirp'c. 
Thê' mà hình-ânh lliánh-sach cùa fiúc 
Cluĩa Tríri riã riăt trong linh-hon ngiròi 
ta, thì hp lai pliatn lòi cho mò-ma't hê't. 
Nhtrng Búc Chúa TITVÌ riã sai Con cua 
Ngài, là Jèsus- Cluisl, riê'n Ihê'-giau 
này riíing «l ìm và ct'ru ke bi tnât» (Lu-
ca 19: 10). Nê'u lim lai dtrp-c mòt ngircVi, 
tlriBirc Cluia Jêstis cháe hâii nuriig-rry 
gáp ngàn imiòn làii cái niirng cùa chj 
Xuàn tìm RITITRC món kv-nièm uhò-mon 
kia. Còn ta nay dã trtr ve cùng Ngài 
và riiipr. lai Irinh-ânh â'y, thì T-ũng plini 
gang sĩrc ritnt chi cin, hè-ban rien cùng 
tìi'rc Chúa Jèstis, hàu cho ho cũng ritrp-c 
phuóc iilur la vAỳ...»—Ngugèt-Dung. 

T l > NLfÓ'C M Ỳ 

/ " ' I I Ú A iiuicin phá ' n - lurng cêng-viêc 
Ngài t r o n g Hôi T i n - L à n h Bòng-

Pháp, uên dã gicr tay t ìr-ài riát rieii 
giũ'a vòng chúng tôi hai 
lôi - tó- tiung- thành eita 
Ngài, là ông Hôi-liTriVng 

Mãu-hôi bên Mỳ và ba H. 
M . S H C M A N . 

L ú c c ò n thanh-niên, 
òng dã ttr tò là mòt ngtrò-i 
giàu tài kinh-doanh và 
Chu-trtrong, Btrp-c Birc 
Chúa Jêsus ciVn-rõĩ và 
kêu-gpi đi rao-giâng Tin-
Lành, òng làp-tirc tir-hô 
s u - n g h i è p mà khiêin-
nluròrig cõ noi theo dári 
c l ian tõt-dep ciia Cĩru-
Cluiii. Đâng trpn mình 
cho Chúa, vui lòng clriu ò 
cánh Ihanh-bân, dày-riây BiVc Thánh-
Linh và tình yêu thièn-tlnrpTig, òng 
Muc-sir và bà S H U M A N , ngót bõn tinro'i 
năra trtVi, dã t^n-tuy hi-sinh dè lotròn 
trpng-lrách. Ta'm girong vi Cluia, vì 
ngiròi ã'y, anh cm đángphâi soi chung. 

Mêii ngtrài dao cao dú-c Irpng, Mâu-
bôi bèn Mỳ dã hai lăn hău ông linn 
IIpi-tiTrcrhg. Tuy đu-pc đja-yi c.ao tòt, 

B Ê N V I Ê T - N A M 

ông vân tõ mình khiêm-nhtrò-ng, iihiin-
iihăn, c.hi dem het lài-năng, sirc-hrc 
hãu v ì | c ('Jiúa và nipi ngircVi. Nfing 

lóng thtwng-mén các anh 
chi ycti-riau song trên riãt 
Viêt, ông bà riã ta.m lìa to-
quoc, qua Ãn-dô, rõi dè'n 
Saĩgon mà di Ihăin-vi&'ng 
chúng la. 

Hon-báo dirp-c tin râng 
óng bà S I I U M A N sêdi thìiin-
viê'ng Hôi - Thánh theo 
chtnrng-liinh năy : Tir 10 
dè'u 20 Déceuibre 19M, Ò 
Trurig-kỳ; lìr 21 den 26, ô' 
Bác - kỳ; lir 1«' rien 10 
Janvier 193a, chũ-lpa Hòi-
dongMàu-hòi òBa- lá l ; lìr 
11 den 19 Janviei', iV Nam-
kỳ, v. v.;20Janvier,xuÔng M. S I H M A N 

tàu qua Nam-rimnig Quăn-diio, rôi ve 
Mỳ chù-tpa Ilôi-diing Mâu-ltôi cr dó. 

Thay măt Hôi-Tbánh Bòng-Pháp, 
bon-báo xin hoan-nghinh ông bà, và 
c.húc. ông bà rii dâu cũng liru phtró'c 
cho tin-do. Xin anh em nlìó-cău-xin 
Đirc Thánh-Li i ih uiăc.cho ông bà 
quyen-phép thièn-thu'ong, và cũng 
tô tìnli thàn-ái vó'i òng bà I— t . K. B. 


