
N G i r a i CON THIEU MOT BEU 
( M á c 10 : 17 - 23) 
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' T ' H O N G nlnrng càu Kinli-Thánli năy 
* Đirc Chúa Jêsus vè hình cùa mòt 

chàng thicu-nièn kia dã dê'n cùngNgài 
dè dirr/e sirday-dô 
vê niôt v á n - đ ê 
râ't q u a n - trong. 
Nguòi dó có lliè 
Iàni dai-bièu cho 
nhiiTi ngirò-i khác 
ti;ii qua các thê-
dai cho dè'n ngày 
nay. Xinquídôe-
giiì xét l a i sir 
t i r n g - t r â i c ũ a 
niình, xem thù có 
giong nguòi nãy 
khòng? 

I. — NgiròT d à 
dè'n no'i g iâng 
Tin-Lành dăng 
nghe eho hièu 

rõ 

« . , . C ó m ô t 
ngirò'i . . . l a i . . . » 
Tòi tliiè't t u Ô T i g 

tiAi qua hai inuoi 
dăm nay dao Tin-
Li'inli g i á n g tai 
cõi Đ ò n g - P h á p 
niìy thi dã có môt vài tiièu nguòi dê'n 
dir-tliính. Có lê qui dòc-giii eũng ô-
trong sô áy; neu vày thi dã giong (Tiàng 
tlii6'u-nièn kia mòt deu rõi. Nguòi 
chang nhũng lai, inà còn « . . . c h a y 
lai . . . ,» nhu thé tõ ra inòt lòng nôiig-
nâ tim dao-dúc lám. Có vô-só ngiròi 
giong nguòi nây ve d'èu dó, vì cliinh 
tòi dã thãy rÕ nguòi Vièt-Nani inò dao 

lám. Làm nhu thê rãt hi?p lè, vi tõ 
ra inình biét ràng linh-bõn bôi B ú c 
ChúaTTòi ban cbo là vĩnh-vien và lát 

có giá-tri, nèn lỳ-
ung ta phiìi lo den 
n ó , chó- k h ô n g 
phâi lo phàTi xác 
mà thôi. 

Khi n g u ò i d ã 
dên cùng C h ú a 
Jèsus rôi thì tô 
ra lòng k h i è m -
iiliinVng vì « . . . q u ì 
truóc miit N g à i . . . » 
Cbúng ta bá nên 
b ô -1 h e n v ì h a 
mình xuõng tnróc 
măt Đ ú c C h ú a 
Jésus-Chríst sao? 
Nguòi ta cir siip 
măt xuóng thò-lay 
nhũng g i á o - c h ù 
cùa các dao mà 
không biêt h ô -
then thay, plurong 
chi chúng ta dõi 
vói« Vua trêh các 
vua, và Chúa trèn 
các chúa.» Đ e n 

ròi thi nguòT « . . . h ô i . . . » C ó l ê q u i d ô c -
già cũng dã li6i nhiriig lè dao cùa Hòi 
Tin-Lành. Nguòi dó chãng phiii hòi 
bày-ha hay cãi-lăy vói Chúa đàu, song 
vì có lòng bõi - T Õ Ì mà hòi. *Kinh-
Thiinh chép: «r>úc Chúa TròT ta dã 
pliãn : Nhfrng kè gian-ác cbang burVng 
sir binh-an.» 

\'ày, ai là nguòi g ian-ác? T ò i 
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không dáin nói quí đôc-giâ là gian-ác, 
song Kinh-Thánh day rang nguòi nào 
không kê su yèu-thuorig lón-lao cũa 
r>irc Chúa TrcVi dên dôi chê-bai thàp-
ttr-giá, khinh-dê Đáng dã chju chêt vì 
tôi mình, Jthì ngucVi dó là ác lám, 
không thê nói cho xiêt đucrc. 

