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LÂY LÀNH 
(Tpuyên ngày li 

A/TÔT ông cu ò* xiír Tày-bá-loi-á, là 
^ rìà't liru-đày, thuât cho tôi nghe 
truyên Dâ'ng Cluist day-rìò môt nguòi 
kia. Cu ke nhir du*ó*i dày : 

Mòt bfra, Chúa cho tòi vui-mùng lam 
bô*i sai Ti-mò-thê dê'n vói tôi. Ti-mò-
tbè, con trai Giô-sép, là vai chánh 
trong truyèn tôi sê kê cho òng nghe. 
Kbi tc'ri xú* tòi, chàng còn tbanb-nièn. 
Lúc dó, tòi mircVi tám tuòi, còn cbàng 
ngoài bai nuroi. Chàng tánh-hanh 
khòng chõ trách rìiroc và là ngu-òi boc-
llii'rc. Sao chàng lai bi cbánh-pbũ 
uiróc Nga dày? Câ gia-quyen lôi vì-nê 
cbàng, nèn kbòng dám hoi. 

Tòi ngbe dôn rang cbàng bi mòl 
ngiròi cbú làm hai nhiêu. Cbàng mo-
côi cba me. Cbú dcV dau và chiê'm gãn 
het gia-lài. Mòt bfra, rìiro-ng lúc cãi 
nhau ,chàng cám dao đà m thùng tay chú. 
Quan tòa rìày chàng rìén xi'r chúng lôi. 
'l'bàt nhon có sách-V(V mà cbúng lôi 
quen-biêl nbau. Cbúng tòi làm rìau 
ỳ hi(?p, nên thành ra ban tbiê't. 

Cbang bao làu, rìirong lúc ngã lòhg, T i -
mô-tbê rìiror Bú*cGhúa Tròi vùa-giúp. 
Chàng cu-ói chj tôi làm vrr, nên (fircrc 
hirò-nggia-rìình lac-lbú, và bét lo-buòn. 
Cbàng trò" nên giàu-có. Muòi năm sau, 
chàng xày tòa nbà rìep-rìê. Vo- cbàng 
hièn-rìúc, con-cái chàng ngò-nghĩnh, 
chàng còn can gì nũa? Thiê't tirong 
chí cãn quên cuôc rìĩ-vãng. Nbirng 
Ti-mô-tbè cir nbó* vièc bât-công. Hũa 
no, chĩ có bai chúng tòi ngoi trèn xe 
ngira, cbuyèn-trò thàn-màt, tôi tbìnli-
lình hôi cbàng rãng : 

—Nãy anb Ti-mò-thê, bây giò- anh 
sung-siróng cbăng? 

—Tbeo ỳ cau, thê' nào là sung-siró*ng? 
—Anh đã tìm rìu*o*c moi sir mình 

mát ct què-lur(rng chăng? 
Chàng thình-lình tái măt, kbông tríi 

lò*i, cú* lăng-h)ng căm cirong ngu*a. 
Tôi tiãm-ngàm nghĩ-ngo*i; bòng-cbôc 
cbàng tháy tôi yên-lang, bèn hói : 

TRÂ DŨ* 
G i á n g - s a n h ) 

—Càu tăn-ngân suy-ngbĩ gì tbê'? 
—Tòi ngbĩ bòng-lòng rìay inà. 
—Kbòng phâi; chác câu nghĩ vè lòi. 

Càu ngbĩ ve tôi tbe nào? 
—Nììy, xin anb rììrng giàn ; lôi mói 

ngbĩ ranganb biet Kinb-Tbánh, nlurng 
có tám lòng hay bieni-thù, nên khòng 
chiu vàng lò*i Birc Chúa Trài . 

Ti-mô-thê khòng nôi giíin, song măt-
mày ù-rìòt mà rang : 

—Tòi rìã quyet khòng he nbac rìè'n 
các vièc áy, nlnrng bfra nay tòi xin kê 
hê't cbo càu nghe. 

