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«Bay giir Ma-ri líiy mòt ain dau cam-lùng-huong lhât» (Giãng 12: 3) 

«Xi-có-ilem cĩem tlieo dò nu)t trăm càn mòt-dir<rc» (Gi. W: 3!)) 

V T G A Y nay èhúng ta sõng trong niõt 
cõi d ò i khó-khăn, gay-go ; chiing 

bao giò- sir sanli-tôn canh-tranh lai 
kiCb-lièt bì'ing l l i ì ' - k y tliú' hai nnroi 
nììy. O' giũa sir òn-ào, lao-sao, hăin-
h ô hoat-dòng, chúng ta dê quèn nói 
mòt Irri hay làm môt vièc nhon-làiib 
cho den khi lò i cáo-phó Irong báo-cbi 
nlii'íc cho mìiih nhcV râng dip lôl dã 
qua di , khòng he tiò" lai . 

LcVi khen-tăng kè chêt rôi chang có 
giá-tii gì het ncii khi kè ãy còn sííng, 
ta cliang khen-tăng clnit nào. I la i cãn 
Kinh-Thánh tòi diing trcn dày dè sny-
gàm raô-tâ hai vicc trái bãn nbaii . 

Hai ngu-ò'i, hai cùa-lê 
Mòt cúa-lê do ngiròi dòn-bà đâng 

Ngái triró-c khi Ngài chet ; còn ciìa-lê 

kia do ngircVi dò-n-òng dàng Ngài sau 

klii Ngài chct. Côa-lê thir nhirt cân 

ihroc inòt càn, ciia-lê thir nhì càn dirrrc 

mòl trăni càn. Ngiròi d ò n - b à dàng 

mòt đóa boa hòng cho Đáng Song, còn 

ngiròi dòn-òng dcm bao nhièii vòng 

hoa tuoi-tot phúng Dáng Chêt. 

T a k h ô n g b iê ' t 

nhièu A'ê bà Ma-ri . 

Cbac bà khòng gi.iu 

l ì ím. C ó l ê b à de insõ 

tiên dành-gii im snôt 

d ò i ra mua blnli dììu 

cam - t ùng - hirirng. 

Thàt là môt co-hòi 

r;*ít lól cho bà dô cùa-

lè tbànli-làiii noi cbon Cúu-Chúa ; bà 

tir-bô minh dè tô lòng biè't o n , nên cà 

nbà (lììy nnii thom, và niùi thom áy 

cir phãng-pliat trãi qna các thòi-d.ai. 

Bà dàng cùa-le vira k i p ; vì lòng yên-

thirong. bá dàp bè cái bìnb truó-c khi 

« t r ê ( iu : i .» Baotăn thàni-kich dã dién 

chung-qi ianh hai cht t : « T R E Q U A ! » 

Ma-ri dem cùa-le váo giũa dám tiêc. 
N i - c ô - d e m dem ciia-lê den m ô - m â , 
nlnrng dã l i ê quá. Ng i rò i d ò i nhó 
mõt cân cùa Ma-ri, nhung quên môt 
trăin cãn cìia Ni -cô-dem. Ma-ri và 
Ni-cô-dein làm đai-bièu cho hai hang 
n g u ò i ngày nay : H o thay m.ătnhũiig 
kê hay si iy-nghĩ sàu-xa và nhfrng kê 
nông-nô i vô - tu -h r , — nhũng kê ua 
khen-liing ngiròi sõng liic hop co-hôi 
và iihírng kê ua dua-ninh nguòi chêt. 

Ni -cô-dem giàu-có, khôn-ngoan, vào 

bâc tai mât trong xã-hõi. Nhung tôi 

e ì í íng dia-vi cùa ông ngăn-trô-ông g iũ 

lòng t rui ig- thành vcVi Bà'ng Christ. 

ô n g không thê quên rang mình là môt 

yêu-nhon, và nêu tò ỳ ùng-hô N g u ò i 

N a - x a - r é t thãp-bèn 

kia thi sê bi va lây 

c h ă n g . ô n g bóp 
chê't nhũng tình-câm 

cao- lhuong, còn bà 

Ma - ri thì bày - tò 

tron-ven nhĩrng tinb-

câm ííy. Ma-ri dem 

E cùa-lê dô'n « t r u ó c , » 
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nbung Kinh-Thánh etìép răng sau khi 
Birc Chúa Jèsus bi dóng dinh trên 
thâp-tir-giá, N i - c ô - d e m «cũng dén, 
dem theo dô môt trăm càn mòt-duoc, 
hòa vói lu -hò i .» 

