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H A I A N H E M 

IIk kia có hai anh cm, dèu diro-c 
cha me nuôi-nâng, day-dò và rèn-

luyèn nhu- nhau. Nhurng khi lón lên, 
anh huòng vê Ihê'-gian và hSu vi?c 
Ihê'-gian, còn em hiróng ve Búc Chúa 
Trói và hãu viêc Búc Chúa Tròi . 

Anh dùng dù cách chánh-dáiig hoăc 
khõug chánh-iláng đí trò nên giàu-có, 
»ang - Irong. Tiên - cùa nhu nuòc, 
danh-tiíng vang-lmig, nhírng làm-
IbSll chang hê đuox sanh lai bòi Búc 
Thanh Liuh. Môi »gày kia, ông cãi 
nhau kjch-lièl vó-i môt ngirói hnn vòn 
vói nilnh. Trong lúc quá nóng-giàn, 
óug dã rút súng hán chè"t ngirói kia. 
Vi.•(• ra dên lòa dai-binh ông bj kê"t án 
xùli'r. ông lir-giã thê'-gian, di vàosu-
hinh-pliat dói dói, vi lúc binh-sanh, 
tuy có nghe vè còng-uu cúu-chuôc cùa 
Búc Chúa Jésus, nhung ông chang hê 
tin theo Ngài. Anh eúl hãy nghe lòi 
Cú8i ciing cùa óng : 

— Btróng tõi-tăm thay, tôi không 
biêi Búc Chúa Jêsus b dâu mà llm I 

Ngirói em Uhic hSn. ông h£t lòng 
kinh-inén và hău viêc Búc Chúa Jêsus. 
ông rál nghco, chi là môt nguòi Itao 

H Ò - T H E N 

TV/fO'r há c-sĩ thnàt-lai càu chuyên 
*• dích-tlurc cùa môt thanh-niên 
háp-hÕi inà hàc-sĩ dã dát-clem vê vói 
Chúa 

Thanh-niên íy không phài hu mát, 
xáu - xa hay phóng - dàug lâm dâu, 
nhírng y rãt hrr-lliò hó-hùng vói moi 
vièc b dói . Và khi đuue tin y chì 
còn sÓng diro-c dói môl hai ngày niia 
thói Ihl hàc-sĩ lai lliăm và hôi: 

— Ban ai I ban có biô'l chác-chán 
ràng BángChristdãcúuban rôi không? 

— ò , lòi biêt chăc-ehun lâm chò, 
lliih-hóii tôi dircrccúu-rSi, nhung ĐÒ"I 
SÓNG toj pj UÍ T- T ò i khôngao-chít 

CUNG NGAt 
s o i i . ông s i / I I nhúng tììng lau cao 
ngát, vùa làln, vúa bàt ngo-i-khen Cúu-
Chúa cùa òng. Môt ngày kia, lúc 
xuóng gâh lòi dãt, chi cách chúng năin 
thuòc, chăng may thang gãy, ông tí 
xuõng dat, bj thiro-ng rãt nãng. 

Không môt lòi trách-móc, óng blnh-
iTnh nhàu ỳ-chì tót lành cùa Búc Chúa 
Trò i , chãng quèn ngcd-khen Ngài vl 
cò nhírng tra phuòc la-lũng nià Ngài 
dfi cho 1111nli nè'm-trài bây lâu. Lúc 
gSn qua dói, òng xày lai ph'l'a \a yêu-
qui cùa 1111 nli mà ràng : 

— Chúa à dây, tôi sSp di vòi Ngài. 
Tôi chò-do-i mlnb ò nuòc kbóngbè cé 
bóng tõi I 

o o o 
Môl Qguòi ngã vè ph'án thiêng-liêug, 

môt ngu-ói ngã vè phăn tliãu-thê. 
Ngirò-i ngã ve phSn tbiêng-liêng dã I I 
vào hô-lù-a dòi dò i ; còn nguòi ngã vl 
phăn thàu-thè dã vào nuòc vinh-qnwj 
vô-tân. 

Hòi ban thanh-niên, «chò yêu thl-
gian, cũng dùng yêu các vâl ò the-gian 
n£ra,» nhung «hãy ham-nifn các su ò 
írên tróio (Giăng 2:15; Cò-lò-se 3 ! SJ 

M À C H Ê T 

dân, nhung tôi xin thua rSnglòi RÃT; 
HÒ-THEN MÀ CHÊT. 

H&i các ban thanh-niên thiSu-nlv 
câc ban dã suy-ngbl kỳ vê y-nghĩi: 
cao-qul cùa dòi sóng mlnh kbônglj 
Ban dãđirox cúu-rôi chua? Ban di; 
nhi'rt dinh dùng dói song minh làm 
viêc gi ? Có nhtrt-điub biiu viêc Chúij 
không? Haylàcònbo'-thò, hó-hũng,; 
rôi phung-phl dòi song trè-trung cilj 
mlnh, và cuoi-cùng chi rtircrc cúu qv,i 
khòi lùu nhir ban thnnh-nièn kia tliòií, 
Nêu tin-, các bfti cũng sê huõn-thàm, 
ũ-i i - i i i i i u Ihõt ra c&ch chuu-chát nbt' 
thanh-niên kia r&nu£«Tôi ìã'i ho-lhea 
ìnà chè'tls — Phnm-ri<An-Tin thuljt. 


