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CHÚT-VU CÁC GlAO-SlT TRU*Ò"NG CHÚA-NHITT DÁNG 

ĐITQ'C KÊT-QUÀ THE N À O ? 
T P A I sao ta day mõt lóp trong trirò-ng 
**• Chúa-nhirt? Bè có thè nói râng 

ta giúp ích Hôi-Thánh, cliăng? Hay 
vì ông muc-sir mc'ri ta ? Nè'u ta khòng 
có mi.ic-dich dát-dem linh-hôn hoc-trò 
đín cimg Bi'rc Chúa Jèsus-Christ, thi 
còng-vièc kia có giá-tri gì chăng ? Xin 
anli ini đoc UVi làm chi'rng ducVi dây. 

O O O 
Klii biíl dãu buôn-bàn, tòi còn trê 

luoi. Tòi tir-nhièn mong-mòi làm-ăn 
Ihanh-virrrng. Nlnrng tòi lin theo Báng 
Clnist, nên dã cùng vài ngucVi ban tô-
clu'rc inôt trucVng Chúa-nhirl mà ba'y 
làu viing chúng lòi cr khõng có. Thình-
Ihoàiig các òng truyên-dao chàu-liru 
dè'n lliiun và dircrc chúng tòi thay phièn 
tiép-dãi tír-te. 

Cluia-nhirt no, tó-i phiên tôi ; tôi rát 
ira óng khách. Lúc ăn com trira, ông 
thìiih-lình hòi tõi ìăng: 

—Ông làm gi lai liu-òng Cluia-nhu-t? 
—Tôi day niòl lóp. 
—Con gái hay con trai ? 
—Con gái. 
—Các cò ãy bao nhiêu tuôi? 
—Chìrng 14, lõ tuòi. 
—Uao nhièu hoc-sanh dã Ihàt lòng 

lin Bi'rc Chúa Jêsus ? 
Tòi ngâp-ngìrng và kêt-cuc buõc phãi 

llui llnrc răng minh khòng biêt. 
—ông day h'rp ìix tir bao g iò? 
—Bã IIOTI ba năin. 
—ông day môt ló-p con gái 15 tuòi 

dã hori ba năm tn'ri mà khòng biêt có 
bao nhièu boc-sanh thàt lòng tin Clnia 
sao ? Vây chó òng day lóp áy vì có gì ? 

I,òi dó diròrig nhir lirõi girirm đâm 
suõl làm-hõn tòi. Chúng tôi nói qua 
vifc khàc, nhirng tòi châng nghe chi 

het; lò-i kia ci'r văng-vãng bên tai tò i : 
« Ô n g day lóp ã'y vì có gi ? » Chiêu dó 
chiing tòi d£n triròng Chúa-nhut, song 
tôi tirõrig cáu gôc cùa tòi là : « ô n g day 
lá | ) ã'y vi có gi ?» 

Tôi khòng thich nhà trucrng boăc 
ban-lnru nũii. Lúc nhóm-hop tlu'r-
pliirrrng Clnia bnoi tói, tòi chiìng nghe 
môl tieng nào het ngoài ra càu : ccông 
dav lc'rp áj' vì cá gi ?» CcVc cbi òng 
truyeii-dao kia kbõng he den thăm 
cluing tõi ! \ ' i : (ti'ii iilià, tòi mài cing 
di ngù ri'it sí'rin. 

Nhirng tôi nâm xuong mà khòng ngũ 
dircrc ; rot lai, tòi chcr dày, qui goi nor 
chom giuòng, và húa vór Búc Cbúa 
TrcVi ràng nè'u Ngài cho tòi mòt Chúa-
nhirt kbác, thi tòi sè có the tiii lòi 
i>i sao mình day lóp áy. 

Chúa nhut sau, tòi day mòt bái khác 
hàn moi khi. Tòi giâi-luãn dê-inuc doi 
chút, rõi xày qua pbia cò con gái ngfii 
đău hàng mà hôi ràng : 

—Cô Duyèn, cô thàt tin Bi'rc Chiia 
Jêsus chua ? 

