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a Ta là nguiri chđn hi'cn lành; nguài cluin hi'cn lành ni chiên minh phó 
sir sõng minh » (Giiíng 10: 11). « Vi anh em biél an cùa tìirc Cháa 
Jcsiis-Chrisl chúng la, Ngàl von giàu, uì anh em mà lir làm nên nghèo, 
lùìu cho bvi S[t nghèo cùa Ngài, anh em diroc nên giàua (II Cò 8: 9). 

T "*Ù trên llũèn-cung Dúc Chúa TriVi 
ngó xuóng thè'-giiiii 11. • Iii đoán-phal 

và đang chét inál, Ngài đpng lòng 
tltiro-ng mà ban Jôsus xunng Irăn. Trong 
Giàng 3 : 16, ta lliíy Dírc Chúa Tròi 
bày-tò tinli yêulluro-ng Ngài cách linli-
dòng diròng nào! Chúa Jêsus đ l linh-
nguyũn li'r ngòi Ngài và ti'r-liõ lát cà sir 
cao-sang Irén trò-i, l âm pliàm láy liinh 
lòi-tò và I rô nèn giông nlur loài ngiròi. 

Tlií-ginn chang lírng I»i6t dírc yêu-
tluraug là gi cho đên chùng C I I Í I H Jêsus 
dã i l r n . Ngài dã nói vè chúc vu minb 
cho Ihê'-gian tòi loi rang: i 'l;...n cua 
Chúa ngi.r trên la; vi Ngài dã xírc dàu 
cho ta đăiig li n\ õn Tin Lành cho kê 
nghèo; Ngài dã sai ta dc rao cho kc bi 
càm đirp-c tba, kc iníi đirp-c sáng, kè bi 
hà hiê'p dirrrc tir do » (I.u -I : 18). « l'hiên-
sír bAn pbáũ r&ng: Dùng sp- cbi; vi nay, 
ta báo cbo các nguo-i môl Tiii-Lànb, sê 
là môt sir vui-mímg lòn cho muôn dàn; 
áy là hòm nay lai Ihành Da-vit dfl sanh 
cbo eáo ngiroi môt Dáng Cúu-thê, là 
Clirisl.là Cbúa» (I.u 2: 10, 11). 

Hôm áy là bfra Iriròc lè Giángsanh, 
nlurng gipt uura Ihco chièu gió lat đâp 
manh vào cira so cua hà giám-dôc cô-
nhi-vicn. Bà dang mài viít tai bàn giáy, 
thlnh-thoing lai ngó xcm cânh-vât thàm-
đain bèn ngoài. Bà chàng pbâi còn trè; 
thàl Ihê", mò tóc boa ràm và kbtiòn mãt 
nhan-nhco khiS°ii bà tróng già hcrn tuòi 
minb nfra ; bà dang hàii-khoăn. Nguòi 
ta víra dcm môt díra trè nfra tòi cô-nhi-
viên tôi liòm qua. Ti'ih-cànli díra trè 
thàl dáng buòn và tuyèl-vpng. Nlurng 
cõ nhi-vièn dã dày chãt nên nguòi ta 
dè díra Irc nrìiii trên môl giiròng bô 
pbia cbót gian phòng ngù con Irai. Bà 
giám-dôc dang lir bõi láy gi nuòi và 
mãc cbo nó dày. Tièn (|uT dã can sach, 
tlu'rc an lai màc-mõ, mà si.r càn-dùng cùa 
gia-dìnli lòn gòin nhfrng kc bo-vo-, lac-
lõng áy thàl lòn quá. Bà t h ò dài , ugiròc 
mâl lên, bà sirc cbú-y dén càugôc ò 

quyèn licb Irco trên tuòng: « Búc Cbúa 
Tròi lòi sê làm cbo đây-đù mpi sir i-iin-
dúug cùa anh cm * (Pbil. 4: 19). Bà phài 
càu-nguyèn và tin-cày dôi vòi gánb-
niiug mòi này. Dúc Cbúa Tròi làm 
dày-dù mpi sir. 

Chlnh lúc dó, có tiêng gõ cùa, và môt 
nguòi khán-hó biròc vô tlura : «Có môt 
ông muôn Ihâm cô-nhi-vièn »• Bà viên-
Iruò-ng lanh-lc dírng dày. I!à ngbT 
tliàm: tCó pbâi dây lá sir nbfim lòi 
chàng?* Uà tháy ngiròi khácb vóc cao-
lòn và nghièm-tiang, châc lá môt nhà 
du-ljrh vi ông nói minh lù phuo-ng xa 
dén. lìà diín ông đi xcm-xí-l viên, và 
nói chuyèn vòi đftn Irê cácli thán-mãt 
dc tò rfcng hà yêu-tluro-ng cbúng. Sau 
b í l , hal ugiríri lòi pbóiig cbo-i cùa chúng 
và iiiim chuc cfip mâl l<r láo ngó dòn vè 
phia hp dang di lòi. 

