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B TVTGÀY 25 tháng chap tây. 

Tùng trrYi ho*i vân làm cho 
cânh-vât có vê dìu-hiu, àm-

Ihàm, Iăng-le. Ngon gió mùa đông 
rung-rinh eày-cô, dê khiên ngirò-i ta 
câm-biét sir trông-trài, lanh-lêo eùa 
cuôc ctcVi vàt-duc. Khách hô-hành di 
vôi-vã, xe-cò chay nhir mac Cjfri, dù 
cho ta biet Hà-thành là môl no*i hoat-
dông duòng nào. 

Bà Phán Hirngđi tìr phô Hàng Ngang 
dên phô' Cho- Hàng Da dè vào nhà 
giàng Hôi Tin-Lành dir lê Giáng-sanh. 
Dâu buôn to bán Ió*ri, ngiròi ra kê vào 
láp-nàp suôt rigày, nlurng bũa dó, bà 
cũng đóng cù-a lai đê đi thcV-lay Dáng 
Hài-nhi dã sanh tai Bè't-lê-hem. Thàt 
bà dã làm theo lò-i Chúa phán: «Tru*ó*c 
hét hãy tim-kiêm niróc Dirc Chúa Tròi 
và sir còng-binh cùa Ngài, thì Ngài sê 
cho Ihêni các ngiroi moi deu áy nira» 
(Ma-thi-o- 0 : 33). 

Bà di dê trircVc thò--phiro,ng Chúa, 
sau chju phép báp-têm. Bà vui-inirng, 
hcVn-hô" hièn ra nét măt... 

May tháng triróe, bà duc/cngimi ban, 
là bà chap-sir Khòi, cat nghĩa cho hiêu 
vè Dirc Chúa Jèsus, là CiVu-Chúa cũa 
loài ngiròi. Chiu câm-dông, bà bèn 
di nghegiáng và cũng mua sách dè kê-
cúu dao. Thãy anh em chi em lín-dô 
có vè vui-mirng, bình-an, và nhirt là 
thành-thuc, thì bà cũng muon duoc 
nhir ho. Bà càng chiu càm-dòng vì 
lh«ay ho chang nhũng có dao-đirc, tin-
kính (V nlià giang, song cVnhà và (Vmoi 
noi cũng tô ra mình xúng-dáng vói 
danh-hièu tin-do Dãng Christ. 

( T n i Y ê n n g à y Iê G i á n g - s a n h ) 

Ròi môt ngày kia, nho-n dip 
Hôi-Thánh mô'cuôcgiángphuc-
hirng, bà (juì gôi còng-nhân 
Dire Chúa Jèsus-Chrisl, làm Ciru-Chúa 
cùa mình. . Bà cir sièng-năng nhóm-
hop o nhà giang, nghe và làm theo 
lòi day-dõ thiêng-lièng qui-báu, nèn 
dòi sông bà duo-c Chúa dôi mói trõn-
ven. Ai ai cũng nhìn-biê'l nhir vày, 
câ dên chòng bà.là ngiròi tríu-mén cô-
tuc, cũng phâi thâm nhàn trong lòng 
ràng bà là mòt ngiròi mói. Bà nhcr 
àn-diên Chúa mà chira-bõ moi deu mê-
tín, di-doan, cúng-lay tà-than, thàm-
chí ăn trâu, là môt sir rát lluròng, bà 
cũng thôi hân. Thay bà tin theo Dirc 
Chúa Jêsus, nhièu lan ông muôn kiê'm 
truyên ray-rà; song ông nhàn-biel trên 
măt bà diràug nhir có môt ánb sáng 
thièn-llurong, diu-dàng khó tà, nèn 
ông khòng dám nói gì. 

Bà di, và tàm-tri bà ván-vuo-ng 
nhfrng ỳ-dinh tot-lành. Bà suy-nghĩ 
vè Dirc Chúa Jèsus dã tir-bô moi sir 
vinh-hiên o trèn tròi, cluu circ-khô 
cho dên chê't dè ciru-chuòc bà. Ròi 
bà màp-inò- càm-biét triróc ràng mình 
sê phâi chju nhieu con thù-thách vì có 
kính-mén Ngài. Găn dê'n nhà giâng, 
mòt hôi ehuông vang-lirng cat dút dây 
tir-lirô-ng cùa bà. 