Bâ'y giò* chàng nói nào cha chê't vi bi 
clui chàng gày cbo buon-lham, nào me 
ehè't vì rìau-rìón, nào cbínb mìnb mâ'l 
danh-rìir vì bi pbao-vu, nào clui cbàng 
dãu già-ca, nhurng rìùng nuru gian-rìoi 
và lòi ngăm-rìe ép nguòi ta gà cbo 
mìnb còthieu-iur mà chàng yèu-tbuong 
tir bòi tuôi trê và rìinh cirói làm vo*. 
Cbàng ket-luân rSng: 

—Năy, ta có lliè rìung-tbir moi tôi-ác 
ãy chăng? Tòi kbông kbi nào tha-
tlu'r cbo ban. 

Tòi rìáp: 
—NlurnganhTi-mô-thê o i .hãY Y ^ u -

thiro*ng và tha-thú*, dó là ánh sáng 
trong-tieo cùa Tin-Lànb chiê'u-roi nioi 
đêu. Phâi tba-tbir cái gì? Lôi nbe 
mà thòi chăng? Kbông, tba câ tôi 
năng nfra chó*! 

Chàng kbông rìáj) lai nii-a lòi . Bà'y 
giò- trong lòng tôi nhirl-rìinb nbíVCluia 
giúj)-rì(y: 

—Lay Cbúa, Ngài bá châng rìep lòng 
phán vói linh-bòn anh tôi bói mièng 
tôi sao ? 

Tôi bèn tiròng-thuàt thê nào Đirc 
Chúa Jêsus bi rìánh-rìàp, bi bac-rìãi, bi 
nhô vào măt, và thê nào dàn Giu-da 
hièp ỳ rìê măc môt mình Ngài kbông 
có chõ gôi rìãu. Còn Ngài? Ngài tha-
thú* het cá. 

—Anh nên theo girong ãy, chó* rìùng 
đi lac vào đirò-ng báo oán. 



T H A N H - K I N H B Á O 

Nhirng Ti-mô-thê doc nhièu khúc 
Kinh-Thánh, nhièu lòi bình-luân dài 
dòng. Há chăng có kê quâ-quyét râng 
tha-thtr thtròng là xui pham tôi thêni? 

Trá lòi the nào? Tòi dành nói : 
—Anh nên chiê'n-dãu vói chính mình 

thì tõt hon. Dang khi anh nhó* tôi-ác 
ngtrò-i ta làin cho niình, thì tôi-ác ííy 
còn. Hãy dè nó chêt di, át linh-hôn 
anh lai điroc bình-an. 

Chàng nâni tay tòi mà rang: 
—Xincâu làm thinh, tôidau-đón lám. 
Thì-giò mau nhtr tên bân. Tôi xem-

xét chàng suõt sáu năm, và tháy rõ 
chàng vân đau-đô*n ; tôi cũng biê't mòt 
ngày kia, nê'u khòng bj giam-cãm nfra 
và thình-Iình dtroc găp măt nguòichú, 
at chàng sê qnên hê'l nhfrng lòi day-
do trong Kinh-Thánh, se phó mình 
cho Sa-tan, là kè xui-giuc báo thù. 
Dàu thê nào, lòng tôi vân châng chút 
bói-iói, vì tòi dã nhàn-biêt ngón tay 
cua Di'rc Chúa Trò i . Tôi biêt Cúu-
Chúa sê buông-tha ban tòi khôi sir 
hò-n-ghét. 

<> O O 

Mòt bva, Ti-mô-thê cãm cuón Tin-
Lành, ra ngoài viròn, liê'c mát nhìn 
khóm hòng, rôi ngôi xuong ghe, mò 
sách ra doc. ông doc nham sir-tích 
Đâ'ng Christ ò- trong nhà ngtròi Pha-
ri-si, không diroc dê'n câ chàu nuróc 
rira chon. ông dông lòng th i rong 
Ngài dén nõi khóc-lóc. Chính phút 
đó, vi^c la bat dau xây ra. Ti-mô-thê 
thuât cho tôi nghe nhir vãy : 

—Tòi nhìn moi vât chung-quanh và 
tir nghĩ : «Du*-dàt Ihay ! Giàu-có thay ! 
Nhirng Chúa ta sông trong dia-vi hèn-
ha, nghèo-circ...)) Nu*ó*c mât tôi chan-
hòa. Tôi kêu rang : «Lay Chúa ! Nêu 
Ngài den nhà tôi, tôi se dâng Ngài moi 
sir luòn vói chính mình tò i .» Ròi tòi 
diròng nhu* nghe tic'ng trâ l ò i : «Ta sê 
đíín.» 