Mòt nhà văn viè't rsíng: «Tò i ìnuõn 
biè't phiii chăng Ni-cô-dem dàng rát 
ròng-rãi dê chuôc lai sir chàm-tre? Khi 
Báng Christ còn sõng, ông cbâng làm 
gi cho Ngài . Trong nhiêu co-hôi ông 
có thê hâu viêc Ngài rãt dác-luc, nhirng 
õng dè Ngài chêt rôi, mci tuyèn-bó 
mình là mòn-đõ Ngài và tìm cách hãu 
v iêcNgài . Pbĩii chi òng đã giúp-dõ 
hoăc giuc lòng Birc Chúa Jêsus trong 
iiăin thúr nhirt, năm thú hai, hoăc cùng 
lai, năm thir ba ! Biroc vây, Sú-đô 
Giăng hán dã siing-siróngmà ghi-chép 
nhũng thành-tích vê-vang cũa Ni-cõ-
đem. Nhung, than ôi, Ni-cô-dem bô 
ìnát dip-tién tõt-đep. Ông dê Đirc 
Cluia Jèsus chêt rôi, mói đem lê-vàt 
dè'n. Đáng thucng thay òng Ni-cô-
dem ! Ông không hê quên su dó, và 
không hè tir tha-thú*.» 

Biét bao nguòi trong vòng chúng ta 
cũng lam-lõi taì-hai nhu thê ! Chú.ng 
ta dem le-vàt dên mõ-mâ, ch6 không 
dem dên noi Birc Chiia Jêsus thiê't-lâp 
Tiêc-Thánh. Ban-hũuchè'troi, ta mái 
ngcri-khen. 

Hieu-kínl! cha me ngay 
bâY giò* 

Ngày nay Ni-cô-đem còn ô' vói chúng 
ta trong Hôi-Thánh và trong gia-đình 
chúng ta. Trong biêt bao gia-dình, 
ngiròi ta kbông cho kê sông môt dóa 
hoa hông, nhirng dê dành nhfrng vòng 
hoa tirai-dep cho kê chè't. 

Bà me già đvcng háp-hõi. Bièn-tín 
dánh ra dông, tày, nam, bac, báo cho 
các con trai bà rang dci sông ciia me 
ho găn hêt. Ho di máy bay, xe lũa, 
tàu thùy và xe hci, vè gã'p bên giuòng 
me, ucc-ao và Ccìu-nguyèn cho ducc 
nhìn măt và năm tay me lân cuôi-cùng. 
Ho vê vira kip, yên-lăng dúng chung-
quanh giucng. Ho nhìn hai bàn tay 

găy-õm xira kia đã làm-lung khó-nhoc 
dê bo ducc môt dia-vi trong xã-hòi. 
Ho lai nhìn căp mât lc-dò' bìíy làu chĩ 
phiin-chieu m'ô't tình inâu-lir. Hong 
ho nghen-ngào, và mât ho đăm lê. 
N g u c i con trucngcúi xuóng, dju-dàng 
hòn khuôn mãt tái nhct mà răng : 

— Me yêu-quí oi , me là bàc hicir-^ 
mãu ciia chúng con, và clning con 
muõn tõ cho me biè't ràng chúng con 
yêu me dircng nào ! 

Ngirci háp-hôi ìni'r niat môt lúc, nhìn 
măt con dău lòng, và măt bà hci iing 
đô vì vui-suóng. Bà nói yê'u-ót ìàng: 

— Cám cn con, con nói nlnr vày tbàt 
hiéu-thâo quá; trucc kia con chira 
tùng nói nhu vày vói me. 

Và nhũng ngón tay lanh ngăt. V à 
mât nhám lai luôn. Và má hêt úng 
dô. Và nguci me già dã qua đci . 

Bài hoc <lo truyên nây thât rõ-ràng 
lăm. Nêu anh em kính-mên cha me 
mình, hãy nói cho cha me biê't ngay 
hòm nay. Birng đci dèii ngày mai, 
kêo là hci trê mát chăng. 

Môt đóá hoa lidng cho kè song còn hoii 

bao nhièu vòng hoa đep-đS phiing kè chet. 

