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T I T - T R O N G 
r \ ( ) C lliièn sír-kỳ xira nay, la thâ'y 

nhfrng bnc siiii-quììn deu là ngircVi 
có tiiili-than lir-lrong lnni ai hti . Đã 
xét tlià'u tàm-ty ngirò'i dòi, mòt nlià 
dao-di'rc dám lia inòt câu đanh-thép: 
« A i nà'y bày-tò clio-n-tuáiig ô - chô tcíi— 
tâm chĩ có mõt inình minh.» Nè'u lúc 
ìíy nguài nào cliicu theo tir-duc, làin 
\ irc ò-uê'hèn-mat, thì lliàt khòng dáng 
liong chiit náo cii. 

Gây tánh t i r - t rong tir 
bu<Si tho*-à'u 

Cliúng la d'èu nhó" x ira kia Giõ-sép ò -

xir K-dip-tò bi vocluĩ cám-dò pham lòi 
tă-dâm, nhiriig cliàng lliiê'u-nièn cao-
tliirc/ng cirong-(|iiyè't chói răng: «The 
nào tòi (láni làm deu dai-ác diràng ;ĩv, 
mã pliani lòi CÙng Bi'rc Chúa Tròi sao?» 
(Xem Sáiig 39: 7-20). Giò-sép khòng 
Ihè nào phani tòi ô-ue dê'n nõi gii'un 
mat pliain-cách. Níi i khòng ghi-khac 
sir (i i-l ioiig nlnr thè vào lòng con lic, 
thì nen giáo-duc có giá-trj gi dàu. 
Đành ràng jihiii đăt luât-lc, khuòn-
phcp, phiii răn-day vàqu(V-phat; nliirng 
gia-dình tin-kính Clnia niuôn vun-
liòng lianli-pliuóc làu-dài cho con trc, 
Ihì pliiii ghi-kliiic vào dáy lòng nó raiig 
trong minli nó có mòt dcu rãi tliánli-
khiet,lòn-iigliièin,kliòngthexàm-pliani 
dè'n. Đeu áy ti'rc là danh-dir, phiii luĩ 
sirc giĩr-gìn, Ihà chêl còn liffii mat 
danli-dir. Cha me phâi biêĩ rang mòl 
ngày kia con-cái sê mòt mình xòng-pha 
trên bu-ác du(Vng dòi. Ne'u cha me 
bié't iiliò--cày Chúa mà sóin day-dò con-
cái tliàt lòng ycu-men nliũng deu lól-
dep, nhon-lành, thì sau nây con-cái sê 
kliông làin cho cha me bj dau-dán, 
nhuõc-nlio-. 

Tir-tr^ng là bí-quY^t thành-công 

Có mòl òng dã diroc Ihàiih-công 
trong trirõng hoal-dòng, dcn thăin các 
sanh-vièn mòl cao-dâng hoc-dirÒTig và 
tôchoho bic't bí-(|uycĩ tliành-cõng cùa 
niìnli. Lúc hap-hôi, Ihàn-phu õng goi 
òng dè'n bèn giiròng nii'i day rang : 

—Con o-i, hãv giir tliiìn tiong-sach tliì 
con sè tlniiig liàn. IMiiĩi nliíV lòi Đâ'ng 
Christ phán cùng niòn-dô r:ĩng: «Các 
ngiroi dã diroc tiong-sach vì lòi Ta dã 
bão cho.» Con oi , Irèn dòi có nliii'ii 
d ê u khiê'n lòng nguòi ô-uè', nèn con 
căn I.(Vi Chúa rira sach hang ngày. 
Con có hiĩng ngày doc Kinh-Thánh và 
vàng-gifr inang-linh ciĩa Kinh-TIiánh, 
mái gifr mìnli cho trong-sach diro-c. 
Hãy gifr tliàn cho trong-sach Ihì con sê) 
thang tiàn, con phiii nlnV dcu dó. 

Tír đó dên nay thanì-tlioât dã ba 
iniroi năin, moí buòi sáng ông cliuyên-
C Í Ì I I doc lííl íl li'i bfín đoail Kinh-Tliánb. 
Ông giũ-gin tliàn-tliê và linli-hon cho 
diro'c trong-sach : vì siêng-năng làp 
tliè-lhao,òngkli(ic-nianli dê'n nõi chiè'm 
diroc bon giiii chav dua. dũ ticn cliuõc 
lai căn iilià ciia bà mc ngliòo-tiing dã 
cain lir liu(Vc. Nlià in kia ciĩn niõl 
ngiròi giúp vi('c, òng dc'n xin thì dã có 
niiròi haingiròi iur;idi'rngcliirc. Nlurng 
vièn giáin-dõc xeni-xél bàn tay híi nioi 
ngiròi rôi chon òng vì tay ông sqch-'seí 
khòng có dau-vêĩ lluioc lá. 

Vê sau òng chiêĩn diro-c dja-vj quan-
Irong, là làni phóng-viên inôt tdr báo 
lón. Vii'ii chù-nliièni iiiuõn ci'r mòt 
đăc-phái-viên sang. kinh-thânli Ha-lè, 
bèn Irièu òng dê'n, bão răng: «Tòi dã 
dõ xcin cuòcdcVi òng và thãy ông cir-xù -

Ironíj-sqch. \ì\y nèn dău có hai muo'i 



nguòi khác lăin-lc xin viêc nãy, nlurng 
ban quân-tri nhúl-ditih chon ông vì tin 
chác riíng ông sè khòng hê cliieu llieo 
inoi cácli cám-dõ tiòng kinh-thànli do-
sôâ'y. Chúng tôi sè trá lurrng ông inôi 
tháng niòt ngàn d5iig.» Mòt liìn nũa, 
lcri khuyèn-day cùa thàn-phu òng lai 
durrc úng-nghir»ni : «Hãy giũ thàn cho 
trong-sach thì con sê tháng lrân.» 