Bà cung-kính biró-c vào, ngôi trên 
ghe, cúi dau cău-nguyèn, roi lâng-Iăng 
nhìn chung-quanh dè xem nhà giàng 
trang-hoàng the nào. Bà châng làm 
nhu- môt sõ tín-dô hê clura l(Vi giò* 
nhóm-hop, thì trò-chuyên óm-sòm, 
nào truyèn buôn-bán, may-măc, nào 
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truyên cùa mình, nào truyèn kê khác. 
Nhà giàng bũa dó treo C(V, két lá rát 

đep-đê. Trèn tòa giâng có treo mòt 
birc hoành cũng bâng lá, chung-quanh 
lãp-lánh nhũng ngôi sao trăng-kim, 
và chinh giũa có chfi* NOEL bang bông 
tráng nõn. Các cua chó*p dêu dóng. 
Chiéu sáng nhà giâng, chinh là cây 
thòng có hàng máy chuc ngon dèn 
dièn xanh, dô. 

Tiêng dò*n và giong hát véo-von tõ 
ra ai náy rát muc cam-dòng vì Búc 
Chúa Cba dã sai Con môt xuóng ciru 
loài nguiYi hu*-mát. Sau khi ông muc-
sir giâng de : «Muc-đích cũa Báng 
Cluist giáng-sanh,» tbì bà Hirng chiu 
phép báp-têm vói muòi lăm ngutri 
khác. Khi chiii* phép ãy, bà hêt lòng 
«coi minh nhir chê't ve tòi-lôi và nhir 
sông cho Bire Chúa Trò i trong Birc 
Chúa .Ièsus-Christ» ( R ò ( > : l l ) . Vây, 
bà diroc dãy-dày Birc Tbánh-Linh, và 
đircrc dôi mói la-lùng trong tàm-hôn. 

• < > < > < > 

—Mình di dàu bày giò* mùi vè? 
—Tòi di nhà giâng dê thò-phuong 

Búc Chúa Trò*i và chiu phép báp-têm. 
—Ù', di thì di, chó* sao lai dóng cùa 

hàng lai? Nguòi ta tircrng nhà mình 
có nguò*i chê't thì sao ? 

—Phâi dáy, mình a. Chính hôm 
nay nhà năy có ngirò*i chêt. 

—Mìnb diên ròi. Thôi hông! Mê 
dao den the thì nguy to. 

—Tòi khòng nói cho*i đâu. Tôi chêt 
vè tôi-lõi, và song lai nên ngiròi mói. 

—Mình nói mâu-nhit-m quá, tôi 
khòng hiêu duoc. Nhung năy, gan 
dê'n ngày gio thãy ròi, mình có dinh 
làm chi kbòng? 

—Tôi tiròng nên hiê'u-kínb cha me 
lúc sanh-tien thì phài le ho*n.... 

—Tòi dã biet nhir vây, song sir giõ-
tét là mòt cò-tuc liru-truyèn mãy ngàn 
năm ròi, neu nhirt-dán bô di, sao khôi 
b'\ ho chè-ciròi. Mình khòng cúng thì 
tôi cúng, mình cir làm cô-bàn cho săn 
là duo*c rôi. Y tòi dã quyêt, mình chó* 
nên cirõng lò*i. 

Đó là càu chuyèn ciia òng bà Phán 
Hung, sau khi bà di dir lê Giáng-sanh 
vè. Nghe ông kê't-luân nlur vày, bà 
giro-ng tiroi-ciròi, lãng-lang di vào nhà 
trong. Lòng bà dau-dón vò-han, vì 
biê't ông có tánh cuo-ng-quyet, còn 
mình thì không dám làm cùa cúng, e 
Búc Thánh-Linh sê buôn-rau. Nhó 
nbũng lò*i hira-nguyên trong-lhe triróc 
măt Birc Chúa Tròi và Hòi-Thánh, bà 
lai sanh lòng can-dâm, bèn quì goi 
trong phòng riêng mà cãu-xin Cbúa 
giúpmình chiu moi su* vì códanh Ngài. 

