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Btiòn thay, kiém clilng ra mòi, 
Bfín con chiin nhan tung lrò-i bay xa. 

T i u ó c mò, duói bóng duo'ng là, 
Kia, ngiròi gái góa clian-liòa dòng cliàu! 

T P R Ò ' I náng cbang-chang, ctòng khô, 

cô cháy, dàn thành Bé t - l è -hem 

rtíãt vàng bung lèp vi bíra dói bũa no. 

Ai náy ii-rũ, thân-thò, tiéc chén mõ-

hôi châng nây chén com ! . . .Tl iánh-

thót, véo-von, la thay, giong hát nhir 

cl ióp nhoáng qua c õ i ' m à y m ò , tròi 

thi'un! Mà la thàt, bôi chu'iig lù ngày 

giip nan dói-kém, tiê'ng ca hiêm tua 

bánh mì. 

Giong hát tír nhà Ê-li-mê-léc dua ra, 

ai nghe cũng nirc lòng phán-dáu.. . 

Dìnig bèn cùa sô, hai cô tliiéu-nũ vác 

vò nuóc trên vai, và ông cu loang-

choang chong gày trúc dang kiêng cbon 

nhìn vào. Nghe tiè'ng dông, bà Na-ô-

mi, là v o Ê-li-mè-léc, và là bà gia 

tirong-lai cũa Ru- lo , mò' cira ngó xem, 

mò'i ba nguò'i kbách vào nhà so-i nuó'C. 

Ch'ú niò'i, khácli kiê'u, c h è o - k é o 

giì'íng-co, rút Iai, ba ngucVi pbiii ngôi 

xiuíng ghê'. Tháy măt kbách àu-său 
phi'ui-cliieu tám lcriig Ihát-vong, bà bèn 
tuoi-ciròi khuyèn ho vũtig-vàng nhò-

cây Đâng Toàn-năng cho niình dii ăn 
dú măc nìiin nay, và dũ thóc dii tièn 

năin ló i . Cu già và hai cò châng nhũ-ng 

duoc nuóc trà bánh mì làm no bung, 

songla id i rocbánhtb ièngnuócsonglàm 

thoahôn, nènmătbôngsángngò'i , mièng 

bõng nó' hoa, cám on bà chii mà vè . 

1) T I Í C là trtiycn-tich niinR riii-tc Irons Kinh-
thánh đỳt tliành tieu-thnv^ 

Bà dóng chăt cùa, vui-vè vô-
cùng, dãu vi thét khách phái iihin ăn 
mòt bũa ; bòi chung «ban cho thi có 

phiró'Clion lànhàn-lãnh»(Sir-dô20:i iõ) . 

Bá lai cát liê'ng lanh-lânh liál bài tho 

tliánh ngoi-khen, vì tin chác dê'n loi 

chông con sc mua vê mĩíy bao ltia mach. 

Lúc còn bé, bà vui choi ^ó i ban-bè 

trên khu cho , không cliiit tucyng đen 

nluTng mùi cay-dang mà c u ô c d ò i dành 

săn cho mình. T ó i tuòi càp-kê, môi 

son, má phán, mày liêu, tóc rhày, cir-

chí doaii-lrang lc-phép, tánh-nêt hiên-

hàu sièng-năng, dê khién ban llianh-
niên mong d u o c cíing inình xày cái 

gia-dình tiiyèt-thú. A y cũng chãng la, 

bòi c ó «nguò' i dòn-bà nho'n-dúc là 

mão triêu - thièn cho c h õ n g nàngw 

(Chàni 12: 4 ) . Vè sau, bà cùng Ê-li-

mê-léc ké'l duyên phU-phu, sanh duoc 

hai tiai. Nhà tranh, vách đât, dira 

muoi cho tjiia ngày; nhung bà yêu 

chòng, quí con, don-dep, thu-vén, nên 

trong ngoài dam-â'm yên-vui. Bà lai 

giàu lòng tir-thiêii, bô-tbí nguòi nghèo, 

săn-sóc ngtrò'i dau, yèn-iii ngucri chê't, 

kliòng hè tiè'c cũa quàn còng. Dàn 

láng kính mé'n, tăng bièt-hièu là «bà 
Nlio'n-dúc.B 

Bũit dó , bà nhjn ăn, song vàn làm 
vièc nhir tliirò'iig. Mây dói-kém bao-

phii xir Giu-đa càng làu càng u - á m ; 

nhtrng bà dùng đúrc-tin mà quét sach 

moi ỳ-tucrng gcVm-ghè khôi óc niinh. 

