
A N H N H A N EM, EM CHANG N H A N A N H t 
/"'ÂU chuyèn năy đã xây ra ò- Sa-déc, 
^ do mòt ngir<Vi Trnng-hoa thuãt lai: 
Có hai anh em kia, vôn là ngtrò'i Viêt-
nam ; lúc còn tlio-áu, thì cr vói cha me, 
anh em gàn-gũi, yêu-mên nhau lăm. 
Đè'n khi Ìórtì lên, khòng biê't lai sao, 
ngirò'i em sang qua niróc Tàu, nhâp-
tich dân Trung-quoc. Tir dó anh em 
phâi chia-lìa cách-biòt, kê Vièt, ngiròi 
Hoa, hà-hâi làm-son viên-bièt. 

Than òi, tir dáy cái kiè'p phù-sanh 
sông tam ò' nh<V, còn mong chi anh 
dtroc găp em ! Song, may thay, mĩíy 
năm sau, em dó lai trò vè dát Viêt, ngu 
tai Sa-déc, bán mì (phô')! 

Ngirò'i anh lúc bã'y gi<V & Cao-lãnli, 
ngbe lin, quên câ gia-dình su-nghièp, 
vòi-vã di dirò'ng bò xuõng Sa-déc mà 
nhàn em. Khi găp măt nhau iõi thê' 
nào? r>6 qui dòc-già biêt? 

Tirô-ng là mal, hay đâu laicòn, tirò'iig 
là vĩnh-biêl, bay dàu lai găp-gõ', ngu-òi 
anh mùng quính, vì tliuong-nhó em 
quá, cãm-dòng dê'n nôi cbiìy nuó'c mãt. 

Còn ein lliì sao? Có câm-dòng lám 
khòng? Khõng! bìnli-an nhir mõ-mâ. 
Than ôi, cái lánb-cliát bình-sanh cùa 
ngiròi Viél-nam dã dôi mát rôi, chí 
hièn-dien là ngirõ'i khách-trú bán mì 
mà thôi! Y kbõng chiu nhìn-nhàn 
anh, tbàm cbí nguòi anh lâ'y birc ânh 
cíia em dã chup khi còn nhò dè nhàn 
cho châc, mà y cũng quyêt-đinh tir-
chÕÌ, chĩ xirng mình là ngiròi Tàu. 

Trong lliè'-gian hièn nay cũng vày, 
©áng Tao-hóa là Thàn-phu thiêng-
lièng c.ua cbúng ta. Chúng ta sanh ia 
trong đòi, sông, đông và có dèu bô'i 
Ngài, nh<V Ngãi; thê mà chúng ta vôi 
chôi-bõ Ngài, và 1am con hir-hõng. 

đem lòng bôi-ngh]Ch, đeo-đuoi theo 
cuòc phù-thê hir-không, xa-xi; lai còn 
nhàp-lich vào dàn tôi-tăm, cãm bán 
linh-hõn cho ma-quì. 

Song Đirc Chúa TrfVi, là Cha nho-n-
tir hay thuo-ng-xót, sai Đirc Cbúa 
.lêsus, là Con dôc-sanh cùa Ngài, là 
Anh Cã cùa chúng tá, xuõng ò trân-
gian nãy đê tim-kiem và cúu-chuôc 
chúng ta khòi chôn hir-mát, mà diroc 
huông sir sõngdòi dòi (xem Lu 19:10; 
I Ti 1:.: 15). 

Vây, Chúa Jèsus vôn là Đáng tirtrò'i 
rãt vinh-hièn mà đành lòng tir-bò svr 
sang-trong dó, xuông tbê-gian đê cúu 
cbimg ta' khôi đutVng tòi-loi, và chiu 
nhin-nhân chúng la làm anh em vói 
Ngài, làm con-cái cũa Birc Chúa Tròi 
Chí-cao. ©áng câm-dòng tliay ! 

Qui dõc-giâ ôi! Vãy, chúng ta nên 
hò-tben màtir-choi Ngài, hay lá vui-vê 
mà nhìn-nhàn Ngài là Ciru-Chúa. ci'ia 
mình? Neu ta tù-choi Ngài trong đòi 
tam nây, thì châc Ngài cũngsè hô-then 
vá tir-choi ta trong d<Vi sau, cbó' chăng 
he nhin-nhàn tadàu. 

Xin suy-nghĩ: Hièn nay có le Chúa 
Jêsus dirong chây niróc mi'ít vì có 
nhiêu ngu-ò-i tir-chôi Ngài, không chiu 
nhìn-nbãn Ngài. 

Phiróc thay cho ai biê't tin danh 
Ngài, vì diroc Ngài ban cho quyên-phép 
trô- nên con-cái Đirc Chúa Tròi (xem 
Giăng 1:11-12)!—Lc-văn-Trăm, Sa-déc. 
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S A N H - H O A T CÁCH N À O ? 

T J ÃY sanh-hoat theo nhir mình tin 
ràng Báng Christ tbàt bj dóng 

đinh bũa qua, thàt sõng lai hôm nay, 
và thât sê tái-lãm ngày mai.—Lulher. 