Triróc ngày giõ òng gia, bà nói vói 
chong rang mình cíii bàng lòng giũ- le 
kj'-nièm giân-di, chó* kbông dám làm 
gio và cúng-lay. ông Hung túrc-gìân 
tái măt, song nghĩ tìnli phu-phu gan 
hai nnroi năm tròi.nèn changnói chi. 
Tùdáy , òngcó vê buon-rau, thuòng di 
choi suôt dèm, chang ngó-ngàng chi 
tói vo* con, nhà-cira. 

Roi ìnôt ngày kia, òng nói cho bà 
biêt rang mình điroe linh doi di Hue, 
và sê di mòt mình. Thàt ra thì chính 
ông tu xin di, chó* không phâi quan 
trên dôi ông. Bà thira biê't rang ông 
buôn vì mình tin Birc Chúa Jêsus, nên 
mói quyét di xa nbu vày. Ngbĩ vo* 
chòng muòi máj'.năni tròi cliira he xa-
cách, mà nay kê Bac nguòi Trung, bà 
không sao câm duoc niróc mát. Nlurng 
bà phâi guo-ng vui mà sira-soan hành-
lỳ cho ông. 

Vè phãn ông cfing buôn-buc láni. 
Mãy năm truó*c ông dã di nhà giang 
nhieu lãn, song không dê ỳ dê'n su 
ciru-rôi cũa Bãng Christ. Bày giò* bà 
tin Ngài và làm sáng danh Ngài bò-i 
cách an nêt ò hiêp vó*i dao Tin-Lành, 
thì òng bi Birc Thánh-Linh cáo-trách 
dũ-dòi. Nhiêu lăn ông muõn tô y tin 
theo Bang Chríst, song bj ma-qui ngăn-
trô*, và cũng so* ngirò-i dòi chê'-nhao là 
bò tô-tiên. Ông muôn di xa dê tránh 
su cáo-trách dó, chó* trong lòng òng dii 
câm-phuc dao Bâng Cluist tir lâu ròi. 

Vào chÔn sông Huong núi Ngu dè 
làm say-dám Iòng nguòi, ông Hung 
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không khòi bi cuÔn theo cuòc vui-choi, 
tiru-sac. Hôt giong Tin-Lành gieo 
vào lòng ông báy lâu diròng dã bi 
nghet-ngòi. Ban dau ông còn gcri tho-
tír, tièn-bac clio vcr con, rôi sau ông 
thôi hán. Mòl ngày kia, bà Phán 
Hirng tiêp diroc tho cúa ông Nguyên-
Ihanh-Tuyèn, thani-tá ngach Biru-diên 
cV Hué và là em ho cua bà, cho hay 
ìângòng Phán Htrng dã láy môt thiéu-
nír lãng-man làm vo , song chăng có 
cirói-xin chi hê't. 

Tin sét dánh ày Iàm cho bà Hirng 
dau-d<Vn vôTcùng, nhirng bà biê't BiVc 
Giê-hò-va làm moi sir dêu tôt-lành, 
nèn châng dám lam-hăm, oán-trách, 
chí sáp mình cau-xin Ngài giúp niình 
uong nòi chén dang-cay. Vây,sir binh-
an cùa Búc Chúa Trò i virot quá nioi 
sir hiêu-biê't gifr-gìn lòng-da và ỳ-tucVng 
ba trong ĐXTG Chúa Jèsus-Ghrist. 

• • < > < > 

Năm năm dã qua. Trong thòi-gian 
áy bà Phán Hu-ng van hê't lòng kính-
mén Chúa và giũcíao cuaNgài. Biroc 
cũ- làm châ'p-sir, bà siêng-năng nhóm-
hop hon triróc, lo thăm-viéng tín-dò 
và nguòi n g o a i - d a o , lai dat diroc 
nhièu bà-con trô* ve cùng Ghúa. Còn 
trong gia-dình, thi bà nhò ân-điên 
Ghúa, là'y str yêu-thirong, công-bình 
mà chăn-nuôi, day-dô hai con gái, hai 
con trai. Ba nărn truóc, con gái IcVn 
cùa bà, là côTuyel-Tàm.dã sánh duyên 
cùng giáo-sir Tran-lrong-Nghĩa. (^òn 
môt cô, hai câu kia dêu di hoc trirò-ng 
nhà-nuóc. Bà hàng nhó cau-xin Búc 
Chúa Trò'i Toàn-năng ciru-vót chông 
nùnh cùngxày laichongia-đìnhêm-am. 

