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TINH GIAO-HAO 

T 
ÌNH giao-hâo khác nào ngon lúa 
chói-Iòa, châng boc khói ích-kỳ, 

nhung loa khí â'm cho ngiròi siròi. 
Trong Ihê'-gian lanh-lco này, há có gì 
vui-thú bâng tình giao-hâo ? Khi thây 
ban Ihàl dê'n choi, ai cliang ni'rc lòng 
mìrng-rfv? Vì quang-cânh báy giiV 
dircVng nhir bicii-dòi: khòng có nuĩa 
ctông, khòngcó (ìèin toi—eori xon-xang 
và sir lôi-thòi đèn biê'n di hel. Hê ai có 
ban llial, thì.nên cam-la Chúa dã ban 
on-pluróe cho ta. Hàn-hanh thay, nhà 
nào (luoc che bari tot duói inái mìnb. 

Trong tình giao-hăo có hai nguyèn-
chát: Mòt l:ĩ sir lliàl-thà. Đõi vói ban, 
ta phâi nói liì't y-liro-ng, dirng giáu-
gicin, (tirng giâ-hìnií. Ta có thê chĩi 
ban inòt cách don-so' tmn-ven, khác 
nào hai chal vi-dií :u găp nhau, hièp 
lai làm mòt. Gòn nguvèn-chal lln'rhai 
là su èm-ái. B-ôi vói ban-hfru, la phái 
cir gifr công-bình, trung-tín và llurong-
xót. Bã choi vói nhau, thì khòng kê 
dê'n giàu, ngbèo, sang, hèn. Thà kel 
ban vcĩi ngircVi làin niòng mà tiung-lín 
còn hon choi vói ngircĩi măcáo lua mà 

, phính-gat. 

Vi tình giao-hao qui-bãu nlur' the, 
hên thirtVng ccĩ nhi'èu ngircVi khéo làm 
ra bò thàn-ái, dirò'ng nhir miciig sai 
ina bac b ngoài, dê'n ncĩi íl ngircĩi bici 
nó là vât xâ'u. Tánh tir-nhiên cũa 
loài ngucVi thuòng hay lira-doi, giji-
bình. Kinh-lhánh day : «Lòng nguòi 
là dòi-trá hon moi vàt, và rat là xau-
xa : ai có the biet ducrc ?» (Giè 17 : 9). 
Dàu niình xél kỳ dè biê't ai dáng tin-
c(iy, nhung nhieu khi cũng bi gat bõi 
cái hôn cua Giu-da ! Khi găp tai-nan, 
mói biet ban tliàt hay ^iij. Vua Sa-lò-

mòn cũng biêt vày, nèn nôi: «Bang-
(hfru thu'ong-mcii nhau luôn Luôn; V Í Ĩ 
^anli em sanh ra de giúp-đo trong lúc 
/hoan-nan» (Châni 17:17).. Khi mình 
giàu sang, ccĩ nhieu ngjrò'i bĩm ban ; 
nlurng dê'n lúc hoan-nan, ho sf tron 
nlur chuòl chav nbà cháv. 

Nhfrng ban giâ (ìã lnrcVng nhiêu phuó-c 
lúctasung-suóng,chinh bànguòiIìa-bo, 

. còng-kích và mang-nbiec ta triróc nhirl 
trong lúc khò-khăn. Tuc-ngfr ccĩ càu : 

« K h i vui thi v o tay v à o . 

Đèn kh i kh6n-khó thi nào thàv a i !« 

Có mc)t ehuyèn dù chú'ng rS ỳ dcĩ. 
So là, mc)t ngày kia, liai ban dang di 
trong rirng, thình-lình có con gáu xòng 
dè'n. Mòt ngirò'i vòi lièo lèn cày, bô 
lai môt nguòi què chon c'r ctó, khòng 
ciru-giúp. Nguòi què nghe riói con 
gâ'u khòng ăn xác chêi, bèn ìiam xuong 
cĩat, làm bc) nlnr chê'l. Con gâ'u dê'n 
ngiri lir dau dê'n chon ngircVi què, rôi 
đi mál. NgtrcVi lànli xuông tir càv. 
muon nói cliot đê clie sir hèn-nhát 
minli, nên hòi: «Ban oi ! Gâ'u nói lham 
gì vcĩi anh dáy?» Ngiròi què dáp: 
« N ó bíio tòi dìrng tin-cày ban nào bò  
nliau trong con liieiii-n.^lièo.» Cluiyèn 
dcĩ thàt dúng nlnr lòi Gióp nói khi 

Ì
gă|) lai-nan : «Các thàn-thích deu lìa-
bô tôi, các màt-hfru lòi dã quên tôi.» 
(Gicĩp 19: 14). 

