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IVTGON đèn có chao bang lua xanli 
lòa anh èm-diu soi tô căn phòng. 

Lua cháy âm-f trong lò suoi, than nò 
tí-tách. Máy bire màn che cira sô 
dirò'ng nhir xô-dnôi nhũrig tiê'ngòn-ào 
bèn ngoài. 

Bó chính là môt cânh-tuong yên-
linh, quí-báu cho moi nguòi tríu-mê'n 
gia-dình, và nluít là cho nhfrng aiban 
ngày dã o trong canh táp-nâp, xôn-
xao cũa môt thành-{)hô ìó t i . 

Nhà này hoi cách xa thành-pho 
rông-rãi có nhièii xuong ehê'-tao; 
nhirng dirng noi cira sò, ngiròi trong 
nhà thâ'y dirpc hàng máy ngàn ngon 
d è n điên rpi ánh sáng lên trò*i. Ho 
cũng có thê nghe liéng oni-sòm n.goài 
pho-sá, tiê'ng còi cùa xe-dièn, xe-hoi 
và xe-lira. 

Nhirng ioi dó, trong phòng khách 
lăng-lê, chang có ai thiê't ghé matnhìn 
qua cua sô. Bên canh lò suoi, inôt 
bà ngôi trên ghê' ngar trùng. mái tóc 
bac pho, có vê mât nhu-mì, nhon-ái 
cua ngiròi làm me ; bà d u Ò T i g nhir ăn-
hiêp vó-i cành-tup'ng êm-dèin dó. Ai 
tháy măt bà mòt Urpt át khòng he 
quên. Môi nét mat bày-tó môt bài 
hoc, môt bu-ó'c thir-rèn, môl nôi dau-
biion hoăc môt cuòc dác-lhang trong 
kỳ dĩ-vãng. Ngó mat ba, ta di'i biét 
cái neo cúa bà dã «thâ'u vào phía trong 
màn» (Hè 6: 19), và moi eon bão-lo 
trên dò'i không he lay-dpng nôi cái 
neo ây. 

Triró'c măt bà Vè-nô-linh có hai cò 
thieu-nfr dirong nói ehuyên. Liê'c mat 

ngó qua, ta cũng xét tháy hai cô khác 
nhau biét bao vè thân-thê và tinh-thăn! 

Cô nhieu tuôi hon, tên goi Ê-mi-li, 
là con gái bà Vê-no-linh. Vê mat 
nghiêm-nghi và nhu-mì la-lùng cùa cô 
bày-tô sir bình-an trong lòng. Cô đep-
dê sac-sâo và tiro-i, lai thêm hai mat 
sáng ngò'i và'.cap mòi cuòi nu. Dong-
nhan cô khiê'n ta câm-tirong ràiig cô 
có tánh-tình kiên-quyê't và bon-nãng 
hay hi-sinh mà ít ngiròi trê tuôi nhu' 
cò có đirgc. 

Ê-mi-li là cánh tay, hũri cùa me. 
Các em trai, em gái cô cliiii ành-ln òng 
cúa cô eháng khác chi chiu ánh-hirô'ng 
cùa môt thiên-sú hò-vê. Em nào cũng 
đê'n gan cô, chang chút e-ngai. Cô có 
lòng nhom-ái, là mòt đirc-tánh rát 
hiè'm. Cũng nhir Chù Thiên-thirpng 
cũa mình, là Bâ'ng Christ, cô trâi qua 
the-gian này, co làm nhe bó*t gánh 
nang và lau ráo dòng châu kê kháe. 

Còn cô thiê'u-nũ* kia thì khác. Căp 
mát hông-huân sáng ngò'i vì cô vui 
tánh. Cáeh cir-dpng lanh- le và có 
duyên, môi-mièng nãy nu ciròi tiroi-
tinh bày-tõ môl bòn-tánh hăng-hái, 
lac-quan, ngay-thâiig, thât-thà, chira 
bi con thir-thách nào dung-cham. 

Dâu kèu bà V ê - n ô - l i n h là « m à , » 
nhimg thât ra cô Luy-xi ô-tông chang 
có ho-hàng vó'i bà. Song ai náy coi cô 
nhir ruôt-thit. Môt mình bà Vê-no-
linh biêt lich-s.ù* b í -mât cùa cô ; bà 
không hê phân-biêt cô vó*i con-cái 
mình dê ra chút nào. 

