
lau, Bò-ò và Ru-to dcn 
iliăin Na-ô -mi . Thà'y hái 

con quyen-luyèu, thuong-ycu nhau, 
thi lòng bà vui-mirng (|iiá dòi. V o 
chong Bò-ò cùng tlura vúi bà riíng: 

—Tlnra nic, nhò còng-dirc cao-dàv 
cũa inc, chúng con niói có ngày nay. 
Song. «khòn dàu có trè,» ni'ii lúc inói 
xày-dtrng gia-dinh, cliiuig con riít cìin 
dtroc nie day-bão. Yày, chúng con 
Ihànli-kinh niòi nie v ĩ ô cliung dè 
dtroc sómkluiya pluing-dirõng m? cho 
lion dao hieu, và h&ng ngày duoc nghe 
lói vàng-ngoc. Bà dáp : 

—llai con tò lòng kính-inĩ'ii, nie dày 
dàu nõ chĩii-tir. 

Tòa nhà n:ìin cìin, nen viTng, tiròng 
cao, virirn to, sán ròng, tir nay là noi õ 
cùa Na-ò-ini và vg chòng BÔ-Ô. Danh 
tlnrin, bac iiliicu, thóc lâm, kè ne, ngiròi 
yèu, inòt nhà IKV niãy depnirit. Thàt là: 

ttVinh-hoa bõ lúc phong-lran, 
(ìtĩm xem iiu'ri bivl Triri gftll, khòng xa.» 
Sóin, loi.uie con iihòin lai.doc luàl-

pháp, hát Thi-lhiên, cùiig nhau kêu-
cãu Thánh-Chúa de dirocdũ oii-phu<Vc 
mà lo Irõn ph;}n-sir. Nho cuôc gia-
dìnli lè-hái hàng ngày, dao nie con và 
tình vochòng càng llH'in Ihàn-thii'l. Hê 
ai bó qtia ctiòc lé-bái iiy, llii khó niít 
liirõng diroc (rn-plnróc cua C.húa. 

Nliírng khi liìiiig Iròn vang-văc, soi lô 
tran-gian, vo- chõng Bò-ò d Ì I tay nhe 
hiró'c dao choi viròn ci'inh. Gió thòi 
hiii-hiti, hoa thoni phirng-phirc, tàin-
linh hai ngtròi khoan-khoái vô-cùng. 
Ngôi dtrói gôc cày, chông dòn, v o hát, 
dicu Ihănh-thól, giong véo-von, ni'in 

Ihàn ra ngoài VÒIlg phãin-ttie. 
Có ltìc doi ngon dèn ciìy, chông 
xem sách, \g tbêu-thùa, treo niòt húc 
tranli gia-dinh dcp-dè khòn kc xiet. 

Bò-õ, Ru-lo dtroc nè'm liaiih-phiroc, 
lai càng thtrong ke khòn-cĩing khòng 
v o con, kliông bè-ban, khòng ai xê 
đing chia cay, hâng ngày phiii song 
vàl-vò' Irong d(Vi dau-khô. Hai vcr 
chong bèn hò tien-cùa, tbì-giò mà lãin 
vicc lir-thií'ii : chăin-noni ngtrò'i binh-
hoan, dõ-diìn ngirò'i g iã-yéu, thăni-
vii'iig kc lóc-tang, ciru-giiip binh-vtrc 
nhfrng hang mò-côi, góa-bua. Ho biè't 
mình làin vây ch! dè dep lòng Thánh-
(^luia và cho tron dao yèu-tlnrinig loài 
ngtròi, nên chăng niong ai ngoi-khen, 
tàng-hoc chút nào cà. 

Satt khi ctrói hai năni, Ru-to sanh 
dtrocinòtlrai ngò-nghĩnli, pliirtrng-phi, 
dát tèn Ìà ô-bét. Cbinh bòi dòng-dõi 
con dó mà satt nhon-loai mói có inõt 
Ciru-Cluia, l;'t J K S I S ' . Vây, ta mó-i biet 
((phiróc-dirc lai m;iti,» bông-trái bien-
tir, dao-dirc cùa bà Rtt-to bá cliang là 
Ihoni-ngot lam sao? Lúc ô-bè't dtroc 
môttuoi, ho inõ liècăn mirng, moi bè't 
tliiin-biiiigcõ-luTu. Titró'c khi dtr licc, 
Na-ò-mi dirng dày, nói ràng: 

—«Tlnra cácông, cac bà, tôi x'm thay 
măt hai chãtt, câtn on c;'tc òng các ba 
dã vui lòng dò'i gót ngoc den tỳ-xá chia 
vui vói chting tòi trong bĩra ticc niij'. 
Tòi niiiân nlion djp làin clu'rng vê 011 
la Chùa ban cbo lôi de các òng các bà 
dòng-thinh nià klujn-ngo-i Ngài. 

