
KHI DITC CHUA T R C I NOI: <KHONGt» 
P A U L HUTCIIENS 

T 7 T I I chúng ta cau-nguyèn mà Đúc 
Clnia Trò i tiâ l ò i : «Không ,» thì 

tíêng «Không» ãy có nghĩa là: «Có 
deu lôt lion.» Đó Ià cái bi-quyet lianh-
plurtVc mà tôi dã tìm cltrgc sau klii Búc 
Chúa Troi tír-chôi mòt tleu khàn-
nguyèn tõi-yeu cùa câ clòi sõng tôi. 

Mòt buòi chièu kia vào năm 1929, 
tai Santa Rosa õ Californie, tòi kêu-la 

cũngNgài ràng: « Ô i , Cbaôi! Connài-
xin Ngài ! Hãy ngbe lcVi klian-nguyên 
cùa con bày giò-, BAY GIO'!» 

Lúc áy tôi đâu xe trèn inôt con chròng 
vâng-vè cách xa tbi-tbành, và a cló 
mòt ìnình. Vì là mùa mira, nên hai 
inirong nuóc bèn duòngdãy câ. Ech-
nhái tiòi giong cô-don : cái gipng triróc 
kia tôi ua-thích hôm nay cliì tăng vè 
buôn-tbãm, quanh-hiu. Bèn trò-i tây, 
miíy áng mày mù che-khuãt víìng tbái-
chrong bày giò dã gân Iăn. 

Tòi nghĩ rãng: Hôm nay, chinh g iò 
nãy, Đĩrc Chúa Trò i st" chira lành tôi. 
Ngài pbâi chũa cho tôi. VI lôi phâi 
chù-tpa mòt cuòc giâng bô-tiao liong 
mòt thành no ò Colorado. Chuong-
trình dã an-tlinh ròi. Năm ngoái dã 
có gììn môt ngàn ngucVi dugc tái-sanh 
vào nucVc Dĩrc Chúa Tròi khi tôi bău 
vic)c Clnia tai dó. Nê'u Cbúa cbo pbép 
tôi tie'p-tuc công-vièc, tbì có lê mõi 
năm sê có nhieu nguòi tin Chúa hon 
nũa. 

Nhung bjnh ho lao không vi-nè ai 
bet. Binb-tình tòi dã kbá tiăm-trong 
rôi. Chì có Đúc Clnia Tròi mói cúu 
ducrc. Tòi nghĩ ràng Ngài pbài can-
tbic}p; nêu khõng, thì tôi chê't. Vì 
Châc thàt Ngài can lôi õ dát bon là ô-

trò-i; và Ngài căntòibày giòchó- khòng 
phãi sau nhièu năm binh-boan. 

Trong con tbât-vong, tòi cau-nguyèn 
thiê'u diêu mút hoi. «Bày giò, Cbúa 
ô i ! Bày g iò , B À Y G I Ò ' ! Con nài-xin 
Chúa, con tròng-dgi Ngài, xin Chúa 

cbũa cho con. Con nhàn » Phâi 
tôi rán súc nbàn sĩrc-hrc lĩr ĐĩrcCluia 
Trò i bôi dĩrc-tin, hay là cái ìnà tòi goi 
là ch'rc-lin. Tôi kbóc nĩrc-nô-. Linh-
hôn tòi nguõng-vpng Đáng mà tôi yêu 
kliác nào chim con há miêng cbeV me ; 
tôi chcV-dgi Ngài tù trên trài trà lòi 
str cau-nguycn cho tôi. 

((Chínli g iò nììy, Chúa õi ! Biet bao 
ngucVi (hrong chet mat! Chúa ô i ! Vi 
danh Đúc Chúa Jèsus, xin thuong-
xót!» Ngài há cbang phán: «Nè'u 
chúng ta theo y-muón Ngãi mà cììu-xin 
deu gì, thì Ngài nghe cluing ta.» Clnic-
chãn ỳ-niu6n Ngài là cho tôi thrgc 
lành. Đó là nguyên-vong lõi-yeu cùa 
dòi tôi. Nôu Cliúa kbông trâ lò i hòm 
nay, tôi pliai dánh giây-thép xin cáo-
tir. Vâ lai, tôi còn phâi lo-liêu sáp-
dăt dè tiep vg và con mói sanh cĩia lôi 
sáp den noi. 

Mày mua bèn troi bay tua-tùa, ech-
nhái trong dam réo-iât kèu. Thieu 
dièu du-ilucrng, kbòng có ánh sáng. 
Cânh-vàt vô-tình I 

Trong lòng cú vang-tlòi lòi đáp tàn-
nhãn: «Không, không, K H Ô N G ! » 
Tôi tin râng chãc Đúc Clnia Tiò-i tlã 
nói cách èni-diu, nbung lúc â'y duòng 
nhu tòi cau-nguycíii vói niôl Bĩíng vô-
ngã, không ai có thê dtfn gsìn thrgc, 
mot Báng kbông h'è lo-lâng dê'n ai, 
dău liíng tù bay lãu tôi vãn qucn-bie't, 
giao-thông và yèu-mê'n Ngài. 

