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KHÔNG BÔI MÃO TRIEU-THIÊN 
A / T Ò T ngày kia, tòi di trèn dircVng 

khúc - kliuyu khòng môt bóng 
iriá't, gifra nhfing cánh dõng cháy xéni 
dirói ngon lõa cùa măt frcVi mùa ha. 
Tôi mêt-nhoc và khát nuóc lãm, thì 
may sao bên đuò-ng có môt cây nhãn 
rù bóng và rát sai trái. Tôi vói taj' 
hái trái, ăn thôa-thich, rôi nãm nghi 
ncri góc cây. Tôi dinh chĩ nghi chõc-
lát cho dõ niêt ròi lai đi duòng, châng 
ngcV ngtì quên mát... 

Tôi tháy minh moc cánh, nhe-nhàng 
bay vè phía bac, nhìn lai xem đja-câu 
càng lãu càng 
t h n nh ô . B ã 
vuot ra n g o à i 
bâu không-khí 
cùa dia-cău, tòi 
tháy dang xa bay 
vê phia mình hai 
vi thiên-sú sáng 
n g ò- i . M ô t v i 
choàng cho tôi 
inòt áo tiâng dài 
may bàng thú 
vài khôngcó noi 
ha-giói; môt vj 
trao cho tôi môt 
nhánh chà-là xanh-tuoi la thiròng; rôi 
câ hai hó-n-hô- cùng bay bên canh tòi 
vè Thiên-đàng. 

Tuy đucVng dài mà bay rát niau, tôi 
cũng không thãy chóng măt. Măt thây 
xa hcrn, tai nghe xa hon ; tírxa dua lai 
nhũ-ng điêu nhac du-duong, gieo vào 
lònglòi mòtsu-vui-mùngkhôn tâ. Mat 
tôi thâ'y nhũng công bàng vàng chói-
loi cũa Thiên-thành. Thièn-sú canh 
còng tháy huySt bôi trên trán, bèn cho 
tôi vào, nhung tôi ngac-nhiên vì chãng 
ai ra đón. Chùng cũng đoán đuoc y-
nghĩ cùa tôi, inòt thiên-sú bay cùng 
tôi bâo râng: 

— Châc ông cliua biêt lè-luàt cùa 
Thièn-đàng: nguò-i nào tó-i dây cũng 
ch! duo-c nhfrng kê mình dãn vè cùng 

Cúu-Chúa chay ra dón-ruóc. ông 
không dân ai vê cùng Cúu-Chúa, nên 
châng ai ra đón-ruác ông. 

Tuy không-khí trên thiên-dàng mát 
diu, mà lúc â'y mô-hòi tòi dô ra nhutám. 
Tôi loang-choang suỳt ngã, thì hai 
thiên-sú dìu tòi vê nhà dã «săm săn» 
cbo tôi. Nhà mói thàm-hai làm sao I 
Bên canh nhfnig cung-điên nguy-nga, 
tráng-Iè, xày toàn bang kim-cuong, 
vàng, bac, có môt túp lèu tranh cũ-kỳ. 
Thièn-sú chi vào đó mà bâo tôi râng : 

— Nhàôngđáy! ông vào dó mà & l 
Tôi phâi khom 

hrng inó-i biró-c 
vàoduo-c.Thiên-
dàng sáng nhtr 
thê' mà túp Ièu 
n ă y t õ i n h tr 
birng, mùi hòi-
hám 1 á t k h ó -
cliiu. T ô i vira 
muõn dăt ininh 
nain nghi trong 
túp lèu áy, liên 
có tiêng kêu to 
rát kinh-khiêp: 

— Lũa trò-i! 
Lùa trò-i! Chay mau ! Chay mau ? 

Tôi vôi chay ra; thì môt ngon lùa lón 
khòng biêt cbirng nào roi xuõng khu 
đó. Nhung bao nhiêu nlià bang kini-
cirong, vàng, bac c.hãng bi hu-hai; 
trái lai, nó nhò lùa mà sáng-láng, dep-
đê ho-n. Duy có túp lêu lup-sup cùa 
tòi là cháy hét, tro cái nèn nhuòin 
huyêt. Tháj' tôi đau-dán, thiên-sir 
mó-i biìo răng: 

—Nhà kia do công-nghiêp cùa ông 
noi ha-gió-i, lùa dã tò ra công-nghi?p 
ãy có giá-tri thê nào, ngbĩa là khòng 
có giá-tri gì hêt. Nhũng lâu-đài băng 
kim-cuong, vàng, bac kia là do công-
nghièp cùa su yêu-thuong, hi-sinh, 
thánh-khiêt, cau-nguyên, làm chúng 
ve Chúa. 

m CHÌÊM CIHI THU'dNG ? CÁI GÌ LflM LUY ? 



THÁNH-I 

Tòi dircrng sirng-sót vóí cái ỳ-nghĩ 
kbông có nhà ô- Thiên-dàng dĩri dc'ri, 
thì mòt dõi thièn-súbay qua, rao rãng: 

—Hãy sùa-soan vào triêu-kiên Cúu-
Chúa Jèsus-Christ I 

Các thành-đÔ reo mìrng vang-dông-
Thiên-đàng, khiên tòi càng thèin ngo-
ngác: Tôi rut-rè hõi thiên-sú dirng 
canh tôi rang: 

—Thira thiên-sú*, tôi phâi sùa-soan 
nhũrig gì ? 