Chàng thieu-niên kia không hòi 
viêc đòi nãy, vì biet rang moi nguòi 
đêu phãi ú n g - h ă u truóc tòa án cua 
Đ ú c Chúa Tròi dê bj phán-xét, nên 
hôi vê tuong-lai cũa linh-hòn. «Tòi 
phâi làm chi cho ducrc huông sir sóng 
dcVi dcVi?» Tôi tucrng chac rang qui 
dôc-giâ cũng dã ttr hôi mình vè dcVi 
sau. Dâu chua dê'n cùng nguòi giáng 
đao Tin-Lành mà hôi truc-tiê'p, song 
trong liic htì khiêngcái hòm (quan-tài) 
cũa môt nguòi bà - con yèu-dáu di 
chòn, chac phãn nhièu nguòi dã tu-
hôi ràng: ccChinh mình tôi môt ngày 
kia cũng phâi qua dcri nhir vày, roi 
dcVi sau tòi sê ra thê' nào ?» 

©áng buõn thayl NgircVi bi mãc 
muu-kê' cùa ma-qu? đê'n dõi tuô-ng 
mình phâi láy sirc riêng mà làm môt 
vitjc rát xirng-dáng mói có tliê vào 
nuóc thièn-dàng. « T ô i phâi Iàm 
chi...?» B ó có phâi là thái-dô cùa rát 
nhiêu ngiròi cr trong nirác Vièt-Nam 
nãy chăng ? IIo tuôrigphâi rán làm dêu 
nãy deu kia dăng làp công-nghièp dê 
dirc/c tha tôi và hnòng phiróc dòi sau. 
Theo nhũng tôn-giáo khác thì loài 
nguòi phãi rán l à m viêc dè diroc vào 
nuóc thiên-dàng, song LÔi cùa Cliúa 
thiên-dàng chép rang: « V â , là 
nhò* ân-d iên , bô*i đ ire- t in , mà anh 
eiu diroc ciru, deu dó không phăi dên 
tir anh em, bèn là sir ban cho cũa Birc 
Chúa Tròi . Ã y châng phâi bcVi viêc 
l à m đ â u , hău cho không ai khoe 
mình.» Xin quí dôc-giâ hãy liru-tâm 
dén lê clao năy, vì quĩ Sa-tan đã plilnh-
phò ^ô-so nguò'i tuòng rang: «Nêu 
tôi rán làm lành thì chác duoc cúu.» 

May thay ! Nguòi năy muôn hôi vê 
tuong-lai cùa linh-hòn, nên đã dên 
cùng Birc Chúa Jêsus, Con cũa © ú c 

Chúa TrcVi; Ngài là Báng đã dung nên 
nó, thi có thê tiâ Iòi và day-dô môt 
cách dích-xác 1am. Giâ nhu nguòfi-
đã hôi môt nguòi khác thì ho se trâ 
lòi thê nào ? Tôi thiêt tirò-ng ràng dõi 
vcVi ván-dè nììy, ông Khòng-Tir có thè 
làm dai-bièu cbo nhírng giáo-chii khác 
bcri trà lcri rang: « V j tri sanh, yên 
năng tri tir.» Vì niróc thiên-dàng 
châng thuôc vê nhũng bàc áy và linh-
hôn khõng phâi bcVi ho dung nên, vì 
có dó ho không thê nói mcit cách quâ-
quyet vê dcVi tuong-lai vây. 

Trong niróc V iè t -Nam có nhièu 
nguòi duong hèt lòng tìm phuong 
bat-chirrVc theo cách hành-vi cir-chĩ 
cũa ngucVi trong truycjn-tích nãy, nghĩa 
Ià không pham tôi t à -dâm, không 
trôm-CUcVp, không giet ngucVi, không 
làm chúng dôi, khòng làm gian, hiêu-
kính cha me. Nhung chira dù dàu ! 

