
T H Á N H - K I N H H Â O 

BftNG CHI ĐIÍÒNG ĐÒ 

BAC BA LEN BO*I C A O T H I T O ' N G 
O À C dá lâm hình-bóng ve nhũng su 

khó-khăn trong dòi vãn giúp ích, 
bó sirc và Ihèni quyen cho chúng ta. 
Ai náy nhò" birác tirng-trâi riêng mà 
biê't rang chĩ có sir khó-khăn là «bàc 
<lá» dua ta den bâc cao-trong hon. 
Co-n tliir- thách trong dòi khiê'ii ta 
manh-mc càng thêjrn. Nhfrng nôi thál-
vó'ng, thál-ỳ, thãt-bai, circ-khò, nghicli-
cánb và hoan-nan cbínb là cácplnrong-
pháp khiê'n ta tán-phát. Thang nhfriig 
nòug-nòi áy, at ta diroc năng-luc và 
quy'ên-phép cao-sâu bon. Su thi'r-
thách nán nên tàm-hôn ciro-ng-quyè't, 
can-dám. \«Găp co-n gió ca, biet cày 
cúng mèm,)) chính là ỳ áy. 

Ngh ich -cânh là m e đê thành-công 

Ai chiu noi nghieh-cânh, nâ'y làm 
cliirng ro rãiíg mình se khòng bi thòi 
thanh-vu'o-ng làm cho lur-hòng. Quâ 
thât, la nliân-biè't nhieu nguòi mat het 
tài-sân, bèn tìm thâ'y chính giá-tri cũa 
mình. Sir Walter Scott, văn-s ĩ trú-
danh cùa nuóc Anh, mát hê't tài-sân. 
Muòn kièm li'ên Ira no, òng bàt-dăc-dĩ 
phi'ii eãm bút viet lâm bò tiêu-thuyét 
ve lich-sù-, và nhcV dó mà duo-c tèn-
tuoi lăy-lirng. Neu không mát hetlài-
sán, ât ông khòng hè bi ép phài viét 
nhfrng quyên sách có giá-trj nlur thé. 
Còn nhon-phàm cùa ông thê' nào? 
Ông nôi tiêng cu-xù chánh-truc không 
chúl tiêu-nho-n, sanh-hoat giàn-di , 
lòng-da tir-ái, và dê lai tam gurorng dòi 
nghich-cành ra «bàc dá» biróc lên cuôc 
dò-i cao- thuong hon. Thàl hanh-
pluróc cĩia dòi ta thuòng nây ra tir 
nbfrng sir ngó diriyng nhu dau-sót. 
Nghich-cânh choc giàn kè ngu-dai, 

dánh bai kê hèn-nhál, nlnrng làin náy 
tài-lrí cùa kê khòn-ngoan và sièng-
lian'g, buôc kê tam-tlnròng phài thír 
đùng tài-khéo, và làm cho kê biéng-
nbác hóa ra cbăin-chĩ. Muon thànb-
eòng, cbúng ta phai có mòt ỳ-dinh 
cirong-quyèt, v&ng-Vàng Irong tàm-
trí, và pl'iâi có dirc-tin rang mình có 
llie làm thành-tuu ỳ-đin.li a'y. 

HÒn manh vì trâi khó-khăn 
Chĩ iiliò bóng toi-tăm và con bão-to 

mà trí anh-luĩng duoc mõ-mang day-
tron và dat đen bàc tôi-cao. Cày moc 
ô" nci kin-dáo, bim-lay thì khòng hè 
sanh diroc gõ cĩrng, nên không tbè 
dùng vào nhfrng'vièc h?-trong, nhu 
làin côt tàu, còt nhà, vàn vàn. Lám 
khi Đirc Chúa Tròi phãi loai mòl vài 
lôi-tó' Ngài vì có' ho không biê't loi-
dung các «bàc dá» cúa con thĩr-thách 
dê mcV-mang tánh-tình cuong-quyê't. 

Ban-bè g iâ-dôi choi -bõ anh em 
chăng? SÔ-phàn anh em hàm-hiu 
chang? Nghich-cành, là bao-chúa 
khac-nghièt, hòng giày-dap anh em 
duói chon nó chăng? Măc-kê ! «Còn 
siv song thì còti hi-oong.» Đirng dê su 
buôn cliién-thang mình, nlnrng hãy 
néin nó theo luòng gió IÔc ! Birng dê 
su- thát-bai khiê'n mình thòi hoat-dòng. 
Hãy dung cò.cao lên, cou mát chó so-
sèt, hãy gio- chon cúng-manh mà buóc 
tói, quyê't đôi inõi cánh khó-khăn ra 
«bàc dá» buóc lcn chúc-vu cao-trong. 

Khi găp nghich-cânh, chó- buông 
mình vào vòng tôi-lõi- lur-xau, tai-hai, 
dê mong duoc nguôi da khuày lòng. 
Nhung hãy chòi dày, rung dô gánh 
s'àu-thâin, đùng dê nó dè chêt mình. 



Hãy có thái-đô cirong-nghi, lòng-da 
sat đá, CÔ đi clio lói cái đích cao-
thirong ho'n. Kia, còn biêt bao còng-
vièc cân anh em đem hét tâin-lue mà 
thi-hành, còn biét bao quyen-loi ci'ia 
Đi'rc Chúa Trò i kêu-goi anh em binh-
vuc ! Sir than-tiêc bông-lông, str rên-
rĩ vô-ích, sir biêng-nhác chây-hròi dã 
giê't chê't mát bao nhièu thì-giò' quí-
báu, bao nhiêu sir-nghièp lãy-lìrng, 
bao nhiêu tâm-hrc! 