Buòn-rau, thãt-vpng, tôi l(ing-lè lái 
xe vS. Ngày qua, tuăn lai, tbáng den, 
tôi cú cSu-nguycJn, trông-dgi, rán tin, 
biê't raiig dĩrc-tin cau-xin và tiòng-dgi 
Bĩrc Chúa Trói hang sông là dì5u Ngài 
cho là lõt-lanh, tbì qui bon tlĩrc-tin 
cõ xin cbo kỳ chrgc mòt d'èu không 
hgp vói Ihánh-ỳ cùa Ngài. 

Vui lòng nhân-lãnh lòi dáp «Không» 
cho su cău-nguyên cùa mìnb, thì 
'khòng pbãi là vô-lín. tcKhông Iheo ỳ 



Con, mà theo ỳ Cba.» Chính Cĩru-
Chúa cũng đã cău-nguyên nlur tlie 
tiong clêin tõi-lăm mù-mjt ò viròn 
Ghet-sè-ma-nê. Tòi tiròng v'ê pbăn 
chúng ta cău-nguyen nlnr thê' là dúc-
tin thàt, tin su nhon-tù cùa Ngài, sir 
chăm-nom san-sóc hâng ngày cùa Ngài 
và chirong-trình cùa Ngài đôi vói ta, 
tin chinh mình Ngài vày. 

Tiê'ng «Không» cùa Ngài hôm nay 
và tiê'ng «Không» cũa Ngài tiâi qua 
nhieu năm có nghĩa là : «Ta có deu tot 
bon cho con, cho con và cho kê kbác.» 

Năm 1929, giáo-khu tôi ch! là môt 
giáo-kbu dia-phuong, măcdãu tôi đén 
noi nào, cũng ch! là dia-phirong. Hôni 
nay thi là câ the-giói. Không phâi 
hàng trăra nguòi, không pbâi hàng 
ngàn.chângphâihàngtan.cũngchâng 
pliãi hàng úc. Nhung hàng trièu ! 
Các truyên-ky cũa tôi phát-hành đè'n 
tièn 90.000 bân, hièn duong luu-thông 
khap thê-gian. Nêu Búc Chúa Tròi 
tiâ loi ( ( B i r c / O ) cho lòi cãu-nguyên cùa 
tôi lúc áy, thì cbâng he bao gicV có 
nbũng truyên-kỳ ăy. Vi trong lúc 
chien-dáu vói binh lao, tôi dã tìm 
diroc và iàm nây-np tài biên-soan. 
Các bài tòi truóc-thuât đèu tuãn-tir 
duoc mòt hãng vô-tuyê'n-clièn lón cr 
Mỳ tuyèn-truyèn ra cho hàng trièu 
thính-già. Có hàng ngàn bĩrc tho gòi 
lai nói vê các on-phuác nhàn duoc, 
nào là cùa ngiròi yeù-duôi duoc thêm 
súc, cũa ban thanh-niên dâng minli 
cho Cbúa. 

Chinh dói tòi cũng điro-c giàu-có 
đây-dũ. Bành ràng tòi dã dupc bò 
sĩrc nhiêu, nhung phâi trâi qua muòi 
năm binh-hoan, dau-don, nam liêt 
trên giuòng bjnh ba năm ruõi câ thây, 
bj nhieu lăn mô-xê mà môt iân năng 
lìon hê't là phâi inãt hêt bây miè'ng 
xuong siròn và inòt lá pliôi hu. 

Kê't-quà, tôi đirpc môt tâm-trí giàu-
manh bôi dpc nhi'êu, bièt nhieu, cãu-
nguy^n, giao-thông và càm-biê't su 
hi?n-diên cùa Búc Chúa Tròi trong 
con tbù-thách môt cách sâu-xa hon, 
clupc môt lòng yèu-tbuong nõng-nàn 
hon, đupc inôt giáo-kbu toàn tbè'-giói, 
dupc môt tăm lòng luôn thõa-mãn vì 
biêt ìang nhieu nguòi đupc dè'n cùng 
BángCbrisl và nhò Ngài mà đupccúu. 

Kinh-ngbiêm câu: ccÂn-đifìn Ta dù 
cbo nguoi rõi» là quí hon dirpc rút 
cái giâm xóc — neucái giàm ãy có cãn 
cho su thành-tuu ỳ-djnh cùa Búc Chúa 
Tròi trong đòi sông anh em. 

Nguai ta thuòngnói BúcChúa Tròi 
có ba cách trâ lài cho su cau-nguyên : 
« B u p c ; » « K h ô n g ; » hay là «Bpi mpt 
cbĩit.» Tôi xin man phép giài ngbĩa 
tiêng « K b ô n g » á'y là: «Nè'u con dpi 
mòt chút, tliì Ta có đêu tot hon cho 
con.» 

Bó là đêu tôt hon cho tôi, vì tôi dupc 
môt tùng-trâi thièng-liêng dôi-dào. 
Cũng là dêu tót hon cho kè khác. 

«An-đièn Ta dù cho nguoi rôi .» « Ỳ 
Cha đupc nèn, cbó không phâi ỳ Con.» 
— Tfàn-nha-Tuân dich. 