Tình giao-'hâo là mòt cày l iô bòng 
bõn mùa ; nó moc ttroi-tôl trèn niĩi 
luòn có tuyê't phiĩ cV pluro'ng bâc inró'C 
Nga, cũng nlnr trong trũng nucVc V-
dai-li van có măt t rò i c l i i eu sáng. 
Dâu biên rông, núi cao, trũng sàu, 
cfing khôngthê là'y giói-lian mà ngă 
IrcV nó moc lên diro'c. Dàu có sir̂  
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nho-n-lĩr. èm-diu. yêu-l.uroiuĩ (ĩè nhuân-

tuvi . tlii dó có cAy t'»nh giaQ-haor 
Tìnli giao-hâo tlnròng liên-lae vó'i 

lòng lluroiig-xót, chi sanh dòi cúa nó. 
Nó vào nhà său-não nghèo-túng, gày 
sir vui-thú hình-an. Nó g8 ci'ra lòng 
buòn-tê, nói lò-i thúc-giuc manh-mê 
vui-mírng. Trong co-n tranh-chien, 
i'uili-litiong nó lièng trên liai toán hinh 
llui mà kê't ban-hũ*u, dàu đang giao-
chiên măc lòng. Nó là inùi lho*m vĩnh-
Viên cùa ehung moi dàn-lòc, nó thôi 
tan nlurng y ghen-luong dòc-dfr, tay 
sach nhĩìiig lòng do-dáy xáu-xa, khiê'n 
cho dăy sir thda-thíeh, thánh-khiet 
vo-giá, mà cá sir vui-siróng the-gian 
không thê han cho diro-c. 

Luong-công di tìm bônghoatrên tròi 
(ló no*i ngiròi luòng-tuong, say-đâm 
cuôc choi thê'-gian ; \i ngirò'i hi lù*a-dÓi 
đáng thu*o*ng fíy khòng the chúa chúl 
tinh cam và nhoii-di'rc mình. Luong-
còng lìm nó noi nguròi kièu-ngao, chí 
lo theo kièu ăn loi măc i'r (ĩòi, thich 
làm ra dãng sang-lrong dc huòng niình 
vào diròng lu-duc, dê'n nôi iòng ho 
khôngthèchú*a linh giap-hão đtrqrc nùa. 
Luong-công tìm nó giĩía lũ dòng vò-
y hav cuòi to tiô'ng mà khoc mình biêt 
tình giao-hâo, nhirng chính mòl lúc;í\ 
trong lòng và trèn limi ho clù'ra su' 
ghen-ghét, ganh-go, vu-oan. 

Tình giao-hâo thàt! tình giao-hao 
th;)t! Nó chí có thc trô hoa trcn dat 
trong lòng cao-thiro*ng hay lieu mình; 
Ini dó nó hiròng mùaxltàn mãi mãi. 
Lòng chĩra nó chiô'u diro-c ngàn ánh 
sáng yèu-tlurotig, tròng-cày và hình-
yiii cho riioi ngiròi xung-quanh. Có 
ngiròi nói: ban thàt khác nào con ma, 
luy nói ràng có, nhirng hicm thííy lam. 
Nói thê, cò lì' quá dáng; song, hang 
ngày, dã dê tìm thay han tdl o- dàu? 
Neu ai dã tìm dirov, thì nên nh(V rang: 

i «Ch(V lìa ban mình, hay là ban cùa cha 
\ mình» (Chàm 27: 10). 

Vc tình giao-hao. chani; có •jiro-nu 
[ nào sántj hon f>a-vit và (ìiò-na-than. 
\ líihh-thánh chép: «Giò-na-than khê'-

hiôn cùn^ Ba-vit, boi vì vèu-men ngiròi  
nhir mang song mình» ( I Sa 18: 3). 
Ve sau, khi Sau-lo-, cha cùa Giô-na-
than, muon gií-t ©a-vít, Giò-na-lh:tn hèn 
tìm Ihí' ci'ru ngtròi, và lu'ra rang: ccHl . 
anh mitõri tòi làm (ĩeu gì, thì ta se/. 
làm cho anh» (I Sa 20: 4). Trong lình 
giao-hao ci'ta Giò-na-than chang có 
chút gì íeh-kỳ, vì Giò-na-lhan d'àu biè't 
Ba-vít sè kc' Sau-lo- mà làm vua, còn 
mình sc mal chi'rc fíy, nhung cĩr li'èu 
mang dc git'ip han mình. 