II.—Ngu*cVi điro-e d a y - d õ rõ 

viS nu"ó*c t b i ê n - đ à n g 

Vì ccr Ngài thucrng ngircVi nay và 
biêt ngucVi hiêu sai, nên inái phán-day. 
Vày, Ngài day-dõ thê nào? Có phâi 
Ngài nói neu va đã ăn-ô- môt cách 
xirng-dáng nhu thê', thì chác là có phép 
vào nirrVc thièn-dàng không? Chãng. 
phâi vày dàu. Trái lai, Ngài day cho 
ngirrVi cùng cho het tháy moi ngircri 
hièn bày gitV đircrng hiêu sai nlur 
ngucVi ràng: «Chang phâi nhcV nhũng 
vicjc làm tõl cùa mình, hoăc bôi su 
ăn cbay, ép xác, tu kiêu bôi lô mà 
chúng ta dtrcrc xirng công-bình và 
hiróng str sóng cpa nucVc tbiên-đàng 
dâu .» Đao T i n - L à n h day nhu thê, 
có lè sè có ngircVi nói răng: « Đ a o gì la 
quá mà nói răng ngircVi ta làm Iành 
khòng có ich gì ; thôi, thà làm dír Ihì 
lôt hon ! » Song ta phái nghe srr day-
dô tiêp theo cùa Cluia Jèsus mói có 
thê hiêu rõ ván-dê nãy. 

Ngài phán thèm: ccHãy bán hêt gia-
tài mình, dem thí cho kê nghèo khò. . .» 
Vày, muôn ducrc cúu không có phép 
giũ gia-tài mình sao? Không phâi có 



ticn-bac là niòt dêu xãu, song nêu tièn-
bac hóa nên môt hình-tu-o-ng dê'n dõi 
ngăn-lrcV lòng tin Báng Cúu-The, thì 
trucVc hê'l ta phiii bõ nó đi. Có lê 
Cluia kliông bieu chúng tôi phài bõ 
tiên-bac, song nê'u chúng tôi có su 
ngăn-trõ khác, nbu su chcri-bcri, su 
kiêu-ngao, hoăc tánh t u - m ã n , là 
iiliiing dìhi có tliè phá dúc-tin cùa 
ininh, thì Chúa hiêu chúng tòi phâi 
bò nó di. Hay là cái hoc-thúc mình 
ngăn-liò' niình den cùng Chúa Jêsus, 
thì cũng hãy bò'iió di. Và neu chúng 
ta có giir niòt tôn-giáo nào, và vì dó 
cbúng ta kliông niuõn tin dên thàp-tu-
giá, thi Xgài bicu chúng ta bô tòn -
giáo dó di. Bát cú là vitjc gì kbòng 
cho phép chúng ta tin dè'n công-lao 
cùa Cbúa Jèsus trên thàp-lir-giá, thì 
cbang kbácnào inòt cãy càn duc'rng di 
dê'n ciing Búc Clnia TrcVi, nên Ngài 
bièu cbiuig ta phiii cât nó di trucVc dã. 
Nghe nhu vày, qui dòc-già lay làm so 
khòng? Xin hãy biê't rõ răng Cbúa 
khòng bièu chúng ta bò mòt dêu nào 
inà Ngài không ban lai mòt dèu qui 
hon bòi phân. «Bán het g ia- tà i . . . 
Chac sè có cùa báu <V trên lròi .» 