Sau mucri lăin năni cV Ba-lê, òng trcV 
vê què-huong, cuúi trang thieu-nũ mà 
niinh yêu-thuo-ng tha-thiet tù X I R A . 

Nàng dă có nliieu noi giani-hòi, nliung 
dèu chõi-tù vì biel hành-vi ciia ho 
khòng trong-sach. Nàng vui lòngđcri-
chà ông vì biêl ông có thàn-thè và 
linh-hòn trong-sach. Môt lăn nũa 
ông lai c.húng-thirc lòi nói ciia cha : 
«Hãy giũ thàn cho Irong-sach thì con 
se lliâng tràn.» 

Phài tu*-trong vì g iá - t r i con 

ngirò-i cao lám 

NgucVi nào khòng có ỳ-tucVng v;i vièc 
làin Irong-sach lliì khòng sao tu-trong 
durrc. Giám-muc Pagel nói ràng : «Tir-
trong là trung-tâni dõng-lirc giúp cho la 
thêin súc manli và giá-tri. Không tu-
trong thi chãng ai tìm durrc đja-vi 
xúng-dáng hoăc có thê dóng inôt vai 
cao-qui tién drVi. Tu-trong là dieu-kiên 
căn-yeu de làm viêc ích-lrri cho xã-hòi. 
Pham loi dên nôi mat danh-du thi 
chãng khác gì Ê-sao khinh-lcVn quyên 
con trurVng khi xua. Bi kè khác làm 
mãt danh-du lúc là bi hãin-hai cuc-
C L I C I N . Mât danh-du rôi thi có tbê sa 
xuông vuc tôi-lôi sàu tbăm hcrn het. 
Còn toàn danh-du thì có thè ducrc Búc 
Chúa Trò-i nhác lèn dia-vi rál cao và có 
thè líim không cú vièc gì cõt dè tôn-
vinh danh Ngà i . » 

Không tu-lín là nguyèn-nhcrn cùa 
phììn nhicu burVc thal-bai. Tin chác 
râng mình manh thì mìiili sè nianh. 
Có kc uianh mà hóa yè'ti chãng qua vì 
khòng tin o mình hoăc không tin cV 
súc nilnh. 

Muón che-cliô - ban thanh-niên cho 

khcii văy ô-uê, thì phâi sóni ghi-khác 
vào lòng ho cái tánh tòn-simg, kinb-
trcpng nhũng su thánh-khiet cũa dòi 
ngircVi, và cái (piiin-niêm ràng có ăn-ò -

trong-sach mrVi là tu-trong. Mòt ông 
nnic-su kia nói rang: «Giũ sao cho 
minh khõi phiii giáu-giêin dêu gì, và 
khõng làm deu nào dên nôi mìiih phâi 
hô-then, tôi tucVngdó là su vè-viing cùa 
cuòc d(Vi ban thanb-nièn. Ghè-grVni 
thay là girV phút ta phãi giiíu-giem tòi-
lôi I'àii dììu ! Phâi hê't súc tránh cái 
gir'r plnit áy .» 

Bao Tin-Lành có incit dăc-sác rõ-rêt 
là day loài ngucVÌ pbái tir coi niìnb có 
phiim-giá rãt cao. Tin-dô là con-cái 
Birc Chúa TrtVÌ, duoc dung ncn theo 
anh-turrng Ngài và phâi có bon-tánh 
ciia Ngài. Thiêng-lièng vò-cùng không 
|)hiii hi den-llu'r bâng gõ, dá, vàng, bac 
dãu, nhirng là ngôi-vi ciia loài ngirùi 
dù câ sò-năng, tài-tri. 

Ngày nay có mòt ván-de toi-trong 
cìtn phiii giiii-quyel gáp-gáp, túc là 
muõn chõng lai ìihiìng thu-doan khóc-
hai cùa mòn trièt-ly lliucriig-chát thi 
phâi nhàn-biet dc'ri ngur'ri có giã-tri rát 
cao không lurVng xiet. Tlurrriig chal 
clni-nghĩa côt trù-bô moi su Ihánh-
khiít't cũa dc'ri ngiriri, cho rang hel thây 
năng-lirc hoat-dcing deu do vàt-chátcâ, 
diing-thir tôi-lòi và tòi-nho-n, bsíl tinh-
thăn làm mòt cái răng vô-dung trong bò 
máy không-lò, và ket-luàn rì'íng nguòi 
chĩ là bui'dãl, «jã dinh phiii tan thành 
bui dát, clu'r khòng có ỳ-nghĩa thiêng-
lièng hoăc sô-phàn thiêng-lièng nào cà. 

Nguiri nào dãu-phuc và trung-thành 
vó"i Búc Chúa Jêsus-Christ niói có 
trong tàm-hôn cái năng-Iucde co-quyet 
noi theo nhũng lỳ-tuông tôi-cao díiu 
râng bi crrn cáni-dcj hung-hăng xòng-
hăni. Nhò-cày súc riêng thi không 
khcii và'p-ngã ; nlurng nêu clè lcing tin 
Bĩíng Christ, iit ta sè thăng tràn, sè nên 
iiiih-clòng và thành-thuc vì hiel inình là 
con-cái Búc Chúa Trcri.'ducrc du-bi vâ 
luyén-tãpdèhu(Vng láy mòt cuõc tuo-ng-
lai vinh-hièn.—Iìà C. soqn. •• ^ 