Thãm-thoìit lai den ngày lê Giáng-
sanh. Triróc lúc di nhà giâng, bà 
Hirng nhóm-hop con-cái và đãy-tó dê 
làm lê-bái gia-dình. Cô Tuyet-Tâm 
sanh diroc môt trai dã biét di iírng-
chfrng; hai v o chong cfing nhóm-hop. 

Birong klii ho quì gói cau-nguyèn, 
thì ngoài ci'ra kính dóng lai (nhà bà 
Hirng õ' dâu pho), mòt òng chvrng bon 
mu-oi tuôi, vê măt buòn-rau, that-vong 

diròng dã trài bao co*n gió bui, đúng 
tràn mà ngó-xem không cluVp mat. 
Tháy bi'rc tranh gia-dình tõt-dep mâ 
câm-dòng dó, ông dtròng nhir hói-hàn 
khòn xiét. Nét măt ông diu lăn lãn, 
và hai dòng lê thám irót gò má ông. 
Rôi ông thình-lình quâ-quyét btróc đi. 

Nhà giàng mói chtra ròng thêm, và 
trang-hoàng dep-dê. Anh em tín-dô 
nhóm-hop rà't cĩông. Giâng xong, ông 
muc-sir dê môt ít Ihì-gicV cho anh em 
chj em làm chúng ve on-phiróc Chúa 
ban cho mình trong cà môt năhi. Tù' 
hàng ghê' cuôi-cùng, môt ông chùng 
bôn miroi tuôi cìi'rng phát dây, co cãm 
su- càm-dông, thôn-lhúc mà rhng : 

—Tôi cám on Búc Chúa Trò'i', vì 
ngày nay Bâ'ng Christ giáng-sanh trong 
lòng tôi! Năm năm trifóc, thay vo- tin 
Chúa, tòi bèn bò nhà, xin doi di Hue. 
Tai dó, tòi là'y môt à giang-hô, và bi 
nó bòn hêt ticn-cua. Tôi cũng sanh ra 
choi-bcVi bây-ba, pham cìũ moi thiV tc)i-
lõi. Trong con sa-ngã năng-ne năy, 
tôi thirong vo , nbcV con, và tiêc chõn 
gia-dình êm-ám bèn bô â giang-hô 
khón-nan kia, và xin quan trên cho 
dòi ngay ve cíày. Sáng nay, tôi vè nhà 
vcr, đirng noi cua so mà xem cuôc gia-
đình lê-bái. BiVc Thánh-Linh cáo-
trách tôi dfr-dôi, và nhũ-ng lòi Tin-
Lành tôi nghe tìr trircVc duòng nhir 
guom bén dàm tháu t âm-hòn tôi. 
Chiu thua, tôi dã kên-cãu Bi'rc Chúa 
TrcVi tha tôi cho tôi bcVi còng-Iao cùa 
Báng Christ. Tòi cũng xin v o con tôi 
tha cho tôi cái tôi cô-ỳ phá gia-dình 
và di'rc-tin cũa vor. Quá tbàt, ánh sáng 
thièn-thucyng trên măt vo' tôi và sir yèu-
thirong, dúc-tin, nhin-nhuc, nhon-tìr, 
nhu-mì, càu-nguyèn c i iavotò i két-cuc 
dã dira tôi dê'n quì truóc máng cò 
thành Bêt-lê-hem mà thò-lay Bâ'ng 
Hài-nhi Cúu-thè'. A-men ! 

Ai cló? Chinh là ông Phán Hung. 
Trèn ghé dau, bà Hirng nirc-ncr khóc, 
nhirng là tiê'ng khôc vui-mìrng và 
càm-kich văng ra tír trái tim cĩây-dây 
tình yêu thiên-thiro-ng.—Dô-đúc-Tri. 