Òng khácb nói: «Tôi códcmthcoII dò 
cho-i, cba bay tòi có pbép phân-pliát 
cbo cbúng kbông? .. 

Dirp-c phí-p ròi, ông dcm nipl bao lù-
ngoài phòng lòn vào và bày ra nhirng 
trái banb dvp, xc lùa, ngira con, búp-bè 
và các Ibír dò choi kbác, dù cbo mòi 
cm môt. Chà, cbúng rco lên vi sung-
siròng, (|uên i-n tárill nbúl-nhál, ciíng 
nbây míia cbung quanb «ông già Nô-én» 
bál-ngò- này. Ké dó, ông ngòi xuÔng, 
nhfrng dúa Irc dùng vây (|uauh ông; 
ông nói vài lòi nhâc chúng nhò dên 
Qàl-nhl Ihành Bêt-lê-bcm, và Dúc Chúa 
Tròi ban cho thê-gian này Con Ngài 
nhàm bũa Nò én dàu-tièn. Câu c lunên 
rát dan-so- mà dày niãnh-lirc khiín dàn 
tic nghc say-niê. Sau dó, bà vièn-lruòng 
hòi : «CÓ e m nào bát môt bài cbo ông 
nghc cbang? i) 

Yén-lăng giày lát. Kòi môt cm nhò 
xiu bu-òc ra nó i :«Tl iua bà, con xin 
bát>. Em hál môl bài la và ngàn mò-lă 
Ilài-nhi Jêsus châng có môt cái gôi dè 
gôi dàu. Rà vièu-triròng Ibáy trong 
khóc mâl nguòi khách la niròc mâl 

(coi 1 1 • i• liang 19) 
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chay quanh ; và ông vòi xây hrng đi, 
rtfing sau còn vt ' ig nglie liêng hál la <rn 
cùa đàn Irê. 

ông nói :« Tòi còn môt đièu nira xin 
liâ làm ffn clio phép tôi coi pliòng ngù 
cùa em Irai. 15à mó-i clio coi plióng ngù 
cùa cm gãi lliôio. Hoi ugân-ngai, 
nlurng bà cũng đ ln ông ilen môl phòng 
nliò lai đó băy 25 chiê'c giuòng nhò. 
« Ai ngù đây?» ngiròi khách l:ôi; Irông 
iigi.rc bà dãp manh vi ông cbl ngay cho 
iliia trè mòi lòi n&m đó. 

Bà chì nó i : « Ay là đúa trê hál bài ca 
ông vira ngbe đó. Nó thât là ba-vc', 
vô Ihùa-uhâu, mà cbúng tôi phài liép-
nhâii nó, (ìiiii cbSng còn cbfi nào nũa. 

ông khách hi'-n rút tâp ngăn-pbiíu, 
viét trèn môl tám ròi đira cbo bà. Bó 
là mòt sd tièn l.Vn, lúc bà tháy thi nbân-
biél rãng sô tièn áy đù chu-cáp cho 
ilíra trè nbũng năm sâp tó'i nũa. 

«Xin bà vui lòng nbân láy», ông nói, 
«nhir là Món quà tăng vào djp lê 
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Ciánfi-sanh ». Bòi ngoài lò-i cám on, 
Irong lir-cách cùa ông khách có sy gi 
làm cbo bà cliSng còn nói tbêm đirp'c 
gl nũa. 

ông hroin cái bao trõng-kbòi.g, đi ra 
cùa, chào tò-giã bà vièn-truòng; đang 
khi lniíVc ra ông Ihi.ib-linh quay lai 
nó i :«Bà b i í ĩ 30 uăni triróc đAy, lôi 
cũng là môt kc không ban-bè, không 
nguòi 111à11-111íc 11, vô gia-cu-, vô Ihũa-
nhân, và đó cũng là cái giiròng bô lôi 
dã 11:1111, vây nên lôi muôn cho môt đúa 
Irè kbác gãp djp may-mân, cám orn 
Cbúa, nlur bà đ3 làm on cho tôi vây ». 

Hôi mfitdfim lê, bà viên-lnrông nhin 
ngiròi khách la râo biròc Irên diròng 
và trong tri chrrt biên ra nlurng lòi 
Chúa pbán : o Hè các nguo-i dă làm viêc 
đó cbo môt nguòi trong nlurng nguòi 
rát hèn-mon nđy cùa anb em ta, áy 
là díi làm cho cbinh minh ta vây» 
(Ma 25: 40). — S. C. Bredbenner. tìăng-
đình-Ca dich. 
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