Tình giao-háo nàng-d<> \ à ho sĩre eho 
trí ngtrò-i, giâm-bói nôi dau-dón trong 
đò*i sdng, khiè'n dc ch'iu ho-n. Òng 
Verulam dã nói : «Chia buon. bót huon; 
cliia vui, thcm xui.» Ngirò'i khác nói : 
«Buon-bu*c kháe nào con sòng chia làm 
nhicu dòng, thì sc mat di; nhtrng s i r vui 
kháe nào ánh sáng măl tròi |)han-chieu 
vào tám ginrng càng thèmchói-lòa ruc-
rõ'.» Dc-dáng vui-ve thay, hicl nhò-c.ày 
han mình, cháng caivcàiiQỳ (ìoolài, 
nhirng eĩr dò ra ea rác làn lúa, de hm 
nho-n-tĩr thôi dcu xau di, m;'i sànglrung-
tín thì lua lây (ĩeu tdl. f>áng klien 
thay lình giao-hiío ! nguyèn nó cú* hái 
hoar.lho-m noi dong. co xanh-liro'i, 
nhuan-tham móc nura ciìa sir giao-
thòng dòi han thiet mà hay ra Irèn 
du'ò'ng dòi có dòng nginVi dang xò-(ĩay 
chen-chúc, niróc mat mô-hôi. 

Ai mudn chèo-kéo lain han chi de 
kiem loi cho mình, nay khòng hiet y-
nghĩa lình giao-háo. Sa-lõ-mòn dã nói 
thàt lìiiii: «Cò nhi'èu ke lìm o*n ngirò'i 
ròng-rãi ; và mòi ngiròi d'èu là băng-F 
hrru ci'ia kc hay han le-vàt)) (Châm 19: J 
(i). Chon han thât là mòl sir (jtian-hè 
lam. Truóc khi làm bau vói ai, ncn 
xél tánh-nel ngirò'i (ĩó, neu là ngirò'i 
nho'n-tir, thàl-thà, trung-lin, đúng-đan, 
có anh-hir(Vng h'm dên mình, tlù mình 
se cho'i. Nhfrng sir bê ngoài nlur sác 
dep, giàu-có, sang-trong chi' là tani-thòi 
chóng qua, còn nh&ng sir he trong nhu 
tánh-nel tàm-thíìn thì thàl vĩnh-viêii. 
Vê tình giao-hao, Bú*c Chúa Jêsus dã 
treo giro'ug cao-tlnrong hiet hao ! Kìa, 

if 



Ngài phán: «Các ngiroi hãy yèu nhau, 
cSng nhir ta đã yêu các nguoi. Chfmg 
có su yèu-thirong nào lóu lion là \ ì ban« 
lnru mà phó sir sông mình.» (Gi. 15: 12). 

Đòi song giõiig nhu triròng có mn'y 
lóp dny khoa giao-háo. Khi la bò lòng 
ích-kỳ, tánli tây-vi, lliì bat dàu tàp su-
yèu-thuong doi vói ban-hfiu. Dău vày, 
phâi có muc-đích dinh tru-óc, kieu-mâu 
vc san, (tê làm thành lánh-nét thàt-thà 
vírng-chác, thì đ(Vi sông mói diro'C 
thánh-khiê't êm-đèm. Ai dã dat tói 
inuc-díeh cao-thuong, nà'y biêt tròng 
xn, biê't sông trongcõi thièng-lièng, biê'l 
hi-vong caò-câ dê bù cho nhũng sir dau-
d(Vn, tranh-giành, làm-loi, vàbuon-buc 
cúa thc-gian. Ngiròi thièng-licng lan-
Ìàn nhàn-])icl lình giao-híio the-ginu 
dău tron-vcn dcn đàù, cung khòng du 
thòa lòng duoc. Ban rat tliiĩ't-nghĩa 
cũng không thc chiê'm chõ liong lòng 
mn chính Chún phâi ngir. Ncu không 
hict Bi'rc Chúa Trò'i, thì dò'i song se 
mnt hi-vong, thicu vinh-hicn, khác nno 
mòt cuoc trÔ choi chang có ỳ-vi chi hô't. 