Cũng nhu moi ngir<Vi me khác, bà 

mong hai con, là Mac-lõn và Ki- l i -ôn, 

sè cuói d u o c v o có tài-dúc, và châng 



11 T H Á N H - K I N H liÁO 

bao làu niình sõ bông-ăm các cháu 
ngàj'-thff mũm-mĩni. Môi mòng-tirffng 
â'y làin cho tâm-tri vui-suóng dên nôi 
mòi-mièng nây mòt cái nu cuò'i. 

Măt trcVi gác núi, trăng roi đau ngành, 
bà dúng cV cĩra sau, chuyèn-trò vái 
nguòi hàng-xóm.. .Bôngcó l iêngdi mèt-
n h o c . B à quay lai. . . Vui thay, chông 
con dã vè l Nhung chao ôi, vui nào 
diro'c máy, vê buõn trên măt cliòng 
con dã lot vào mát bà! Máy cái bao 
dáng lê cúu sông gia-dinh vãn lũng-
lăng khoác noi tay ho. 

V à o dên nhà, ông nàm vât trên 
giuòng, thô" dài mà rãng: 

—Thàt công tôi, tìm suôt ngày không 
ra hôt gao. Kháp xi'r ngiròi chê't nhu 
ra, tiêng kèu-gào cat ruòt xé gan! Bau-
đcrn thay! T h ô i , v a chõng con-cái ta 
phi'vi lìa bô quê-huong, đên xú Mô-áp, 
là noi thóc rè gao hon, ngõ hàu khôi 
phãi làm ma lép bung. Bà nghĩ sao? 

Na-ò-mi g i i rongcăp mát den nhánh có 
vê kinh-ngac, khó tin, ngàp-ngìrngdáp: 

—Xin ông chcV đira me con tòi dên 
noi xa-la, cV chung vó i ké ngoai-bang, 

vì tai dó chúng ta chác bi Đ ú c Giè-hô-
va rùa-sâ. 

ô n g nghiên răng c ã i : 
—Hicn nay Ngài rùa-sâ chúng ta; 

tôi không nã thây vo' con chet dói . Y 
tôi dã cjuycft, bà chó can-ngăn. 

Na-ô-mi tràn-troc suõt dêm, mò- inãt 
nhìn xem bóng tói. Bà phâi tù-giã noi 
cat rún chôn nhau, di cVcùng dân ô-uê, 
khòng du'c/c cùng ban-bè trò-chuyèn 
giao-thông. Các dò-dac tay bà làm ra 
nay tan-tác môi nffi môt cái. Bà ucVc-
ao đurc/c song chet õ' què cha dát tô, 
dãu dói khát cũng cam lòng. 

Nhirng măt tiò-i chói-loi làm tan ỳ 
thát-vong ciìa bà. Vì chông con, bà 
phãi cpiyet chí ra di . . . 

Nam, phu, lão, âu trong thành Bêt-
lè-hem nhóm lai cfra dòng dê tír-biêt 
g ia-quyên Ê - l i - m ê - l é c . Kê sut-sùi 
khóc-lóc, ngircVi dài thcV vìin than, tiec 
thay, «bá Nhffn-dúc» không ò cùng 
m ì n h n ũ a ! Còn Na-ò-mi?. . . Bà cuòi 
nói tu-nhiên , chay cjua c h a y l a i , 
khuyên-nhii ho dãu cách măt, chó' xa 
lòng. (Cón tiep) 

H A N H - P H i r O * C G I A - B I N H 
I A - B Ì N H cùa chúng ta, là tín-dô, 

V * dã đuc/c làp nên bòi Chúa. Moi 
viêc chúng ta phâi sáp-đăt theo ỳ Ngài 
đê hiróng hanh-phiróc. Song ta căn 
phâi biêt bòn-phàn dôi-dãi vó i nliau 
thê nào <ie cho êm-ái, xúng-dáng làm 
con-cái yèu-dáu cũa -Bĩrc Chúa T r ò i . 

