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LO T R O N NGHIA-VU 
«ChÒng i>ã con ngircri binli-an chăng ?» 

( I I Vun 4 : 5(1) 
Dò*n ai thánh-thót. dii-du*o*ng? 

Ăy đò*n phii-nũ* Yèu-thiro*ng gia-dình. 
Yêu chong. em phài hi-sinh, 

Yéu con, em phai ii'êu minh nhiêu phen. 
L'êu tcanh hiu-hãt ngon đèn, 

Em eàu Thánh-Chúa giù--gìn ehòng con. 
Ch| Hãng soi thã'u lòng son. 

Gió thiro*ng quat mát tâm-hon em dáY-

/^Au Kinh-Thânh trên dây iliuõe vS yoigâylac-thúgia-đình. 
* ìnôttruyèn-tíchral liav Irong Kinh-

1 

Thánh, và có thê day-do nioi ngiroi. 
Ngiròi nghc hõi dày là niõl hà diìu <V 
noi váng-vc song khác thirrVng. Bày 
giòcũngcòn nlurnghàc. phu-iiũ' diròng 
áy. Cách hà dãi-dàng licn-tri E-lÌ-sê 
tô ra bà có tài plián-doán tbièng-liêng, 
vì bà nhàn-bict òng lã M i i g i r ó i tliánli 
cùa Búc Chúa T r ò i » ( I I Vua 4: <»). 
Hicn nay cĩíng có ngiròi khi vào nlià 
nào, tbì dcin (ni-plurúc cbo nhà íiy. 
Bà khuv'ên-nlnĩ chông síra-sang inôt 
lilióng cho dâ'ng tièn-tri, dè õng ihroc 
liĩin khách quen và đugc tir-do lui-tói. 

Chúa tlurò-ng lòng lin-Uính nlion-hàu 
cũa bà, cho bá sanli uiôl trai. Nluriig 
mòt ngày kia, câu đang <V ngoài diĩiig-
ruòng vói cha, béij trún'g llSng inà chet. 
I?à inc buon-thãin lìa di'ra con chct. vói 
il i tìin dang licn-tri, v:ĩ s;íp niình noi 
chon òng, tííin lòng tan-nát. Qng hĩ>i 
bà càu góc trèn kia : «Moi viêc dcu 
bìnb-an cho ngiroi chăng? Chiĩng v:ĩ 
con ngiroi bình-an chăng?)> 

Hõ-i ngu-ò*i làm vo* và làm m e , bà 
du*o*c bình-an chãng ? 

Trong gia-dinh, qiian-trong thay cái 
dia-vj ciĩa ngiròi làm v o l Chòng lá 
diìu, nhung vo- lai l:ĩ trái tim cíia giá-
đlnh. Chông xãy-cát cira-nhã, nlurng 

Tao-Hóa cho 
pbu-iuT tánb-tlnh và tàin-liôn dãc-bicl 
ilc làm tron clu'rc-vu â'y. IIõi ngiriVi 
lâm vo' và lâin mc, mình đirgc hinli-an 
chăng? Xin dáp: 

Khòng I ncu bà clura xày-hô tôi-lôi. 
Tòi-lòi là kè tluĩ chí-tiĩ- cíia mõi ngiròi, 
lã liinh phungăn-nuõt và phá-diêt lac-
tluĩ gia-dinh. Có lê bê ngoài nó tõt-
dcp líini. Giáo-duc, hoc-llu'rc, khôn-
khéo, mêm-niai, dê.yêu, moi su .đó 
clura dii lãni cho cuôc dòi «nguòi v g 
cbon-chánhS dirgc ket-quii dãy-tron. 
Pliiii loai-bô tòi-lói, bãng châng, nó sê 
tràn-lan nhir ung-dôc và làin cho chct 
thiêng-liêng. 

