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Lò*l tòa soan . — C h ú n g tôi m o n g ràng nhũng lò-l thành- thuc diró-i đây 

sê là hÒi c h u ô n g cânh- t ĩnh nhũng hsìc phu-huynh bây lâu c ó m ô t 

quan-n iêm làm-lac v è str cúu- ro i l i nb -hòn cùa c o n - e m minb.— T. K.B. 

r T , Ô I là con cùa môt gia-đình tin-do, 
vàđupc nuôi-day theo khuôn-khò 

cùa đao Điíng Christ. Gia-dìnb tôi ít 
ra cũng có danli là tin theo Chúa. 

Khi tôi còn con trê, thì tánh-nè't hien-
lành và hay vâng-phuc, và tõi di nhà-
thò* luôn. Năm 14 tuòi, tôi biè"t «sir 
tin-câycùa Hôi-Thánh, líri cău-nguyên 
cùa Cbúa và muò-i dieu-iăn,» thì ông 
Muc-su- cíia Hòi tôi làm phépbáp-tèm 
cbo tôi dè tôi «dupc vũng-vàng tiong 
dúc-tin tbánh-khiê't hon hét.» Nguòi 
ta day tôi hpc Phuoc-âm yêu-chĩ, và ai 
nã*y kè tôi là «con-cái cùa Búc Chúa 
Trò-i, chi-thè cùa Đáng Christ và kê 
ké-tu nuoc Thièn-dàng.B 

Nhung cái bién-dông pbu6c-hanh 
đâ xày ra chírng bây, tám năm sau khi 
tôi chiu pbép báp-têm. Tôi dã quá 
tuòi truòng-thànb, và uóc-ao di giâng 
dao, khòng phâi vi dupc Đĩrc Chúa 
Trè'i kêu-gpi, nhung coi nbu bfít-cú 
cbúc-nghi?p nào kliác. Tbê nià sau 
dó tòi mói tbât biét Đúc Cbúa Jêsus-
Cbrist, m6i dupc cúu-rõi linh-bon. 
Tôi phâi tin ràng néu tôi qua doi truó-c 
khi áy, thì dâu tôi là môt trang tbanh-
niên đúc-hanb, môt giáo-íiũu cùa Hôi-
Thánh, tôi cũng vãn cbét trong tòi-lôi. 

Tôi tro lai cùng Chúa nhu thê nây : 
Tòi đuong dpc môt quyên sácb. Thât 
là mòt àn-hu? mãu-nbièm cùa Đúc 
Cbúa Trè'i mà tôi khòng dáng dupc 
huômg, vi tòi dã dpc quyln sách áy 
trong nhũng truò rng-hpp ba't-ngò1. 
Sách nban-dè là: «Luât-pháp cùa 
Thièn-dàng cho cupc sanh-boat trên 
măt dát,» do ngòi bút cùa ông Muc-su 
VVi//ía'7i Arnot. Sácb cbép môt s6 bài 
giàng ngiìn cho ban trê, dua tbeo sá'ch 
Cbàm-ngòn. Báy làu tòi châng dè ỳ 
dô'n Kinh-Tliáiih, nhung quyèn sách 

qui-báu năy lôi-cu6n tôi rát manh-mê. 
Môtdêmdángkỳ-nièm kia.trongcăn 

pbòng lăng-le cùa tòi, sau khi vui-
choi vói nhũng kè ham-mè'n tbè'-gian, 
mát tôi cbpt dpc càu nây : «Linb-hôn 
nào chua tbuôc ve Búc Cbúa Jêsus 
thi dã bi hir-inát » 

Thàt là môt mũi tên thuyêl-phuc 
linb-hõn tôi. Tòi làp-lúc nhân-bigt 
dja-vj hu-mãt và tuyèt-vpng cùa inình. 
Tòi bietminh chua thuôcveBúcChúa 
Jèsus; nhung tôi cũng biêt mìnb pbâi 
thuôc vè Ngài. Bĩri lôi dãu có danh 
là tin-dò Biíng Christ và b'ê ngoài rát 
trong-sacb, nhirngchãng có gì chĩrng 
tò ràng tòi thuôc ve Ngài boăc Ngài 
lám Chù và cai-trj tôi. Bja-nguc 
duòng nhu mò rông dè nbân láy tôi, 
và linh-hÔn tòi treo lo-lùng trên vuc 
sâu. Tòi bi doán-pbat, và nhân-biê't 
su doán-phat ãy là công-bình. Tôi 
kbông the binh-vuc minh cbút nào, 
chĩ xin Búc Cbúa Trò i tbuong-xót. 

Kè tù hòi tho-áu, tôi vãn «dpc bài 
cău-nguy?n,» nhung dêin đó, rTbuSau-
loô , Tat-so, «tòi dã cSu-nguy$n.» Tôi 
dã cãu-nguy?n nhu nguò-i thâu tbuê' 
kia râng: «Lay Bĩrc Cbúa Trdri, xin 
thuong láy tòi, vì tôi là kè có tô i .» 
Tòi cbâng bô-tben mà nói râng trong 
con dau-thuong, tôi dã sâ'p măl xuông 
nèn nhà inà kèu-cãu nhu thé. 

Búc Chúa Trò i dã ngbe lò-i cãu-
nguy^n cùa tôi. Ngài luòn luôn nghe 
lói câu-nguyên nhu thÊ. Bèm dó Ngài 
g io cánh tay đò'i dò-i mà bông-:ini tôi, 
nâng-dõ tôi ra khòi dát bùn, dăt tôi 
trên vãng dá và sâp-dăt duò'ng di nuóc 
bu6c cùa tôi. Ngài dăt môt bài hát 
m6i trong môi-mièng tôi, và tù dó lói 
nay tôi vân hát bài áy dè ngpi-kben 
BĩrcClniaTrc'idãcúu-rõilinh-hôn tôi. 


