
Q U Y E N S A C H DOI H A N Dtfl HIEU 

H ÔM fíy troiig làng có hop cho*. 
Ngirò-j mua kê bán táp-nàp, ôn-

ào. Khâc vói nioi liìn t iuóc , liĩn năy 
có mòt ngtròi trê tuoi m ă c q u â n â o t â y , 
<li xe đap (xc 

chìriíg niirói lăm tuôi. Càu đìxqtc mòt 
quyèn, vui-vê ra vê, vìra <li víra doc 
rát chiim-chì. Càu tèn là Hiè'u, hoc-
trò lóp nhĩrt l i uòng tông. (>ha càu là 

T ín , liièn làin 
l ỳ - I r i r ò n g <r 
trong làng fíy. 
N I I O T I vì điroc 
nglii ngày tln'r 
năni, càu <Ii ra 
cho' mua máy 
con cá vàng. 
Câu i luocnglic 
òng hán sách 
kia gii'nig, thi 
lííy làin thóa-
thícli liĩni. 

• • • -,V; 

Càu vìra di 
víra đoc. Õ , 
l a n h ĩ ! Quyèn 
sách nho iiiìy 
nó i dê'n môt 
BiVc C l n i a i i ò i 
n li o' n - 1 à n h , 
dirng nên loài 
nguòi và săn 
lòng han OTI-

C.àu HiíHi (tira òng Truytii.i-<tao ve nlià pllll'i'x' <il<) l lO 

Ilòi T i n - L à n h , Nghe Hiíy làu câú chĩ nglic nói vc nhírn'g 
qui-thàii hung-ác góni-ghè hay làm hai 
ngiròi t lòi. Sách lai -nói ìiíng kliõng 
phiii khi ugiròi la chè't lliì hóa kièp ra 
con bi), con ran, con cóc dàu. Nhirng 
trái lai, hè ai lin Birc Chúa Jèsus-
Christ, thì tlirof lên thiên-dàng lurong 
pliiróc diri tlòi., iii kliõng 1111 Ngài thi 
hi hìnli-pliiit niãi liiăi noi hi) li'ra. 

Mó'i vi' tói cĩra, càu Il ieu d:ĩ lión-lio' 

nniy) ve chcr. 
V ê 111 ă t ò n g 
hón-hi')', t iroi-
c trir i , h i c n -
lànli, \à li'r-le. 
(iiVi xc m áy o' 
n iòl noi . tay 
c a | ) c ă p d a, 
òng vào cho', 
d i lir hàng nììy 
(len lning klu'u' 
inà tiò-ehuyi'n 
v <V i n h ũ' n g 
n g tr ir i n h à -
què. H o N g h e 
òng nói, iii nà'y 
gàt diìu li') ỳ 
hiìng lòng và 
vui-vê, Ihi'nli-
thoiing ho lai 
c i iòi iìm lên. 

Òng là :ii ? 
Chinli lii mòl 
òng chiiycn lo 
bân siich ciiii 

òng nói rài có lv, nèn nhii i i nguòi bô 
niòt vài xu iiiua siich. Sau-rôt òng 
diViig <V inôl góc cho' inii giiing cho nioi 
iiguò'i nghe. Ai nfíy ríít clui-ỳ. (iiiing 
xong, òng ttói ràng : 

—Thira các òng bà, đáy lòi có niòtít 
sácli nhi') biè'u các òng bà, ni ìnuon lãy 
cũng (Itro'c. 

Ti'Orig sõ nliĩrng ngtròi clien nhau 
gio' tay nhiin sách có mòt càu con trai nói to rang: 



—Thăy o i , có ngiròi cho con quyèn 
sách nììy hay lám. 

ô n g Tin muon biêt tai sao con lai 
vui-mírng nhir thê, bèn bòi ìăng : 

—Sách gì dáy con ? Ai cbo con thè'? 

—Thira tliay, sách ciao 
| —Úi cha ! Sách dao ! B ô l đ i ! B o c 
làm gì ? 

Đáng tlurong thayl B a o là tôt, thê' 
mà hc ngbc nói ctén dao thì nhiêu 
ngtrcVi kliòng vui, thàt là lãm-lãn quá. 
Càtt Hieu biê't cba không bang lòng, 
nhirng cĩr cô nói môt liìn nĩra : 

—Nliting, thira tbăy, sácb hay lam 
kia. Tb ì ìy cír xcm qua rôi clcit di cũng 
không niiiòn. 