Sau khi xây ra nhũng cânh-ngò li-
kỳ, thì cô Luy-xi dê'n o nhà bà Vê-no-
linh. Dã lâu năm ve triró'C, nhâm 

mòt buòi tói mùa dông có bão-to kinh-
khiê'p, rnot ngiròi bí-màt vôi-vã dên 
inòi ông Vê-no-linh lúc đó còn song. 
Bũ-a sau òng mó'i vè, dat tay mot cô 
bé mát (ìen lay-láy. 

Von là môn-dò rát dúng-dan cua 

Báng Christ, ông Vc-nõ- l inh giói -

thiêu cò vó-i bà vo mà rang: 

— T ô i - n g h i ê p ! Nó càn môt ngiròi 

me. Me nó chê't roi. 

Tru'ó-c matgia-quyê'n nhóm lai dông-
dù, ông chĩ nói ehìrng dó, nlnrng san 
òng nói chuyên rièng vó'i bà làu lám. 
Chuyên xong, l)à di ra, hai mát do 
ngău vì tuôn tràn giot lê. Bà ghì cò 
bé khác máu vào lòng, và tìr dó cô là 
con gái cuã bà. Luy-xi y ê u - m ê n m e 
nuôi rát dam-thám, nên sir day-do cô 
diroc dê-dàng bôi phãn. 

To i dó ba me con cháng nói gì. Nêu 
chang cãn nói mà lòng-da cũng biêu 
lân nhau, Ihì-nói làm chi? Lúc đó 
chính là nh i rvây . Trong phòng chi 
có tiêng kiin dan thoăn-thoát cũa bá 
Vè-nõ-linb liòa vó i tiêng tích-tac cũa 
ciiiè'c dong-hò quâ lác nho bàng câm-
thach dăt trên lò sirõ'i, thành mòtdièu 
nhac êin-diu cùa gia-dình. 

Nhirng thinh-thoâng mòt trong bà 
ngurò-i nhìn dòng-hò, có yê áy-náv. 
Thãy cách cír-dòng ciia ho mõi khi có 
tiê'ng giày giâm tru-óc nhà, ta doán 
đrro'C ràng hp đu-orig nôn-nao chò'-doi 
ai. Rot lai , bà Vè-nõ-linh khòng thê 
caiti mìhh níra ; bà đăt cái áo dirong 
dan xuong dau goi, nhìn hai cò thiêu-
inr mà ràng : 

—Toi nay Duê-la ve trê quá hà ! 
Gan nurò'i mòt gi(V ròi còn chi ! 

Vì vãn san lòng dong-thir Duè-la, 
nên Luy-xi trâ lWi t i T r ó c nhút : 

—Chác anh ay còn o trongnhà máy. 
Anli nói ràng hiêii nay có nhieu viêc 
gáp-rúc, nên òng chù buòc các nhon-
viên làm thèm g iò . Tòi-nghièp ! Anh 

làm viêc khó-nhoc quá, dê'n nõi buoi 
tôi cũng không điroc thong-thâ ! 

Hay suy-xét, cô Ê-mi-li nói rang: 
—Em Luy-xi o i , em quên dáy, công-

vièc gáp-rúcdãhêt tìr bira thúbây trirác 
kia mà. Tuan-le nãy chac Duê-la chi 
làm viêc đê'ri bay giò' tôi nhir tlnròng. 

Càng lâu càng lo-so*, bà Vê-nõ-linh 
cát tiê'ng ngâp-ngùng két-luan rang : 

—Và nó dáng phâi ve dên nhà liíc 

chira day tám g iò . 

So là môt tai-nan góin-ghê dã cuóp 

mát con trirong-nam cùa bà, và hiên 

nay bà chĩ còn môt mình Due-la là 

trai. Ê-mi-li lai nói : 

—Miên là buòi toi nay Duê-la không 
di vó'i chàng Duy-liêng Vê-niêì ! 