Doan, Ti-mô-thê boi-ioi, hôi tô i : 
—Câu nghĩ sao? Môt ngày kia, Chúa 

thât dên nhà tôi chăng? 
Tôi suy-nghĩ môt phút rôi dáp ràng : 

—Xin anh nghe dây, vicc áy vtrot 
quá tài-tri tôi. Nhirng ta há châng có 
thê t ìmia bàng-có trong Kinh-Thánh? 

—Có lò-i chép vè Ngài rang: « . . . B ò i 
dòi vô-cùng» (Khái 1:6). Vày, Ngài 
liang song. Thê thì sao tôi dám ngò 
Ngài không dê'n ? Tír rày tôi sê bâo 
ngiròi nhà don dĩa chén cho Ngài no-i 
bàn tôi ăn. 

Ti-mò-thê vê bâo vo kè tìr bfra sau 
phâi don thèm môt phãn dĩa chén. 
Vày, mõi khi ngõi ăn, trìr òng cùng vo* 
và ba con ra, lai có môt chô thú sáu bÒ 
tiong ò*góc bàn nũ*a. Trirócchô danh-
dtr â'y, có chiec ghe bành lón. 

V o boi-ioi, hõi : 
—Don nhtr vây có nghĩa gì ? Don 

làm gì ? Don cho ai ? 
Nhirng Ti-mô-thè không tó hêt ỳ. 

Òng chĩ nói vái v o , cũng nhir nói vói 
kê khác, râng mình dã lu'ra-nguyên 
làiĩi nhir Ihe và cho kia dành san cho 
«ngtrò*i khách nào dê'n triróc nhtrt.» 
Nhtrng nguòi kh.ách áy l àa i? Ngoài 
Ti-mô-thê và tôi, chang ai biè't. 

o o o 
Buraáp lê Giáng-sanh, tròi lanh buôt 

xtrong. Ti-mò-thê dê'n nói vói tôi ìang: 
—Câu oi , ngày mai Chúa đên. 
—Sao anh tiròng vày ? 
— A y vì lúc nãy tôi víra mó*i câu-

nguycn : «Lay Chúa, xin hãy dén,»thì 
linh-hôn tòi cain-dông quá dôi, và tôi 
nghf nhir có tiê'ngkèn thôi rang: «Quâ 
thàt, chang hao làu ta sê dô'n.» Ngày 
mai há chang phái ngày Ngài giáng-
sanh? Ngài khòng lua-chon ngày dó 
sao? Dên mai,xincàu cùng quí-quyen 
dê'n nhà tôi, tòi so-hãi vò-cùng. 

—N'ây anh Ti-mô-thê, anh sôt-sáng 
chò-doi Vi Khách quí dtròng ây, nên 
hãy síra-soan nghinh-tiep Ngài tùy theo 
ỳ Ngài, chó dìrng mòi bíin-hfru thôi. 

—Tôi hiêu roi ; tôi se sai đây-tó và 
con trai di kh;1p làng mòi nhũ-ng kê bi 
dày và moi ke nghèo-ctrc, túng-thiê'u. 
Nê'u Chúa ha-cô dén. thăm tôi, at sê 
tháy moi str dã sam-san thich-hi^p 
vói dao Ngài. 
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Vây, ngày le Giáng-sanh â'y, chúng 
tôi dên hhà Ti-mô-thê. Các gian phòng 
rông-rãi chât ních nhírng ngiròi nhà 
tôi và ngiròi Tây-bá-lgi-á, ngiròi bi 
phát-vãng. Ho don nhieu bàn dài trâi 
da (n ì ) , trên bày la-liêt moi vât cân-
dùng. Máy con dòi vôi-vã don thirc 
ăn và bánh niróc. Trcri tõi. DircVng 
chãng còn thiè'u ai, moi ngircVi cbũ sai 
dèu đã trò vè\ Không phài dgi níra. 
Tuyet bi con bão-t6 bên ngoài dùa đi, 
châ't thànb dông trên măt đãt. 