Yny thì, lòng nguói \nn niong biê't 
lình giao-hâo sâu-hhiêm ho-n, vflng-
chiic hc/n, mà sir chct khôngthc ngăm-
dc, so-hni khòng lliê úc-hic:p, hò-nghi 
khòng thê vày-phù. Chí nguò'i nno hic't 
giao-thòng v(Vi Chúa, m<Vi diroc hirô'ng 
tình giao-háo nliu- tlic. Khi tliay str 
giao-thông vói ban-hũu hãy còn thieu- > 
thon, thì ta mói l)iê't căn giao-lhòng 
vói ©fíng vĩnh-viên ; lúc dó duòngnhu 
co cúa mô' ra dân dên tình yèu-lliuong 
ròng-răi ho-n, dòi song thiêng-lièng cao-
xa ho-n. Có khi lòng ta dau-đ(Vn, buôn-

tê quá doi, đè'n nôi châng ban nàoyên-
ùi duo-c. Nay, la biet dirói .đò'i này 
khòng có thànli nào, nhn nào, sir song 
jiào \à lình yèu nào còn nini dò-i dòi ; 
cho nên ta «ch<V-doi mòt thnnh có nen 
vũng-ciinc, nin Bĩrc Chúa Tròi dã xày-
cn't và sang-lnp» (Hè 11 : 10). 

Tình giao-liao duòng nlur day ta ciìu 
biê't yêu-tlurong nhau trong d(Vi nây ; 
nlurng cií tình yèu gia-dình và ban-
hfru chí day tabiê't giao-lhòng vói Đúc 
Chúa Tròi . Có chép vc Mòi-sc rìing : 
«í>úc Chúa Tròi doi-dicn phán cùng 
Mòi-sc nhir inòt ngiròi nói chuvcncùng 
han-hfru minh» (Xuâ't 33 : 11). Lai nói 
ve Áp-ra-ham: «Nguòi duoc goi là 
hnn f>ú'c Chúa Tr<Vi» (Gia 2:23). 
Phiró'C thay ngu'òi nào duoc tói bâc 
cno-thirong mà giao-thông thnn-mât 
cùng Chúa nhir thê'! Dău la tìrng nein-
trâi nlifrng sir llic-gian râ't vui-suóng, 
lình gino-hiio ríít ng(rt-ngào, và lòng 
ycu-thuong rtit nòng-inĩn, nhimg cliun 
tìm biê'l Chúa, thì chnc sê mát on-
phuóc dòi dòi quí-bnu hon lict. 

Sông duói thòi-dai ân-dien này, ta 
phâi nhò- Chĩia Jcsus dê duoc giao-
thòng vói Dĩic Chúa Tròi . Ngài (í«ã 
])lián: «Ta là duòng di, lc thnl, và sir 
sóng; chăng bôi tn thi khòng ai đtróc 
'dc'n cùng Chn. Ví bang các ngiroi biê't 
ta, thì cũng biêì Chn ta» (Gi. 14: 6) . 
Bièì giao-thòng vói Chúa, thì ta càng 
ngày c.àng giông Ngài .hon. Dó là 
chĩrng-có- tò cho ta biê't mình là bnn 
Ngài: «Ví thir cnc nguoi làm theo deu 
tá day, thì các nguoi là ban-hfiu ta» 
(( i i . 15:14).— Bà C. sucin. \^y(-^<f[, 

CÙ.NG NHĨTNG 
T3ÒN -BÁO có nhàn duo-c 

nhi'cu tho- pliàn-nàn vc 
\icc mâ'l báo. Vây xin 

. trá lòi chung rìíng: 
Khi bôn-bno gòi báo, bao 
giò' cũng theo (ĩúng tên ho 
vn chô o, làm ral can-thnn, 
quyet không sai-Jam. Dó 
ho(ic bòi ngiròi mua báo 

B A N M Â T B Á O 
khòng viet rõ tên, hoăc d'è sai chõ õ'. 
The thì, khi nào mãt báo, xin anh em 
tru'óc hĩiy df'n lioi tni nhn giày-thépr; 
roi sè gôi tho nói rõ tèn, ho, làng, tòng, 
phĩi, tinh, dê bon-báo xét lai. 

Tír nay ve sau, bon-háo chi chiu 
trách-nhiêm nhfrngcho dã làm sai-lâm. 

Còn ai dôi chõ ò\ cũng xin viet tho-
cho bon-l)áo l)iê't ngay. Râ't cáni <m ! 