Thièn-sĩr diròng nhu ngac-nhièn vì 
tôi ngcr-ngàn dê'n thê', nhu-ng cũngbão 
cho biêt: 

— ông phâi dôi mão trièu-thièn, chĩ 
có thê. 

— Mão triêu-thièn! Nhung Chúa 
<;hira ban cho tòi. 

—Òng 1am rôi, Chúa chângban mão 
trièu-thiên cho ai câ, môi ngiròi phâi 
có-gáng giut lãy. 

— Thira thièn-sú, không có mão 
trièu-lhiên, có đuoc phép vào trièu-
kiê'n Ciru-Chúa không? 

—Điro-c chcV, nhirng phâi dirngdãng 
xa, và... 

— Và sao, thira thièn-sĩr? 
— Sao thì chôc nũa òng sê rÕ. 
Tòi thô dài cho nguòi da, tir an-ùi 

ràng dãu sao, sô-phãn minh cũng may-
gfip tiăm, ngàn lãn nhCrng kê bi quăng 
vào hõ lùa. Dău dúng xa mà nhìn 
ducrc măt Chúa còn hon không hê 
ngó thfiy niăt Ngài. 

Cung-đièn'nKVcù-a, trân-thiet circ-kỳ 
hoa-mỳ. Cĩru-Chúa Jèsus ngir trên 
ngai nhuòm huyêt, ai náy dúng yên-
lăng. Môt thiên-sú truyín rãng : 

—Hãy thò-lay Vua Cao-cà dã phó 
mahg cĩru ngu-ĩri lòi-lôi! 

Hêt thây thánh-dò cr dó qnì xuong 
tung-hò: 

— A-lê-lu-gia ! Hô-sa-na! 
Thiên-sĩr truyên cho tĩrng nguòi mõt 

đén truóc măt Chúa mà nhìn cho rõ 
măt Ngài và muõn hôi Ngài dèu gì 
cũng dircrc. 

Truóc het tòi tháy các Sĩr-dò Phao-
lò, Phi-e-rrr, Giăng, vàn vàn, buóc tói 
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và ducrc Bĩrc Chúa Jèsus khen răng: 
— Hõi mòn-dô ngay-lành, trung-tin, 

dircrc lám !... 
Bcri mãi mói tĩri lucrt niìnb, tòi rut-

rè buóc tcri và tháy măt Birc Chúa 
Jêsus thoáng môt nét buôn. Tôi so1-
hãi lám, trái tim đàp tbình-thinh, 
nhirng cũng dánh bao hôi ràng : 

—Lay Chúa 1... 
Bã đoán biê't y-nghĩ cùa tôi, Chúa , 

nghiêm-nghj hòi lai: 
—Con muon nói dén mão triêu-thiên 

chăng? 
— Lay Chúa, vãng. Có- sao moi 

nguòi dĩrng dày deu dôi mão trièu- \ 
thiên, duy mòt mình con không có? 

—Con láy thê làm la chăng? Không 
la chi het, con a. Nhũng nguòi kia 
suót dcri 'hâu viêc Ta, chãng quiín hi-
sinh, khó-nhoc, có ngucri phái dô 
huyet cũng không lui, nèn ho ducrc 
thircrng inão trièu - thièn muòn dcVi . 
khòng tàn-héo. Còn con suót dcVi chì 
láy sir tin dè durrc cúu làin dù, chá 
chang hè chiu hi-sinh, khó-nhoc vì 
Ta, cho nên châng dircrcdòi mão trieu-
thiên vào trieu-kiên Ta. 

Tôi hô-then tái măt, gâng guorig 
hôi Chúa : 

— Bày gicr xin Chúa cho con trô-

xuóng tiăn-gian dè hâu viêc Chúa. 
Con xin dâng tron mình làm sáng ' 
danh Ngài, dàu muòn chét cũng không 
quân-ngai. 

—Khòng đircrc dàu, con a. Ai cũng ' 
chĩ có mòt cuòc dcri, phài song cho 
dãy-dù dè giirl Iâ'y mão triêu-thièn. 
Con dã bô phi dc'ri mình, nèn dcVi dcVi 
khòng ducrc dôi mão triêu-thièn. ô i I j 
Biê't bao con-cái yêu-qui cúa Ta dircrc 
cĩru linh-hôn, nhung mát cuòc dcVi r 
trong cõi hir-không, vò-nghĩa. 

Tôi run-rãy toàn-thàn, ngã vàt xuông 
nen cung-diên, té ra môt giác chiêin- J 
bao... 

Tòi lai di trên dtrcrng khúc-khuỳu 
không mc)t bóngmát, giira nhũngcánh . 
dông cháy xém du-ói ngon lùa ciĩa mãl , 
trcVi mùa h a . — D ô - d ú c - T r i , Hà-nòi. 