Cò nói bình-tĩuh, nhung giong hoi 
sirng-sot, nên me phâi dê y mà hôi 

—Con không xét thày chang thieu-

nién dó là môt ban-lnru dáng tin-cây 

ciia Dnê-la sao? 
Ê-mi-li trâ lòi rõ-ràng : 
—Thira má, qua là khòng. Neu 

Duy-liêng Vè-niét và Duè-la cò bô kêt 

baii thiét vói nhau, thì con sè buon-

birc 1am. 

Luy-xi nói Irâng-troTi t 

—Nhirng, chi Ê-mi-li o i , anh Duè-
la há chang dên tuòi chon ban ròi sao? 
Tôi tirô-ng anh áy có thê phán-doán 
kê liay, ngiròi dõ'. 

—Bói vó-i ai thì diro-c, chó doi vói 
chàng Vè-niê ' t thì không dirpc dâu. 
Chàngdu-lich nhiêu và hpc-hành lâu 
lám. Thât là mòt nhon-vàt rát hay 
làm xiêu lòng nguòi khác, và lai có 
ánh-hirong sàu - xa dè'n kê cV quanh 
mình. Duê-la trê tuôi, có tánh hay 
hàm-mô và sot-sang, nên se khòng 
khôi chiu ânh-hiro-ng cíia chàng. 

Luy-xi cãi : 
—Nhirng chi mói găp chàng Vê-niêt 

mòt lân thì làm thê nào mà phán-dpán 
chàng diroc? (Còn tiep) 

A n h e m có n g h ĩ đèn linh-h(5n m ì n h k h ô n g ? C ó ' l ê ehÒc nira 

C h ú a đòi a n h e m vê vó-i N g à i , a n h e m đ ã o h u c săn c h i r a ? 

N H I N C Â Y T H Â P - T I T 
«Tôi chàng m Wgi ^fcngoài Béc Chùa Jêsus-Christ, uà Birc. Chna 

Jesus-Chnst bi đóng đinh trên cáy thâp-hr» 
fl Cò-rinh-tô 2: 2) 

ON là con nhà danh-eiá hèr thiVp TI-ia'T ^ - ^ , . 

« 

uyèn-thâm, Thánh Phao-lò râ't dê 
biên-luân ve luàn-Iỳ hòăc triet-ly toi-
cao cùa dòi. Nlnrng, la thay, tír khi 
ki tình yêu-thuo'ngcũa BircChúa Tròi 
chiên-thăng, òng chang ngai lao-tù, 
circ-kho, cú kêu-la rang: « T ô i chĩ' 
biet... cây thâp-tir ! » 

Vây, xin anh em cùng tôi ngirrVc 
mal lên núi So, lã no-i D i rc Chúa Jèsus 
dãchiii chê't, d ê g â m xem thâp-tir-giá 
day-do c h ú n g ta nhfrng gì. 

I. Thâp-t i r -giábàY-tósi rhi-s inh. 
—Ngirò-i ta p h a i d o n môt câv tiro-i-dep, 
p h a i chàt n h à n h ràin lá x a n h , p h a i ' X Ì 

lày hai tà'm. roi kê't lai t h à n h Ihâp-tir-
giá. Cung vày, DiVc Chúá Jèsus pha i 

lia ngôi háu trèn Iròi, phâi trút-hò moi 
s i r cao-quí, vinh-hien, ròi phó mang 
s ô i T g đ e den tòi loài nginVi. Tòi vân 
gifr trong lòng moi C í i m - d ô n g Ihàm-
thièì do doc bài tho- etia môt thi-s ĩ 

niró'c Pháp mò-ta s i r chet cùa Birc 
Ghúa Jèsus theo cách bà-Ma-ri, me 
Ngài, hôi c h u y è n Ngài. 

—Con se chêì Iúc dêm khuỳa, & nm 
kín-dáo chăng? 

— Khòng, gifra han ngày, và ò- noi 
muôn mat ngó-xem 

—Không, con se chê't giũa hai tên 
trôm-ciróp. 

—Tôi-nghiêp ! Có-sao con phâichiu 
nông-nôi â'y? 

—Bêlàm tron thánh-ỳcua BúcChúa 
Cha, và dêcú-u-vótloài ngiròi khoi tôi. 

