
C A U B I E N TU X E T M I N H 

M AN giir hoc T i i r ò n g Chúa-nlurt, 

càu Biên râo birtVc ra ve. Bũa 
nay càu chiing nói chuyên vui-vê vá i 
anh em ban nhir nioi khi. VS den nhà 
(lã thiiy bà Lan , là me hien-tír cùa càu, 
dirng đón càu tir bao giir. Vi càu là 
con niôt, nèn bà chieu-chuông và yêu-
nien lilm. Khi thii'y con ve, bà lãt-dât 
chay lai str dììu, vuõt-vc càu và h ô i : 

—Hôin naycon hocnlurnggì? Thuât 
lai cho me nghe v á i . 

— ( ) ! Tlura mc, liôni nay con hoc 
vê sir dâng tièn cho Chúa. Ông g iáo -
su có doc trong sách Ma-la-chi 3 : 8, 9 
rãng: « N g i r ò i ta có Ihê ãn tròm Birc 
Chúa TrtVi sao? mà c á c n g u o i ăn tròin 
ta. Các ngiroi nói ràng: Chúng tòi ăn 
Irõin Chúii ô- dàu ? Các ngucri dã ăn 
tròin trong các phàn nurtri và trong các 
cùa dâng. Các ngiroi bj rũa-sií, vi các 
ngiro*i,thây câ n i rác .dêuăn t r ò m T a . . . » 

Bà Lan tiroi-ciròi dát càu Biên vào 

phòng ăn, dè ngôi gììn bèn bà và cát 

tiéng l i ò i : 

—Nhung con dã Iàm theo cãu Kinh-

Thánh mà òng giáo-sir day dó chăng? 
—Mc oi 1 Con buôn lãm dây, vi khi 

hoc câu Kinh-Thánh năy thì con rihâh-
biêt tôi con, me a ; vì mõi Chúa-nhirt 
nie cho con tiên dè dàng cho Cluia, Ihì 
con ăn quà hel, và moi khi con có tien, 
con cũng khòng dàng pbìin miròi cho 
Clnia. Con ăn câp ticn cũa Chúa luòn, 
thê nên con mat phuóc nhieu h1m, và 
hác Chúa si? doán-phat con, me a ; vi 

giáo-su- nói Chúa biêt hét moi sir, 
và kê ăn tròm ciia Chúa sê bi rùa-sâ. 

Nói dên dãy câu òa lên khóc. Bà 
an càm-đông, õm càu vào lòng, lau 

nirtVc mãt cho, võ-vi3, yên-fii mà l âng . 

—Biên, con yêu-dáu cũa ine ô i ! Me 
rát vui vì tháy con nhìn-biét tòi mà 
ă n - n ă n ; tbòi , con hãy cãu-nguy(>n 
Chúa tha tòi cho. 

Boan , hai me con quì gôi xuông, càu 
Bièn xung tõi, kêu xin vtVi Chúa tha 
tõi vá ban cho inình inòt lain lòng m ó i . 
Cìiu-nguyèn xong, bà Lan vui-vè nám 
tay con mà ìàng : 

—Chúa chác sc tha tôi cbo con vì 
Ngái bira ràng: «Còn neu chúng ta 
xirng lõi minh, thì Ngài là thành-tin 
công-bình dè tha tõi cho chúng ta và 
làm cho chúiig ta sach moi deu gian-
á c . » Con yèu-diíu o-i, tir rày con nên 
lu'ra-nguyên vó i Chúa mà dàng tièn 
choNgà i inõt căcb trung-tin nhc! Con 
nên ngoan-ngoãn, me thucrngcon lám. 

—Tlura me, con xin húa vó i Chúa 
và vó i me, sĩip tir nay vè sau con sê 
hêt lòng kính-str Chúa, khòng dám ăn 
trôm trong các phân muai và t rongcác 
cùa dàng khác nũa ; con sê trà xong 
các sir con tlã luVii-nguyên. 

Khi õng Lan di làm v ê , bà Lan thuât 
lai moi vif ìc ; doan, cà ba ngiròi dõng 
ngo-i-khen và cám rrn Chúa dã dòi Iòng 
càu Biên. 

T i r dó câu Biên chãng nhũng dâng 
plian nurtri cho Cluia thòi, lai vui lòng 
dâng hét câ tièn mà me cãu dã c l io . 

Còn òng bà Lan rát dõi vu i -mimg , 

vì ông chì có mòt con yêu-quí mà con 

lai biet kính-srr Chúa lúc còn tho-au. 

Các ban hãy noi guo-ng áy mà hoc-

tàp hău vi?c Ngài trong buôi còn tha, 

vi deu dó sê dep lòng Chúa và cha me 

nãa.—Lè-thi-Bàg, Cao-lãnh. 