Dii-duoi)f> nliir dòn càm muôn điêu, 
Clio'ii-lỳ này cao-sâu, tuyêt-diêu: 
«Ai qua bâc đá CHÍÍT VE MÌNH, 

At nâm điro'C cuôc dòi Iiiên-vinli.» 
(Thi-sĩ Tennyson) 

L à m sao có ngoc t rong s u ò t ? 
« L p thũ- bac, dót thũ- vàng» (Châm 

27 : 21). Khoáng-vàt càng quí, ta càng 
phái dày công luyên-loc. «Có còng 
mài sat, có ngày nên k im.» ĐúcChúa 
Tiò'i cũng doi-dãi con-cái Ngài theo 
cách ây, Ngài dir-bi ho cho xúng vói 
chúe-vu eao-trong o diró'i dât và sir 
vinh-hiên vô-han o trên trò'i. Tiên-
tri Ma-la-chi nói rang : «Ngài giong nhu-
lira cíía tho luyên... Ngài sê ngòi nhir 
kê luyên bac và làm cho sach. Ngài 
se chùi các con trai Lê-vi, làm cho 
chúng nó sach nhir vàng và bac» (Ma-
la-chi 3: 2, 3). Khoáng-vât thiròng 
thì không càn luyên-loc, chi có vàng 
bac mói phâi luyèn trong lò lira. Có 
ngirò'i nói ràng tho" luyên baccân-thàn 
ngó chùng lò bac chây cho tói khi căn-
bã cháy hê't và ông có thê soi thay măt 
mình trong' lò bac. Gũng mòt le ay, 
Búc Chúa Trò i cho con-cái yèu-dáu 
cúa Ngài chiu nhnng con thir-thách, 
dau-dó-n ò dòi hău cho ho «hóá' nên 
cũng môt ânh-tirong Ngài, tír vinh-
hien qua vinh-hicn» ( I I Cô 3 : 18). 
Hoăc có thê dich là : «Tí r tánh-hanh 
qua tánh-hanh.)) 

Sách Nho có câu : «Ngoc băt trác, 
băt thánh khí,» nghĩa là: «Ngoc không 
dũa không thành điro-c dò quí .» Hãy 
xem viên ngoc kim-cu-ong kia! Khi 
inói tìm đuoc nó trong mô, nào nó có 

khác mieng kính thtròng máy nôi. 
Nhung ông chũ biêt nó rát quí, nên 
òng mài dũa nó mãi, nên nó có nhũng 
măt đep-de, sáng-láng, phân-chiê'u dù 
màu-sac rirc-rõ. Birc Chúa Trò i c.ũng 
mài dũa con-cái Ngài dê ho có ngoc 
quí, là ânh-tiro'ng cùa Cqn Ngài. 
Trong truòng thê'-sir, Ngài rèn-càp 
day-dô ho hai sir buõn-thâm, thãt-
vong, và có lê bôi nhũng hi-vong và 
duc-vong không thành-tuu, cho dê'n 
khi ho, cũng nhu Môi-se, săn-sàng dãn-
dát úc-triêu linh-hòn ra khòi vòng nò-
lê cùa tôi-loi mà vào đál húa. 

«Các ngiro*i uõng đirg*c c h ă n g ? » 
Lám nguòi iró'c-ao dia-vi cao-sang. 

Ho khát-khao quyen-phép và thé-luc, 
hoăc trong chánh- giói , thuong-giói, 
hoăc trong Hôi-Thánh. Nhung, dê 
đat dén sô"-nguyên, ho không chju leo 
nhfrng «bàc đá» L À M - L U N G , SfrA-pnAT 
và T H Ù ' - U È N . Gia-co và Giăng iróc-ao 
dia-vi cao tôt,nhung không hiêu•di'èu-
kiên thê' nào. Ho không nlnìn biê't 
rang châng phâi hê xin danh-vong thi 
diroc li'ên dàu. MuÔn du-oc thành-
công phâi trâ giá. Đirc Chúa Jêsus 
phán hôi ràng: «Các nguo'i có uông 
diroc chén Ta uong chăng?» (Mác 10: 
38). Bâng Christ bày- tô nhũ-ng y-
tiròng tuoi-mói vè su cao-trong. Ngài 
ban-hành dao luât bat phâi nhu-mi và 
dau-phuc Chúa. Bàc vĩ-nho'n chính 
là tôi-tó' moi ngirò-i. Bò áo chiê'n cùa 
thái-tir mróc Anh có ghi mâ'y chũ: 
« T ô i hau viêc.» 

Khi BángChrist kêu-goi ta làm phàn-
sy gì, thì Ngài luôn luôn hôi rang : 
«Các ngiroi có uong diroc chăng?» 
Truó'C măt ho chang có con duòng 
dc-dãi dâu. Làm môn-dò Chúa thĩphâi 
hau viêc Ngài và hau viêc moi nguòi. 
Thông-công vói Đang Christ chính là 
có lòng tin-kính, sôt-sang mãi mãi, có 
tinh-thàn cuong-quyê't, có sir thirong-
xót tù-ái, và dâng tron niình đê cúu-
vótnhon-loaicùng-kho; hu-mát. Chúa 
hõi chúng ta rãng : «Các ngiroi có uông 
diroc chàng?»—Bà C. soqn. 