Oi ! rrnró'c canh-tirong thiên thâm 
đia sau à'y, ai mà châng chau mày, sa 
lay ? H õ t lôi-nho-n, có' sao anh em còn 
cirng-côi, chang chju tín-nhân Ngài? 
Có le bâ'y làu anh em vãn tôn-trong, 
sùng-bái Ngài, vân nriàn-biel Ngà'i dcã' 
dat tó'i ly-tuò-ng t6i-cao cùa cuôc dòi, 
vân cô soi lam girong sáng-suô't cùa 
Ngai, và có le cũng tin ràrìg Ngài là 
Ci'ru-Cluia cùa câ nhon-Ioai nũa. 
Chira đù, anh em plíâi nhân Ngài làm 
Liru-Chúa cãa chinh minji, và phâi het 
lòng nói rang: «Thât là vì tôi mà Ngài 
da phó mang trên cây thàp-tu-!)) 

I I . Th^p-tir-giá bày-tó sir phue-
hoa.— Tôi khônghiêp vái sáng the n'ào, 
thi loài ngirò-i mac tòi cũng không the' 
hiêp vói Đ i r c Chúa Tròi thánh-khiet 
và còng-bình thl â'y. Vì the nên tôi-
nhon càng ngày càng xa Búc Chúa 
Tròi, dên nôi hàu đã quên râng mình 
o- duói quyen Bà'ng Tao-Hóa. Cái 

hfru yêu-dáu chăng ? 
—Không, han-hmi deu tránh xa, chí 

có kê thù-nghich. 
—Con se nam tién giiròng êm-am mà 

chê't chăng? 
— Khòng, con sè hi treo trèn càv 

thâp-tir. 

—Con sechet lúe già-nua, yê'u-duÕi 
chăng ? 

—Không, chính lúc còn thanh-nièn, 
ciròng-tráng. 

—Xác con se lành-lan chăng? 
-Khòng , se bi dinhdóng, giáo dàm. 
-Con se chet vói nhfrng bâc hien-

và toàn-năngdã bj chôn-vùi diró-Ì vũng 
bùn tham-duc. Thâm-chí có kê ngông-
cuÒng dám câ tieng kêu rang khôngc^ó 
Búc Chúa Trò'i, mói Ià co--khÔ chó! 
Loài nguò-i ch6ng-nghich yà cách xa 
Búc Chúa Tròi, là'-NguÔn Bôc-nhút 
cua moi sir hình-an, vui-vê, hanh-
phiróc, neh xua rày trên sân khâ'u the-
gian dã diên ra hao cânh thu-o-ng-tâm 
thâm-muc, v£à chính loài ngiròi chi là 
vai trò trong tà'n bi-kjch liên-mjên! 

Nêu chúng ta blnh-tâm suy-xét, thi 
se thay lòi trên dây chang phâi là bi-
quan, nhung Jà d í c h - T H L R C . Shelley 

nhà dai-thi-hào cua nuóc Anh vè the-
kỳ thir muò'i chín, có hói ràng : «Chũng 
tôi ngó tru'óc nhìn sau, và nông-nâ iróc-
ao dèu không thuc-hũu. Tieng cuòi 
thành-tbât hon het cúa chúng tôi cũng 
năng trĩu lám nõi dau - thuong, và 
nhfrng bài hát du-duong hon het cũa 
chúng tôi chính là nhfmg bài diên-tâ 
các lir-tirong bi-ai ho-n het.» Cúu-vãn 
tình-hình nay the nào? Nê'u Bi're Chúa 
Trò i khôngthê cúu-vãn, thi Ngài châng 
phái là toàn-nang ; còn nêu Ngài có the 
song không ehju ci'ru-vãn, th.ì Ngài 
không phâi là toàn-lhiên. Song Ngài 
vìra toàn-năng, vùa toan-lhiên, nên 
:L; tìm phuo'ng ciìu-vãn. 

Hãy nhìn-xem cây thàp-tir: Tròng 
gifra dát tròi, nò há châng day la ràng 
Búc Chúa Jêsus làm cho loài nguòi 
dirpc phuc-hòa vói Búc Chúa TrcVi ? 
Hõi tôi-nhon dcáng thiro'ng, Búc Chúa 
Trò i , là Bang bi anh em chóng-nghich, 
dã vui lòng gio- tay đê pliuc-hòa vói 
anh em, vây anh eni uõ nào châng kip 
sap liĩìiJih xuougmà phuc-.hòa vói Ngai 
boi tin theo Birc Chúa Jèsus-Christ? 