Jíay láu càu Hiê'u ván ngoan-ngoãii 
và chăin lioc, nèn ông Tín khòng ncr 
trái y con. Ông bèn bìíc ghê dirói 
hiên nhà mà ngõi doc sách. Còn câu 
Hiéu níip dang sau vách xein sè ra sao. 
Cãu tháy cha lam-nhani doc mõt lúc, 
thi nét măt dirong lĩrc-btrc bông diu 
l'àn. MircVi lăm phút sau, ông g o i : 

—Hiè'ucri! 
— l)a ! 
Csiu vui quá vì biét chác rang cha 

niình sè khòng xé sácb. 

—NgircVi cho con quyèn sách nììy 
bày gi<V ò đâu ? 

' —Tlura Ihììy, lúc nãy con gãp òng 
ã'y ngoài cho , không biet bày gicV òng 
áy còn ò> dó không. 

—Thiìy nuiôn găp ông ta. Con chay 
ra xeni nê'u òng còn ò dó, thì mcVi vê 
lày cho thiìy. 

—Vàng. 

Càu Hièii vui-mírng khôn xict, vôi 
chay di tim ông bán sách. Nlurng 
ông dã di kbòi c h o rôi. I lòi Ihăin bet 
ngircVi nay dên ngucVi kia, càu nuVi biet 
ông dirong <V trong nbà cìng cháiih-hòi 
>Bĩrc. Càu liên vào in<Vi ông và dãn 
ông vè nhà mình. Ta i dày lír bõn giò' 
chieu d ín bây gicV tõi òng bán sácb 
ìêt sĩrc cát nghĩa cho câ nhà òng Hiê'u 
liêu rõ Bĩrc Chúa Jêsus-Christ là Báng 

chui chet dc cĩru-chuòc loiĩi ngucVi. 
ô n g Tín giũ- òng bán sách cr lai ăn 

com, rôi sai mòi ngiròi làng den nhóm-
hop nghe ông giâng dao. Ai nâ'y nghe 
râ't chăm-chì , và ngay tõi dó cà nbà òng 
T í n và nhà òng chánh-hòi Bĩr,c ăn-nìin 
tc)i, tin-cày Bĩrc Cluĩa Jêsus, trong sõ 
áy chac các em cTing biet rang phâi 
có càu Hiè'u. 

Năm năni dã qua. Lúc nììy cđfh 
Hiéu hai nuroi tuôi và mói Ihi dàu 
băng Thành-chiing. T rong năiu năm 
áj ' csiu bên lònft tin Cluĩa ; dáu theo 
hoc bon năm <V Há-nc)i, là noi có nbicu 
sir cbcri-lxVi cám-do, càu cũng kbòng 
chiu dè hè-ban lcĩi-kéo niình VÌĨO vòng 
tòi-loi. Trái lai, càu bet súc lòi-kéo 
ho den cínig Biíng Cbrisl bô"i liĩm 
cbĩrng vê Chúa và nliĩrt lá bcri ăn-cV 
hièn-tĩr, nhu-mì, hiêp vó i dao T i n -
Lànb . NluV d ó , cãu dá t -dem dirac 
nhieu ban dcn cùng Ngài . Cãu lííy 
tbé làin tbôa-thicb lám. 

Ông bà Tín biing lcĩug cho càu cĩr 
boc lên bàc. Ircn, nlurng cãu có lòng 
yèu-tlurong linh-hon ngucVi tôi-loi, nèn 
xin cha me cho mình vào hoc trircVng 
Kinb-Thánh cr Tourane dè chiu chĩrc 
gii'ing dao. 

o o <> 
. . . Rcìi mòl buòi chicu kia, cVbãi bicn 

Tourane cc') sóng vô vào b ò , có ngon 
g ió mát, có khõng-khi trong-sach, lai 
thêin xa xa có dãy núi xanh bie'c, Ircn 
măt nircVc CÓ lliuy'èn nginVi đánh lucVi 
di lai , . . . buòi chieu dó mòl chàng Ihiéu-
nièn ngòi clucVi cày thông mà dc_)c sách. 
Chàng dó lá a i? Chinh là càu Hieu 
nay dã tnr nên hoc-sanb triròng Kinb-
Thánh. Lòng chàng bình-an, vui-vè 
vì di theo diĩ'u cho-ii Bt'rc Cluia Jĩ'sus. 
Chàng nóng-nây tiòng-iiiong hoc hct 
hai ba năm de di ra cĩru-vcVt nbũng 
ngircVi lur-niiit. 

Hõi các em dcic truyên nììy, hãy noi 
girong dan-dĩ cùa càu Hiê'n mA hct 
lòng vàng theo UVi Cluia. Nhĩrt la các 
em iitMi dem sách nbò nói vè dao T i n -
Lànli má phát cbo ban-hfru, \ i Cluia 
có lliê dting mòt t |uyèn sách nhõ inà 
cĩru-vcVt nhicti ngiròi.—T. K. lì. Ihtiàl. 