Gia-dình khác nào mòt xã-hôi nlió, 
m o i iigiròi có bòn-phân, vày ai nãy 
phâi làm tron bòn-phân. 

T r o n g gia-dình, triró-c hêt ta căn 
phái có su nhin-nhuc lân nhau (support 
mutuel). B ã y nói v'è nhũng gia-dình 
cô Iàp trên nen giáo-hóa cũ, vff chõng 
láy nhau vi vâng ljnh cha me, vi lòi 
khuyên-bâo cùa cha me, chffchua hiêu 
tâm-tánh nhau (mariage de raison). 
Bôi vo- chông dó cãn phâi có sir nhjja-
nhuc lân nhau, vi kê ra, ai cũng có 
môt vài tính xãu, châng qua kê ít. 

ngirò'i nhieu. Vây muon chogia-dình 
duoc èm-ái, hai nguffi t ruóc hêt phâi 
cô súc tìm nhũ'ng nct tôt cĩia nhau, 
nhũng tàm-tình cao-lhuong. Lúc đã 
biet rôi, sè đem lòng kinh-mê'n nhau. 
Ti r su kính-mên quí-trong, sê hây ra 
tinh yèu-llnrong. 

Còn nhĩrng gia-dinh làp nên bffi ái-
tình (mariàge d'amour), bcVi đã hieu 
tâm-tình nhau truótó thì dè, vì râng vff 
cbõng đã yèu nhau, thì moi su sè ticV 
nên tól-dep. Moi su ta có thê^lãy ái-
tình mà tha-tlu'r duoc , vì ái-tình nhièu 
khi còn có thê làm cho ta hi-sinh cà 
dò i sõng mà giúp nguòi yèu. 

Song, ff Irong gia-dình nào, ngiròi 
vcr cũng căn phâi có dúc kiên-nhân. 
Sir kiên-nhân và vâng-phuc là hai clúc 
tót và hai khi-giói rát manh cùa đcVn-
bà. T a nèn vâng-phuc chong, vì chính 



Kmh-thánh day la (coi Ê-phê-sô5: 22). 
Ta ch<V nên bât-chiróc nhieu chj ein : 
vì lòng kiêu-ngao, cho sir vàng-phuc 
chòng là làm nò-lè chông. Ai có ỳ-
tirô-ng (ló thàt ràt lăm. Õ' các nirõc 
Văn-minh Àu M ỳ , các <l<Vn-bà deu 
vâng-phuc chông và tõ ra vê rát ngoan-
ngoãn dói vó i chòng, c h ó khòng nhu 
nhicu nguiVi <I(Vn-bà ta hoc-thúc d ò -
dang, liic.u lâm bón chũ «nani nũ bình-
quyen,» b a t - c h u ó c d o m , cho iì'íng 
« v â n g » cbông lá tiêng cùa nô-lc dùng. 

T rong giáo-huán cùa các cu xua 
cũng day ta phâi vàng-phuc chong: 
«Phân gãi elhr lòng—Tai gia tòngphu, 
xuã'l giá lòng phu.» Mòt g i a - d i n h 
khòng có ai làm chù, v o khòng ngbc 
chông, con không nghe cli;i, tbì gia-
dình dó chang bao lâu sè tan-nát! 

O' gia-dìph, ngiròi v o lai cììn phài có 
đúc-tành vui-vê, òn-hòa. Tánh vui-vè 
ôn-hòa có mãnh-luc nhiêu hon là sir 
dũ-dòi gi'ít-gõng. Đirc-tánh õn-hòa 
cùa ta có thè sira duoc nê't xàu cùa 
ta vã cùa chông: Cliong liun dcugì trái, 
ta sè di.u-dàng khuyèn-can, c h ó không 
phiii nlnil nhúl vàng-phuc cii dàu. 