( I ) Ò-|j?t snnli Y-s.-ii. Y->:ii sanli Ba-vll, Bn-vit 
h'l lò-phi.1 Búc C.lu'ia Jésus. 
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«Mirtfi ba năm tnrtfc, làng la iníít 
nn'ia, tòi đành phâi cùng chõng con tir-
giã núi cha sông lò, xuõng iniên Mô-áp 
iiuru-sanh. Chõng con tõi ham-inên 
quê ngutfi, nên pliiii gtfi xucrng ncri dà't 
khácli. Qiià thàt, <lã làm con-cái Búc 
Gié-hò-va mà còn lfui-Iõn vtfi ngtttfi 
tòi-lôi, thi sao khôì bi Ngài sira-phat 
gtfin-ghè ? 

«Rièng phììn lôi viìn ghi-nhtf Itfi Ngài 
kêu-goi: •Hãy ra khòi giira chúng nó, 
hãy phàn-rc ra khôi chúng nó, dirng 
dá-dõng dcn dô ô-ue', thi ta sê tiêp-nhàn 
các ngvffi.' Vày nèn tõi vfui tiêc no-i 
chòn nhau ciit nin, mong stfm quay vè". 
Songtôi giiing-gianglan-lũa, vì lhuo*ng-
xót hai dàu iná hõng pha-phõi, dìiu 
xanh lang-tóc. Rút cuòc, dàu trutfng 
trtf lai, dàu tlu'r dòi theo, nie con góa-
bi.ia cùng nhau di ve tô-(iuôc, hê't lòng 
nhtf-cây Btfc Giè-hõ-va chrin-nuôidiiin-
boc cho đoan Iháng qua ngày. Sóng 
dâ|i, gió dôi, thuyèn con khó bè vũng 
lái ! Nlnrng, dău nuôt díing, ăn cay, 
me con văn het da Irung-tliànli, niong 
inình sê diro-c lnrtfng cuôc turrng-lai 

virth-hien. Dâ'ng Toàn-năng IhiV-rèn 
hít cách, bèn ban cho àn-dièn la-lùng. 
Bàn tay vô-hình cùa Ngài dat Iui-t(rden 
vtfi iiò-ô, xe chăt infíi duyên chông vcr. 
Canh lac-tlni ngày nay cũng btfi chính 
Ngài gày-dung. Nguyèn vinh-hien 
thuõc tron vê Ngài ! Tôi xin kêt-liiãn 
ràng: 'Khá giũtrung-tin choden chet, 
roi Cluia sê ban cho ta mũ trieu-thièn 
cùa sir sông.' Mirng cho chi'ui dãy năm, 
xin các ông các bà cìing ngoi dir li('C.» 

Vira khi chfi khách chung vui, thì 
bon ca-công cã't tieng hát rang : 

NgQri-klien danli C.hiia Toin-năng, 
('.iim cftn phirtfc lion côiig-bíing, phftn-
Nhũ-ng ai lièn giũ ilao liinli, [iuinli. 
I.a thav, lliâii phni díèu-liiili Irèn il<Vi, 

JNIur tliuyèn õ' giirn bi<5n l<h<ri, 
W.ai tan, clièo găy, buíini ro'i, mnVc Iriin. 
j.Hao pben <ltfi-<1òi, liièp-tan, 
Tliirlòiigti'òiig-cgy.rèn Han tiung-lliiinli. 
Itiii Ngài eli'O itiro'c hien-vinh, 

. M.fo trièu ti'ong llurò-ng, tliìôii-iiinli licu-
Ivliiiyèn ni tin Bĩing Chi-cao, |<lao. 
I)i dirôiig gai-gfíi', dirng nao-iuing lõng. 
Trtfi nào phn kê hiíii-trung I 

-7 ' . K. fì. toqn. 

E M B Ã Q U A S Ô N G 

\ / T ÒT inuc-sircó con inc'ri qua dtfi, nèn 
mtfi inòt niuc-sir khác giàng thay 

niìnli buòi sáng Chúa-nlurt. Binrng 
khi giãng, ông nãy nói rang: 

—Tôi tf btf sòng bên nììy, và ít có 
câm-tinh vtfi cu-dàn tf btf sòng bên 
kia. Nlnrng ve sau con gái tôi láy 
chong, và don nhà sang tf thành-pho 
trèn btf bèn ĩiy. Vày, moi buôi sáng 
tòi dirng I K T Ì ci'ra so, nhìn qua sòng, 
và nây ra rát nhieu cfnn-tình dôi 

vtfi thành-phõ và cir-dàn tf bên iíy... 
Hoi òng uói tiep : 
—Bày gitf em bé, con cíia han tòi, 

tain tir-giã dtfi nay, qua sòng Sir Chê't 
111:1 vào tf thièn-dàng, lã n<ri vui-vè, 
binh-yên, hanh-phutfc vò-cùng. Vì 
thucrng-nhtf con, nén ban tòi sê nhìn-
xein thièn-ilãng, lá ncri con điro*ng tf, 
yà btfi dó sè yèu-qui thiên-đàng lurn 
trutfc. Vây, ta thãy ỳ-chì cùa Clnia là 
tron-ven thay !—I). L. Moody. 