Loài ngiròi pliam tôi, nên chang 
nhfrng bát-hòa yói Birc Chúa Trò i , 
song còn bát-hòa vói nhau nfra. Cfía 
me tù* con, vo bô chòng, anh lìa em, 
gia-đình luc-duc, xã-hôi roi-loan, tiìô-
gió'i chien-tranh, dèu tà các ket-quâ 

, tai-hai cua tôi-lõi. Nhirng bóng cây 
Í̂ ^S' t h è clie^chô- cá-iihon, gia-

dình, xã-hùivà ihé-gióì khói sir tiroiig-
tàn, Hrong-tăc, và khién cho tuong-ái, 
tirong-thàn. Néu cá-nhon, gia-dình, 
xã-hôi và the-giói chiu núp mình duói 
bóng cây thâp-tu, thì châng can thâo 
ehirong-trình, kỳ dièu-uóc, nhóm hòi-
nghi, chang cân ai bâo ai, tir-nhièn 
khúcca Hòa-Bình sê dày bon phirong. 

III. Thâp' t ir -g iá bàY-tô su* toàn-
thãng. —Kìa, mòt tèn vò-nghô can tpi 
cuóp cúa, dot nhà, bi kèu án kho-sai ! 
Quan tréri rông lu-png, àn-xá chohán, 

dăn ràng dùng tái-pham. Nhimg han 
vân chúng nào tât áy, và lai bi bát. 
Qnan hòi tai sao hán không đoi net, 
chac hán se iìáp : « T ô i diroc tha^ nhung 
vãn không có ké sanh-nhai, vãn cbiu 
dói-rét, nên lai phai làm Ccàn.» Quan 
lai tha hán, nhunglan nay cho han vào 
môt xirô-ng máy mà hpc nghè. Ve sau 
han se làm-ăn hro-ng-thiên. 

B ó là môt viêc có thê xây ra, và làm 
thí-du rô-rêtvè tpi-nhon. Theo lè công-
bình mà phat tòi, hoac láy tình yêii-
thiro-ng mà tha tpi, cũng chua dũ. 
Phâi giúp cho tòi-nlwn thâng đivac tôi-
lôi. Nhũng kê lam nhàn quyen tha tôi 
há châng nèn nhàn-biet chõ toi-trpng 
áy? Nhirn.í, ta on Birc Chúa T r ò i , 
Ngài vùa tha-thir cho tpi-nhon, vìra 
ban cho hp linh-lirc cân-yeu de tháng 
tôi và làm lành. 

Quyên sácli nay tu-nhiên bi hap-Iuc 
hút roi xuõng. Niumg nêu bàn taij 
song cũa lòi nàng nó lén và cir gifr nó, 
fhì dãu hàp-Iuc vnn còn, cfing không 
the kéo nó roi xuong nfra. Cũng vây, 
bàn tay có sir sóng phuc-sanh cũa Bírc 
Chúa Jêsus nàng chúng ta lên ,và nam 
chac chúng ta, thì qiiyeu-phép kinh-
khiep ci iaiôi- lõi chang còn bãt chiing 
ta làm tôi-moi nó dupc nfra. Tl|âp-tir 
giá bíing gô ; gõ nòi trên măt nuó ;c, chó 
không chìm. Cũng vây, ngiròi nhò-
cây công-lao cua Birc Chúa Jêsus trên 
thâp-tu-giá chac thang dupc lòi- loi , 
chó không bi tôi-loi tràn-ngâp. 

Hõi tôi-nhon báy lâu chiu cho Iàìi 
sóng tôi-ác và tham-duc cuon mình 
den cho tràm-Iuàn ! Hãy nhán-biel 
ràng jBírc Chúa Jèsus-Clìrist có the círn 
moi ngu&i & mgi nai, song trong mgi 
đ&i, thoát kliõi mgi lòi. Hãy ăn-năn 
tôi, tin theo Ngai, nhò-cây huyet quí-
báu và vò-tòi cêá Ngái dô ra trèn cây 
thâp-tir, dè duoc phuc-hòa vói Birc 
Chúa Trò i , toàn-thang tôi-Iôi và hirõng 
s i rsongdòidòi . A-men !—Bô-â í rc -Tr í . 
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