Nbirng vãn thiêu Vi Khách yêu-qui 
bon hêt. Trò i tói hon. Dè'n g iò tháp 
dèn và quày-quãn quanh bàn. Lúc 
đirng, lúc ngôi, Ti-mô-thê lô vê rátcâm-
dông. ô n g không ò yên môt chô. ©ú*c-
tin ông bi lay-chuyen. Vj Khách yêu-
quí mà ông chò-doi chác kbông rìê'n. 
Mòt lúc sau, Ti-mô-thê thcV dài, ngã 
lòng, nhìn lôi mà rang: 

—Câu oi, ta nên cãu-nguy«?n và rìir 
tiêe di thôi. 

Tôi đáp : 
—Xin anh câu-nguyên. 
Bâ'y g iò ông rìirng dây, doc bài : 

« L a y Cha chúng tôi ó* trên trcVì...* 
ròi nói thêm: «Này, Dáng Cbrist giáng-
sanb, vinh-biên cho danh Ngài ! Bâ'ng 
Christ lir tròi xuông, hãy tiep-riróc 
N g à i ! » ông vira nói xong, tbì có 
tiéng xô cu-a, nhà rúng-dông, và môt 
hìnb ngircVì hiên dén trên ngacb cù-a... 
Nhir bày ngua s o - h ã i , ai nãy lăn 
nghiêng vào xó bubng. Nhieu ké té 
nbào. Môt vài ngiròi manh-bao bon 
tliì nhìn ra loi di. Ho Iháy môt òng 
già lu-khu, quăn-áo tâ-toi,hièn ra trên 
ngach cira. Cu run nhir cày sãy, 
thieu đèu té ngã, đi loang-cboang. 
Trên bàn tay cu, moi nguò-i tháj' cái 

seo tái đi vì trò-i lanh. Tháy vây, T i -
mô-thê la lèn ràng: 

—Lay Chúa ! Chinh là chú tôi, tôi sê 
nbon danh Ngài mà tiè'p-ru'óc chú tôi. 
Nburng xin Ngài đirng vào nhà tôi,— 
tôi là kê xáu-xa, tôi-lôi. 

Tô i vui-vê quá đõi vì tháy ông chiu 
càm-đông bòi tinh-tbíìn díìu-phuc 
chon-thât cúa ôãng Christ. Có kê 
đem đèn tói. Ông cu vãn đirng rìó. 
Ti-mô-thê nám hai tay cu và dãn dè'n 
ngoi cho danh-rìu-. 

Chac rìòc-giâ rìã hièu rãngcu là cbú, 
là kê tbù cùa ông Ti-mô-thê, và là 
ngiròi gây cho ông sa-sút. Cu tbuât 
scr-lirgc thc nào mình mâ't hêt cùa-câi 
và gia-dìnb, thê nào dã lâu 1am mìnb 
lên duòng lìm cháu đè xin tha-tbir. 
Cu vira khát-khao đuoc on tba-tbir ây, 
vira khiêp-sg lira giân cùa Ti-mô-thê. 
Cu lac đu'òng, lanh buot vì luyê't rcri, 
tircVng tám tbân tàn phâi chêt trong 
con bão-to. Cu nói tbêm ràng : 

—Nlurng thình-lìnb môt ngu-òi la 
măt nám hai tay tôi, rìãn tôi đi, và nây, 
tôi rìên đây, song chãng biêt mình clè'n 
tir rìâu. 

Ti-mô-thê rìáp ràng: 
—Thira chú, tôi'biè'l nguòi đi vói 

chú, chính'Ià Chúa, là ©áng đã phán : 
«Nèu kê thù mình có đói, hãy cho 
ăn, có khát, hãy cho uõng» (Rô 12: 
20). Xin chú ngôi cbo danh-du*, o bên 
canh tôi. Xin chú nhon danh Ngài, vì 
vinh-biên Ngài mà ăn-uôngvàdùng moi 
su trong nhà tôi cho den khi qua rìcVi. 

Tir rìó, cu õ nhà ông Ti-mô-thê. Lúc 
chét, cu chúc phiróc cho òng. Còn 
ông thì tim lai ctirgc sir binh-an trong 
lòng, không he mat nira.— Thuât theo 
N. S. Leskov. 
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