Nliièu cbiem có nbũng sò-tbích tàn-
tb<Vi, chĩ láy chong vi ích-kỳ. Ho lìin 
cũa-c;ii, gia-lhc. danh-vong, dja-vi và 
ciinli Ibanh-llhàn ăn ìilurng ngôi roi. 
Có chong sain luĩ-tiang thì dù roi! 
Kinh-Thánh cho hang d ò n - b à ãy 
«khôngcó tinh-nghĩa tir-iiliièii,» vì ho 
chôi-bo sir c:io - tlurgng và yinh-hien 
ciia dja-vi pbu-inr. Bèn Á ú - M ỳ có 
d<Vii-h:ĩ ihicli nuôi con chó, khòng chiu 
sanh-dc, nuôi-day con-cái có linh-hôn 
b:ĩl-di('l. Cuôc d(Vi hèn-mat duòng áy 
tlunVng dira ho dén noi ' dè-bô và mô-
mii nhuoc-nho, sĩ-nhuc. Cuôc dòi ãy 
có bai chũ « T ô i - l õ i » ghi chép lên 
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trên, và chì cõ inòl hicu-quà, lã sir lnr-
mâ'l (tò/i dcri. 

Khõng! Neu clnra liê'p-nhàn Báng 
Chrisl làm Cĩru-Cluia, lliì bè clnra bình-
an. «Moi ngircri ilcu dã phain tòi, thiê'u 
iníil str viiih-hièn cùa Đĩrc Clnia Trcri» 
(Rò 3: 23). ("ú b&ngrjCáp no kia hoăc có 
chcrn trong hòi bác-ái cũng chira dù. 
Moi sirdónít dc licn-hi(q> vói túnh ham-
mè lliè'-gian, nliirng không the làin yêh 

^two-iig-tàm xao-xiè'n, hoăcchũa lành lã'm 
lòng dau-đcVn. Cuòc khièu-vũ thô-bĩ dã 
tan, trân cuò-i-dùa ngu-dai dã hè't, kia, 
linh-hôn đói-khàt văn ucVc-aođucrcBiTC 
Chúa Tn'ri. Ngài hàin-sanh tade hin'rng 
dja-vi cao-thucrng và de phuc-thuòc 
Ngài, den nôi ngoài Ngài, ta chãng tim 
dãu dirrrc str yen-nghĩ. 

Kliòng! Nc'u víra tin Bâ'ng Chrisl, 
vira chânglo chochÔng con dirov. cúu-
ròi, Ihi bà khòng bình-an. 'Vl ai thàl 
nhàii Bĩrc Cluia Jèsus làin Cĩru-Chúa 
mình, thi tir-nhièn muon gicri-thiiju 
Ngài cho kê yêu dircrc biêt. CQng nhir 
Anh-rè tìm l'hi-c-rcr, và l'hi-c-ro- tim 
Na-tha-na-èn, tin-dô cho-n-thàt sè sot-
sáng tìin-kiífin nhfrng kc thãn - thiè't 
vĩvi ininh. Nc'u inc cho con di hoc 
trin'rng Cluia-nhirl hoăc di nhà giàng, 
còn inìnli khòng có có' 'bat-buòc fhà ci'r 
b nhã. và nlu'r kc khác lo phãn giáo-
duc thicng-licng cho i/(i;i tri mà Cháá 
ban cho minli; ncii ngirĩri dc cho dii\ -
tĩr siin-sóc dàn con ycii-dau, còn minh 
thì di cho'i buòi loi hoăc di du cnôi' 
vni, Ihì rõ-i'àng clcri đao-đúc ciia nguòi 
có chò sai-liim ghc liìin. Ngin'ri dcrn-bã 
bò quên chông con, gia-dinh ciing Bĩrc 
Chúa Tn'ri mình nhir thc, thì hinh-an 
thc nào dtro'c? 

ChÒng bà binh-an c h ă n g ? 
Khòng ! Ncu phãi ra ngoái gia-dình 

dc tìm sircãni-thir(rng, h'ri khuyên-lon, 
tình thàn-thiè't và lòng yèp-chuông, 
holic ní'u thâv vcr chĩ lim sir llioa-inãn 
cùa mình, thì inoi sir chang bình-an 
cho chông bà dàu. Tánh vi-kỳ cùa 
đòn-bà là con quĩ duôi nhiêu ông 
chông khôi nhà. 
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Khòng! Neu clnra tim thà'y CÚU-
Chúa có quyen khièn la tháng tòi-ác, 
thì cliông hà châng hinh-an. Tánh hu-
hoai thièn-iihicn cĩialòng loiiingiròi lúc 
n&ò cũngsSn-sàng no bunglên, và bie't 
bao bãc nain-nbi bi hir-nial vi rfit ua 
mòlnetxau. đín nôi khòngchiu lia-bô 
nó dc theo Bãng Christ. Trong cõi 
dí'ri co'ii cíun-dô nhieu hàng tàn lĩra 
niiy, chi cm dã làin gi dc giúp chong 
ìnình choiig-lia dirrrc tòi-lôi ? 