Nào ai biêt vô-sô tám lòng đau-dón 
và tan-nát vì u c c - a o ducc mòt lòi 
kben-ngci và xét-đoán thân-"ài,— mòt 
lci tô ra có kê thàn-yèu săn-sóc dè'n 
mình? Châng phâi lòi nói dáng kê, 
nhung là tinh-thăn nãp sau lci nói. 
Thãt phucc thay cho ai biêt nói lòi 
thàn-ái vói kê dáng d u c c nghe ! Biet 
bao bà me làm-lung khó-nhoc, lo-lang 
trăm bê, inà suot đci không ducc nghe 
con-cái nói môt lò-i ngci-khen hoăc 
chúc-tung, dù khiên mình tin râng 
con-cái dã biet công khó-nlioc cho 
mình. Ay là môt tán bi-kicb, nhung 
nó thiêt-thuc d u c n g nào ! 

Nhà chép sù* ehúc-tung 
thân-mãu 

Ta không thê nào ucc dúng món n c 
cùa nhon-loai dÓi vái các bà me dã 
tin-thc Báng Christ. Các bà me áy dã 



khuyê'n-khích con-cái gây đuoc nhiêu 
sir-nghiêp râ't cao-quí trong moi pham-
vi ciia dòi ngtrò'i. Nhĩrng bàc vĩ-nhon 
ciã Ihánh-kính chúc-tung. ânh-htróng 
cùa vi tir-mâu tiong dcVi mình. Đày 
cbúng tôi chĩ xin ghi lòi cíia Macaulay, 

nhà chép sir trir-danb cũa nir<Vc Anh, 
đã viê't vê tbân-mău cùa ông — 

« H õ i ban trê, bãy nhìn căp mĩít dó, 
hãy nghe tiêng tbàn-yêu đó, hãy nhãn 
tháy cãm-giác do bàn tay dju-dàng áy 
dăt trên mìnb. Hãy huõng láy moi 
str dó dirong khi anli cm còn có ân-lir 
qni-báu hon hêt, tírc là mc)t ngurcVÌ me 
hiên. Hãy xem tình yèu-lliirong vô-
han hièn trong căp mat kia ; hãy nhân 
tháy str lo-lang tìr-ái trong tiê'ng nói và 
trong con mãl ciĩa me, măc dau anh 
em chĩ dau-õm chút ít. Trên doi có 
lè anh. em tìm duoc nhfrng ban-liũu 
tbàn-yêu, tir-tê ; nhrrng anh em không 
the nào lai có lòng yêu-thuoiig và sir 
diu-dàng cùa me dôi vói mìnli. Giũa 
nhũng cuôc tranh-dâu vói ngiròi dòi 
có lòng cúng-côi và hfrng-hò -, bao phen 
tòi tbcV dài mong-iróc ciiroc sir ôm-dêm 
sàu-xa và diu-ngot mà tôi dã câm tháy 
môt buoi chièu kia, khi tôi nàm trong 
lòng me, nghe me kè mòt truyèn vira 
tuoi tôi hiêu bàng mc)l giong èm-ái. 
Tôi kbòng khi nào quên ducrc hoăc 
con mát hièn-tir cíia me hbìn lôi khi 
tôi thiu-thiu ngiì, hoăc cái hôn clam-
thãm cũa me lúc canb khuya. lìao 
nliièu năm dã qua tir khi tôi an-láng 
me tòi bèn canb cha tòi trong nghĩa-
dia quanh-liiu, l a n b - l ê o , nbirng tù 
trong mõ-mâ tieng nói ciia me lôi vãn 
văng-yâng và con măt ciia me tôi vãn 
c h ă m - n o m tôi trong khi tôi thăm 
nhfrng chô có dãu-vê't kỳ-nièm cùa 
me tôi.» 

NhũTig lò'i chúc-tung nguòi mehien 
nãy khác hân tán bi-kjch trèn kia. 
Trên thé-gian năy, cbang có gì giõng 
nhir sir yèu-tbuong và tir-bi cùa Đ ú c 
Chúa Tròi cho bàng sir yêu-thuong 
cũa nguòi me dôi vói ciira con dã lăm 

duròng lac lôi. N u ó c mát và lòi cãu-
nguyèn c'ùã ngiròi me đã kbièn biê't 
bao con trai phóng-dãng cV phuong xa 
phâi tiêp-nbãn lòng yèu-thirong cùa 
Đáng Christ dê duo-c ve nhà Cha binb-
yèn vô-sir. 