Hiing ngày, la không thè lũc nào 

cũng có dip hi-sinh de tò ái-l inh; song 
hàng ngiiV ta cùng có thè tò ra tình âu-
yè'm boi nét miit vui-cuòi ciia ta. C.ái 
nu cuói âu-yê'm ciia ta có thê làm cho 
chijng (|iièn cà su kl ió-nboc. 

V o chong dõi vói nliau phài lê-pbép, 
phiii biet doán truóc iiliirng su ciin-
diing ciia nhau. Mòt ngiròi v o n g o a n -
ngoãn phài luòn săn-sóc chông và biet 
truó'c ỳ cua chong, không căn đo i hói. 

Pliiii hcl sirc tin nhau. Mõt nguòi 
v o kliòn-ngoan khòng hê bao g i ò nglii 
chông. Phiii tin, tin hêt sirc, tin dê'n 
cuôi-cùng. Vì lòng tin inanh-inc iiy 
ciia la nhiêu khi làm cho ngiròi chong 
hu cũng ciiin-ilòng mà sè ăn-năn vi tu 
n g h ĩ : «Biet bao phen ta dã lira-dôi yo* 
ta mà buóc vào con dirõng kliòng 
xirng-diing, song v o la vàn mòl lòng 
tin. Vày tir nay la khòng nèn lira-diíi 
v o ta i iũa .» 

V o chòng lfíy nhau, hicp làm mòl 
thè, vày cân phiii biè't hi-sinh cho nbau. 

Nêu ta biet lãm tron nhũng bòn-
phàii <Ió, tliì gia-<lình ta sè đirt/c èm-
ái yèn-vui. Kỳ sau tôi sè nói vèchi rc-
trách ciia ngiròi lãin ycr trong gia-dình. 
—lìá lìiio-lan, ílà-nôi. 

M^st^ M E G i ; 
r I~ ' ( ' ) l di giáng pliuc - iurng tai inòt 

lliành-phô kia ; moi ngu<Vi nliàn 
diroi' lò' bá-cáo cho biét rang lòi sè giiing 
luòn \r.\ nuroi ngày. Mòt bà lín-dô nó i : 

— T ò i cliâng niu6n con trai tòi chiu 
ành-hiròng cù;i nhũng buòi giiing dó . 
Tôi so nó bi kéo vào Co-dò'c Tbíinli-
niêri (iiáo-lhru II<>i, ròi ho se dàn nó 
ra đãu ihròng xó cho , biio phát sách 
dao. Nêu con tôi làm vày, thì tôi hô-
then võ-cìmg. 

Bá goi nhiêu duc-vong vào con t iai , 
và nuión đăt con vào xã-liòi tlurong-
luu. Vày, bà djnh dem con di thành-
pho khác suôt ba muo i ngày đó . Bà 
tô ihiyi 'n-có cho inuc-su bòn-hòi , ch(V 
nào tòi biet gi dàu. 

Cuòc giâng bát dàu. Muc-su văn 

T C O N 
ngôl bèn lhru tòi, nhirng <len buoí 
nhóin cuói-cùng, òng thình-lìnli bien 
mal. Cluic plnróc xong, hõi-c lu ing 
giìn ra vc, Ihì òng râo ciìng bu<Vc vào 
nhà-thò, tô ỳ buõn, rôi tiê'|K: 

—Nguùi ta vira mòi tòi di làm mòt 
vièc buòn-thâm nlnit <l<Vi tòi. 

Boan , ông nói cho tòi biet ràng bà> 
me kia <I:ĩ dem con trai <li noi k h á c d ê / 
thoát khõi ãnli-huòng cùa cuôc gi i ing\ 
phuc-lnrng, thi nay dã dem nó trò v ê ' 
troiig chiec quan-tài. ô n g mói di làm ^ 
ph'ép cliòn vè". 

Kê liim cha mc mà khòng lodat- i lem 
con-cái dé'n cùng Báng Christ, nliirng 
chĩ lo lim danh kiê'm loi cho cln'uig, 
thì sao khòi mang tôi giet linh-hôn 
chúng dò i dòi?—Moody. 