Chòngyèu x<r và giũ liet vĩri vcr cũng 
clnra dĩi. Có dao-dĩrc dáng kinh và 
ho-i hoi Iheo tòn-giáo cũng chira hoàn-
loãn. ("hiìng có thè «l l ió '» vcr, nlurng 
sir Ihò- dó cũiig chĩ là inòl tln'r lliò-lav 
hiiih-tiro'ng. Chòng bá thuòc v'è Bĩrc 
Chúa Trò-i chăng? Hay là còn thuõc 
|ihái nói vc Biing Chrisl liìng : «Cluing 
tòi kliòng niuõn Ngin'ri nay cai- l r i 
clning tòi» (Lu 19: 14)? Chi ein, là 
nginri vcr theo Chúa Chrisl, phài giing 
súc làni clro chõng bièt Báng có 
quyên ct'ru khòi lõi. 

Nê'u chong bà chfing liiin giro-ng tot 
cho con-cái, thì chang ducrc binh-an. 
Có hai cha con ngòi ăn trong mòt 
khách-san lĩrn. Cha bicuboi bàn dem 
rirou manh cho minh. Nghc vãy, C&U 
con Irai cũng biio bõi rang: «Vi- pliiin 
tôi, tòi cũng dìing thĩr cha tòi diii ig.» 
Ngirí'ri cha sũ-ng-scr, Ii?n dòi ỳ nià bâo 
don inón kluic. 

Trong mòt huòi iihóin-hop kia, mòt 
ông thiiât Iruyên ìiíng: 

—Vcr lòi qua dtri niâ'y luSn-lê n;iv. 
Hũa no, con gái tòi nói vĩri tòi nlur văy : 
«Tlnra cha, neti cha khòng hoi-cài, thi 
cóh khòngtlu' giũ' lòi luiii vói me rang 
sc lai găp mc trèn thiên-dàng. Con 
khòng thc dè cha sa xuong 110-1 hinh-
phat mòt minh.» Vày, tòi tiè'p-iihiiii 
Bâ'ng Chrisl! 

(Mii'eni có làm vi^c he't sĩrc dè gia-
dình mình dirircdirng lai Iron-ven tren 
thièii-dàng chăng? 

Con bà bình^an chăng ? 
Btra con mà tiên-tri ii-li-sè hôi thăni 

dó dã chê't lòi . Phiii khiè'n nó sóng 
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lai. Nlurng có biêl bao di'ra trê chê't 
thiêng-lièng trong tòi-lõi và căn dirgc 
làm cbo sõng lai! Dang khi kliòng 
tlmòc ve Bĩíng Christ, thì con-cái bà 
hình-an chăng? Anh-hir<Viig cùa bàcó 
thè- diìn chiing den cimg Bã'ng Christ 
chìíng? Chi em sê đáp: «Con-cai tôi 
còn tbo-ău, chrra dè'n tuòi hoi-ciii ! » 
Nè'u nó dã đín tuôi phain tòi, dã đên 
tuoi chê't, thì cũng dã dén tuôi trô- vê 
ciingBnng Chiist và chju Birc Thánh-
Linh dat-dăn trong ducVng- loi Bi'rc 
Chúa TrrVi. 

òi! Linh-nghiêin thay lá âiih-lnr<Vng 
cíia bà nie dã dàng mình cho Chúa ! 
Diìu thàn-thè dã hóa ra tro-bui, ành-
huôiig bà cũng còn diìt duoc con-cái 
trò- ve ciing Chúa. Giũ-a cuôc phuc-
liirng h'rii, mòt thăy giãng di thăm niõt 
òng cu giìn dui-mii, và lioi cu inuon 
tin Đirc Clnia Jèsus chăng? Cu dáp: 

—Muõn lám. Tin xin tin Ngãi ngay 
bây g iò . 

Cau-nguyên xong, cu nói : 
—Me tôi <V trên Ihièn-díing sê láy 

viéc nììy làm vui-sinVng biè't baol 
Sau khi ngirò'i me hiên-tir, thánh-

khiê't qua đirì dã nia'y nnroi năni, sinh-
lurcVng còn có thè dât-dăn con đên cùng 
Cirn-Chúa dáy! 