Xin anh em ciirng lâm-lac ta i -bai 
nbu' Ni-cô-ciem : sau kbi Chúa bi đóng 
dinh vào Tbàp-tii-giá, ông mói dem 
cũa-lê yèu-tbu'ong den. Hãy ciàp bê 
cái bìnb bàng ngoc ngay bày già, anh 
em sê thây cã dòi mìnli và dòi kè kbác 
đãj'-dăy mùi thom. Tòi-ngbiêp cbo 
Ni-cõ-dem ! Ba liìn ông vut hiên qua 
nhũng trirong sách Tin-Lành Giăng: 
Ông đen cùng Đirc Chúa Jêsus lúc dêm 
khuya, ông nói yeu-ót đê binb-vuc 
Ngài, và ông đem cũa-lê dén mõ-mâ 
cũa Ngài nhirng dã trê cjuá. Tôi tin 
rang Ni-cò-dem là môn-dõ ciia Đirc 
Cbua Jèsus, nbung ông cbãng pbài 
môt ngon đèn sáng chói. 

Con hái môt b ô n g nh& I 

Duói dày là mòt truyên cùa nũ-sĩ 
Florence Barclay thuàt trong quyên : 
«Bánh xe thòi-gian» (77ie Wheels of 

times) — 

Môt bà me râ't thích hoa bõng. Bà 
có môt ci'uili vuòn dep và níot cò con 
gái bé xinh-dep. Ngày kia, bà duong 
uóng nuóc trà vói bán trong viròn, 
gân môt cây bõng dãy hoa nô\ Bà 
nghe tieng chon di trên dá sõi, quay 
lai thì tháy con gái bé nhin cây hõng 
chóTvhôngnbìnniróclrà. Cônói ìãng: 

— Má oi, đep quá, con bái mòt bông 
nbó? 

— Không, con kbông nhó má cám 
hái hoa sao? 

— M á cho con mòt bông; thôi, má nhó! 

—Kbông, dirng làm ròn, di ngay vói 

mu vú. 

Cô bé run-rây di, bai mát dàm lè. 

Ba tuân sau, ban nhân ciuoc môt 
dièn-tín ciia bà me â'y, bèn vòi dên. 
Ban thây bà dirng noi cira, dãn mình 
vào mòt căn phòng clìĩy nhũng hoa 

(Coi tiíp trang 60) 



M Ô T B Ó A H O A H Õ N G 
(Tiép llieo 

liông tuo-i-tôt. Và ô* giũa phòng có 

mòt cái quan-tài, và trong quan-tài có 

cô bé. Hoa hông phii l ièn trán lanh 

ngat, trên ngirc, trèn chon. Bà me 

nhú lai v iêc xây ra trong v u ó n ba tuân 

t ruóc , bèn thòn-lhírc mà ràng : 

— Bày g i ò con tôi có tát cii boa hõng, 

nhung bày g i ò hoa hông có ích gì cho 

con tôi chăng? Con tôi xin môt cái, 
tôi khòng cho. Bày g i ò con tôi châTig 

can hoa hông nũa. Oi con ôi là con òi I 

Mòl đóa lioa hong c/io /«<• sòng còn hirn 

Bao nhièu vòng hoa đep-đê phiìng 

kè chêl, 

Nêu đóa hoa ãg dircrc tăng do lòng 
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ijcu-thucrng và trir&c khi linh-hõn 

kê ycu-dáu dù haij đi. 

Mòt đóa hoa hììng cho kê sõng còn hon 

Bao nhiêu vòng hoa dep-dc phùng 

kê chet! 

Tiit cá hoa hông cùa thê-gian chăng 
cliuôc d u o c sir tliicu lòng yèu- thuong; 
nuó-c mát và ticng khóc-than chăngcó 
thè lay-chuyèn xác-thU dã cirng d ò , 
lioăc làm êm tai cna kê dã chêt ro i . 
Ngày qua, tháng lun, kìa, biê't bao tíím 
lòng cô-đon ta phâi yêu-men, yèn-íii 
ngaỳ bây g i ò I Birng dem cũa-lc yèu-
thuong dên no i cir-hành tang-lê. Hãy 
tò lòng yêu- thuong ngay bãy g i ò . 