Chúa phán tbèni: aNguoi còn Ihiêu 
nwl (Vêu.n Cãu nììy là côt-yeu cùa bài 
nììy: Chàng thieu-niên lliiêu deu gì? 
NgucVi lliiê'u mòl deu dc phàn-bièt dao 
Tin-Lành vói nbũng đao khác ô- Irong 
tliê'-gian. Bêu dó là gì ? Ay là mòt 
tbir su scing dăc-bièt mà nioi ngucVi tin 
Chúa Jèsus và dinrcsanh lai dã có rôi. 
Birc Clnia Jêsus phán : «Ta là đucVng 
di, lè tliàt, và su" sòng, cTiãng bcVi Ta 
thi khòngai ciuocden cùngCha.» Bõi 
vói thièn-dàng, nguòi thie'u mõt dêu 
vi kbòng rõ nuóc thiên-đàng the nào. 
Xin hãy coi hai cãu Kinh-Thánh sau 
năy thì sè hièu lai làm sao nguõi ngoai-
dao dău có bòn-tánh tot, cũng kbòng 
tbè vào nuóc thièn-dãng. « B ú c Cluia 
TrcVi kbòng phài là Chúa cùa kè chê't, 
nliung cùa kè sòng .» (Ma-thi-o 22: 
32). «Còn anh em dã chèt vì lam-lôi 
và lõi-ác mình» (Ivphè-sò 2: 1). Hõi 

qui dòc'-giâ, neu inôt ngiròi trong gia-
qiiyê'n ciia mình qua dòi, thì chúng ta 
dôi vcri ho thê nào? Có phâi chúng ta 
măc áo tir-tê cho ho và cir đè nain cr 
trongnliii luônkhông? Chaclà không. 
Dău tbucrng ho dê'n dàu nira, chúng ta 
cũng phài bô ho trong hòm mà dem di 
c'liôn. CcV sao vày? Ay là vì kê chè't 
vá ngucVi sõng cháng có thê giao-thòng 
vói nhau. Cũng môtthè íiy.Chúa day 
cluing ta rang nuóc thièn-dàng là môt 
noi cho nhũng nguòi sông ò1 trong 
Chúa, còn nguòi ngoai-clao dã chê't 
trongtôi-lôi nèn cbãng ducrc giao-tbòng 
vói dàn trèn thièn-dàng. 

«Nguo i cònthieu mòtdêu . . . ; » chăng 
phâi là niiròi deu, bay là liai deu, ehi 
mõt đè"u mà thôi. Có lè nguòi dó 
CÙng qui dòc-gia có nhiiTi dêu râ't là 
xirng-dáng cho nguòi ta bát-chucVc 
theo, song nê'u tbiè'u su sõng ciia (_húa 
thì không thê lèn thièn-dàng duoc. 
Biê't nhu vây rãt buôn. Thê' thì lám 
chiđây? C á m o n C h ú a l Ngài châng 
nhũng chĩ cho chúng ta đèu mình 
thieu.song Ngài cũng day cách nhàn 
duoc dèu dó. . . . «Roi hãy dén mà theo 
T a . . . , » túc là phiii tin Ngài . Nguòi 
nào dã tu liõi mình rãng : «Tôi phâi 
làm chi cho duoc hucVng su sô'ng dòi 
dcVi?» thì hãynghe lòi dáp lai cũa B ú c 
Cbúa TrcVi: ccChúng ĩíy túc là B ú c 
Chúa Triri dã ban su song dòi dc'ri cho 
chúng la, và su- sÕng áy <V trong Con 
N g à i . Ai có B ú c Chúa Con thì có su 
sông ; ai không có Con Birc Chúa Trcri 
tbì không có sir sông.» Thê thì dèu 
chúng ta phâi lu hôi là : «Tô i có Con 
B ú c Chúa Tròi chua?» 

III.—Ngirtri di r a , rát b u Ò n - b ã 
Phuóc t'ho nguòi nào gipng chàng 

thieu-nièn năy trong nhfriig deu mói 
kè trèn dày, là chay lai, quì, hôi, và 
tluoc d a y - d õ ! Song k h o n - n a n c h o 
nguòi nào giõng nhu chìuig trong đèu 
t-liót nay, túc là di ra ! Kê iiăo dên 
cùng Cluia mà duoc Ngài day-tlo vè 
cách vào nuóc tbièn-dàng, ròi sau bò 
Ngài, thì còn có phuong-pháp nào nũa 