Lai có mòt chàng thieu-nièn di ngày 
Cluia-nhirt vói bsìy ngiròi ban dên quán 
riro'ii dè dánh bac. Thinli-lìnli cliàng 
nghe tieng cliuòng goi tín-dò den tluV-
plnro'iig Chúa. Chàng dìrng clion nghĩ-
ngoi, rôi nói : 

—Anh em o-i, tôi xin tìr-giíí anh em, 
tòi di nhóni-hop tai nhá giiing dsiy. 

Môt ngirfVi nliao-bsing: 
—Kìa, hiln trô- lai dao ! Tn nèn gìm 

hstn xuông ao nây mii lsiin phcp báp-
têm cho! 

Chàng nghiêm nèt măt mii rang : 
—Anh eni inuõn hiin sao thì lám, 

nliirng tõi phài di nhà-lluV. Tieng 
cluiòiig niìy nhac cho tôi I IIKV de'n me 
tõi triróc kia tiin-làl, phâi nani lièt trên 
giiròng. Khi tõi bô nhà ra di, me goi 
Iai, khóc mà biío răng : «Con c i , chác 

con khòng hiè't lòng me dau-dfVn dirrVng 
nào vi phìíi lia-xa con. Me khõng còn 
sông bao làu nfra, nliirng đirong khi 
sõng sót, thi sáng Chúa-nlurt nào, vs'io 
klioâng 10 và 11 giò-, me cũng cău-
nguyvn iièng cho con. Moi khi nghe 
chuông goi nhóm-hop lsii th(V-pIuro-iig 
Chúa, thì con nèn nghĩ dên liri cììu-
nguyèn cũa me.» Uày gi(V chilc anh 
em hièu rõi. Me tòi khòng còn, nliirng 
tòi ir<Vc-ao niôt ngày kia lai dirr/c găp 
me trên thiên-dàng. 

Chiiiig quã-quyet xây lirng, và bon 
kia theo chi'ing. Chinh hũa áy, tám gã 
thieu-nièn lnr-hoai dirgc dàn dín clion 
Thàp-tir-giii bòi bàn tay nay dã giá-
lanh, nhirng văn làm còng-vi^c yèu-
tlnrong (V hèn kia niô-mã. Hõi chi em, 
chi em là hà me nlnr the cliăng? NluV 
àn-dièn cũa Đúc Chúa 'l'rò'i, chi ein 
có thè làm nlnr vãy, ngliĩa lii có thè 
Cir-xfV dén noi uiìiili ciing chông con 
dì?u đirr/c blnh-an, dòi năy và d<Vi sau. 

Tòi IIKVÌ doc triiyén inòt ông truyen-
giáo <V niróc Argenline ăuac môl chãng 
tliiê'u-nièn nirVi den thăni me niình. 
Chàng nói : «Me tôi clnra he thâ'y măt 
niòt òng truyen-giáo nào, vây nià cũng 
tin Điíng Christ!)) Quâ thât, òng găp 
mòt bàcu quí-phai ; triróc dó Isiiiiiăm, 
bàcó niua b<) Kinh-Thánh, dem \ê doc, 
và tin Chiia. Đoan, bà <lay dao cho 
muòi hôn con, và dãn ho đÊn cùng 
Dáng Christ hêt thày. Báy gi<V con 
trai út cùa bàđã nni'ò'i híii tuôi. Vày, 
ông làiii phép báp-tèm cho mòt gia-
dình lin-dõ hièurõ daovà rã't sot-sáng, 
miic dãu chirà tùng tháy òng truyèn-
giáonào, thãy giììng nào, hoăc nhà-th<V 
nào. Thât lã môt ngiròi ine riít xirng-
dáng và <!<;p lòng Cluia. 

<> <> • 

Bà binh-an chăng? Chõng con bà 
hình-an chăng? Neu bà biêt trách-
nhi?m làm VOj làni me là hỳ-trong 
diròng nào, thì bà nèn quì gôi triróc 
măt Dáng ban moi àn-iir, dàng tron 
tám lòng cho Ngái, ngõ hãu ỳ Ngài 
dirac nên trong gia-dinh bà.—A. M. II. 