Ngac-nhièn vi trong lóp tôi chua hê 
hòi ai nhir thê, cô dáp : 

—Thira òng, clura. 
—Cô muon thât tin Bi'rc Chúa Jèsus 

ngay bãy giò- chăng ? 
Cbãc bãy làu cò nóng Iòngdcri lõi hôi 

nhu thê, vi cò trà lòr răng : 
—Tlnra ùng, lôi mucín lám. 
Tôi cũng hõi moi cc') nlnr vây, và tbfiy 

có mãy cô dã tin Clnia, còn phăn nhièu 
thi chua, song muon tin. Gicrhocgăn 
het, tòi bèn kbuyèn ho cìĩu-nguycn dè 
tc") lòng tin Cbúa. Vày, chinh chieu à'y, 
cô nào cũng dàng tãm lòng cho Cúu-
Chúa dã chiu chêt vì ho. 
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Clrìrng hiii imroi lam nìíin s:m, lòi dir 
ìnôt hòi-dong cùa các truòng Cliúa-
nhirt. Sau niôt buôi nhóm-hop, inôt 
b à lai gìin tõi mà hòi râng: 

—Tlnra ông, òngnhàn-biĩT lõi chăng? 
Tòi tlui thirc ràng khòng. Rii tiê'p : 
—Ông còn nhtV hai niuoi lăin năm 

truóc, òng day môt lóp con gái và 
khuyèn-giuc ho dâng inình cho Đi'rc 
Chi'ui TriVi chăng? Tôi là môt hoc-trò 
ông. Bfra Chúa-nlnrt dó tôi dirr/c lái-
sanh. Tòi in'rc-ao ông biêt riing còng-
viêc õng liitn buoi clrìèu áy dã diìt-dira 
hàng mã'y trăm linh-hôn vão ninVcBi'rc 
Clnia Tr<Vi. Tôi là VO" viên iniic-sir stV-
tai; Bi'rc Clnia TrtVi han plnrác dir-dàt 
cho clu'rc-vu vor chõng tòi. Ngài dã 
vui lòng dùng tôi ci'ru-v(Vt nlrìcii linh-
hon, ncn tòi inong gàp òng dc llnra vói 
ông liing (ló là hièu-quã ciia huòi clrììTi 
Chúa-nlurtcáchdày hai nnnri lăm niíni. 

Tôi bcn nhiìc cho bà nluV ncu cuoi 
tuan-lê ãy, vicn truyen-dao chàu-liru 
kia khòng hôi tòi: « ô n g day lóp â'y vì 
có gi ?» át tòi khòng hìì dat-deni hon 

II BÁO 

tlrìeu-nfr ííy dí'n cùng Bi'rc Cluia Jèsus, 
khòng he bò buòn-bán má dàng tron 
minh cho còng-vièc Bi'rc Cluia Ti(Vi, 
và khòng hê dirtrc vui-vê vì giúp-dfr 
biêt bao hièu-trirò-ng cùnggiáo-sirtrong 
clu'rc-vu khò-khăn cùa ho. 

Kè't-luãn birì nSy, lôi xin khuyên 
nhfmg anh em clrì em có trách-nhièni 
day-dô hoc-sanh trong truòrig Chúa-
nlnrt chtV lám \iqc. vì hu-danh hay vì 
bi cp-buòc, nhirng phâi có nuic-dich 
dát-dem dàn trè ngày-thtr kia trò- vè 
cùng Ci'ru-Chiia. Linh-hôn chúng cũng 
cân dirtrc huyeT Chúa Jèsus ci'ru-vtrt 
và lãin cho thánh-sach. Th(Vi-kỳ tho-
ĩíu là cái khuòn nân hic Ihiinh-nhon. 
Váy, tíi phâi kíp clrì cho hoc^trò thĩíy 
Búc Chúa Jèsus, là Ci'ru-Chúa cũa 
clning, vii phài sfVm diít-dàn clning 
trong dir(Vng-loi còng-binh cùa Bi'rc 
Chúa Tríri. «Hãy chuycn tãin cho 
dirt/c dcp lòng Búc Chúa TrcVi nlnr 
ngirò-i làin công không chôtrách dut/c, 
lay lòng ngay-thSng giâng-day hVi ciia 
lè t hà t» ( I I Ti 2 : 15).—P. R. 