( C o i licp Irnng 278) 
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không? Xin trâlòT: Khôngcó . Chàng 
bô Chúa cli ra thi đi cíâu ? Có lê chàng 
ttr nghĩ rãng minh sê vê nhà cũa-câi 
mình cĩê đuoc vui lai; song clã bô ciia 
báu cùa Chúa rôi, nèn tien-bac cbăng 
có thê làm cbo nguòi cluoc thõa-
nguyên đâu. ccKê tham ti'èn-bac châng 
hè cbân-lác tièn-bac; kê bam cìia-cài 
chang hê cbán vè huê-loi. Bèu ció 
cũng là su hu-không» (Truyên-dao 5 : 
10). Hoăc-giâ chàng tính vê nbcV ban-
hũu yèn-úi inìnb tliì cũngkhông đuoc, 
vi dã bô Ban-Hũu rát thiê't, là Birc 
Chúa Jêsus rôi, và theo bài hát, thì : 

((Chdng có bau-bqn oai-quy'ên đurcrc 
kính nluv Ngái, 

«Chăng có ai, chăng có ai; 
«Cũng chang bàu-bqn khiêm-nhu&ng, 

tù-ái nhir Ngái, 

((Chăng có ai, chang có ai.» 
Và néu chàng (hoăc bát ltiân ngiròi 

nào) muõn nhò sir cho-i-bài dê quèn 
lùng su buòn-bã cùa lòng khao-khát, 
thi hãy nhó ràng chĩ có «Ngài làm cho 
lòng khao-khát đucrc thôa-tbich, khien 
cho hôn dói duoc dày-dây vàt tõt» 
(Thi-tliiên 107 : 9)'. 

Tôi dã luân vè môt nguòi dê'n cùng 
Chúa có mòt muc-đích mà thôi, áy là 
muón biê't cách nào đuoc rõi linh-hôn 
đê vào nuóc thiên-đàng. Vây, sau khi 
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cti ra mà bô Cbúa, rôi qua dòi, có vào 
nuóc thiên-cĩàng đuoc kliông? Xin 
trâ lò i : Chác-chan Ià không. Nêu 
chúng ta găp Chúa trên tbiên-đàng và 
hõi Ngài làm sao chàng thiêu-niên sôt-
sâng, khiêm - nhuòng, đ a o - d ú c kia 
không có 6 đó, thi chinb mìnb Ngài sê 
dáp ràng : ccThan ôi I Nguòi áy đi r a , 
bô su sõng mà Ta muõn ban cho, nên 
mói không có b dây .» Vì Kinh-Tbánh 
chép ràng : «Châng có str cúu-rôi trong 
đáng nào kbác, vì ò duói tròi chãng 
có danh nào khác ban cho loài nguòi, 
dê chúngtapbãi nhòció mà cÌiro'ccúu» 
( S ú - d ò 4 : 1 2 ) . Chi J Ê S U S cúu ctuoc ta! 

U'óc-mong su tirng-trâi cũa quí dôc-
già không giõng ìiguòi này. Than ôi! 
Có 1am nguòi Viêt-Nam cĩã dên găn 
Birc Chúa Jêsus-Christ rôi, dã nghe 
giàng dên dôi chiu nhũng lòi-Iê ciia 
dao Tin-Lành lám, song ho cir dirng 
truóc cùa nuóc thiên-đàng, chua bâng 
lòng vào. Cũng có nhièu nguòi «di ra, 
rât buôn-bã.» Nguyên Chúa ban on 
cho quí đôc-gia nbân-biêt mình thiéu 
môt đèu, rõi sau dên cùng B ú c Chúa 
Jêsus dê tiép-nróc su sóng, vì cctièn 
công cùa tôi-loi là sir chét, nhung su 
ban-cho cũa B ú c Chúa Tròi là su sõng 
đòi ciòi trong B ú c Chúa Jêsus-Christ, 
Chúa chúng ta.» Muôn thât hê't lòng! 


