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P H A N N H l - Đ O N G H O A - T Â M - H Ô I 

K' "HI đi cho'i trong 
làm vúi-thích 1am. M ò t h ò m , 

tòi dang ngam cânh, bòng ngíri 
tháy mùi hoa thom ngào-ngat. 

Tô i tiròng thi'r hoa thom dó ra tìr inôt 
cây lo nào. Vày tòi ngvrcVc inat lèn trèn 
các eây to dê tìm thír hoa qui-hóa đó. 
Nhirng chãng thà'y dàu! 

Nhũng cây to khác nào liang ngiròi 
kiêu-ngao không dàng cho Cluia mui 
thoTii ngào-ngat nhir thir hoa ral nhô 
mà IhoTu. 

Có mòt Ihir hoa nhò riiàU líin, goi là 
«violeltes.» Hoa áy cam lòng moc cho 
dâl cirng, khó ló*n lcn diroc, và khòng 
d u o c ngucVi săn-sóc den bao gicV. Hoa 
dó phâi chiu buòn-rau khò-scV biel bao! 
Song nó vân tiroi-dep trên cành. 

Hoa â'y vãn tir tò ra mùi thoni ngào-
ngat, nlnr mùi trâm-huoTig râ't thánh-
kliiê't. Nc') lai bang lòng Ifíp-ló clucVi lá, 
không cììn ai biet. 

Thir hoa năy chĩ vè lòrig nguòi có 
tánh nhu-mì, dàng mình hau vicc Chúa 

HOA TIM 
(Violeltes) 

Khiêm-nhu*ò*ng 

vtrÒTi , lòi là'y cách sõ t - san» , khôrig inuon phô 

vièc niình làm de ngtròi khen-
ngoi ; song cir li'êu mình mà 
dâng 'mùi tho-m thiêng-i iêng. 

T rong Hoa-Tàm-Hòi có lè có inòt 
em phâi 6' chõ khòng vui, phiii chju 
khôn-khó, phài làm nărig-nhoc; nlnrng 
em ííy ăn-cr trung-tin dìtu khòng ai biê't, 
mà ch'ì có mòt Biíng, tirc là t>irc Cluia 
Jèsus-Christ bict thôi, Có khi em đõ 
cũng bi ma-qui cám-dò, tuõng nimh 
còn ít tuòi, không cììn ăn-ô- cách vui-
nu'rng. Sir mirng-rõ cùa em dó giõng 
nhtr mùi Ihom ciia hoa l im, dau bi 
lá cày che-lâ'p, nlnrng vãn ngat-ngào, 
Vàv , em đò đìrng riên ngã lòng năn chí, 
phi'ii lo sir vui-mìrng thiêng-liêrig cho 
nioi nguòi biet. 

H õ i em yèu-dà'u ! luy em khòng Ihfiy 
dtrocsirvui-niiing và àn-dien ciia Clnia, 
nhtrng àn-dien dó vãn day-dây cho em, 
cũng nlnr hoa kia diìu khòng dc cho 
ngtrò'i ta thííy chroc, nhirng lurong vãn 
tho'm vò-cùng. 
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TIKV Chúa cách trung-tin, có lè_em so-
iigivài ta gièm-chê mình. Pfhirng, em 
o i ! lòng trung-tín cùa em chĩ có Chiìa 
biet, Ngài sè ban àn-dièn dãy -dãy 
cho eni, và làm erii thoin phirng-phirc 
ìlur niíii hoa lím cr duó i lá kia vày. 

"Iloa lím o'i! loài ngirôi' chúng tòi 
uiuon hoa day-dõ vè str vui-mùng, 
khièm-nlnnVng, và nhu-mì. Ta i sao 
hoa có tánh rãt vui, và làm ihom-tho 
rnôt viing khòng-khí, diìu mình nhõ-
mon và (V chõ toi-tăm khó ehiu?» 

Vây, chúng ta nên nghe tiê'ng dáp 
rát nliò cíia hoaâ'y: 

«Loài ngirò'i hõ'i! Tò i tlnràng vui-ve 
vi liiì't Bã'ng dirng nèn tòi mnôn tôi 
àni cho loài ngirò'i cũng vui. Tò i bang 

lòng chiu ò' đây vì c ó ỳ-muôn cũa th'rc 
Chiia Jèsus. Tò i khòng tìm sir khen-
ugoi cũa ngirò'i, vì tòi chĩ hau vièc 
r"luia mà thôi. V;)y, nen Ngài thòa 
òng vì có tôi dàng mùi thoni ngào-

ngat, thì tôi vui-mùng xiê't b a o ! » 

Xin các em trong Hoa-Tàm-Hòi hãy 
bát chiró'c hoa fíy! 

• • <> 

LÁ THO' HÔl CHI HOA-HÒNG 

Cànli mai tuyê't điêm, đông mĩtn xuãn v'è, 
em vùa đtrp'c tin Thánh-Kinh Báo clio hay 
!'ân« chj làp IIoa-Tàin-Hòi ă°è klniycn-day 
các cm, khiê'n lòng chúng cm (liroc đep 
nliu' hoa, ngõ liĩui kêt-quâ nhièu cho Chúa. 
ỳbúng em rát cãiB tình tho'm-tho cùa chi. 
Song có môt nghi-đê, xin liôi : (^hi sanh 
ô'(lia-pliuo'ng não ? Thé-kv nào? Gõc-tích 
cùa chi thá nâo? Chi ra dò'i hô'itay triró'c-
thnât,liay làhoài-thai bõ'i lòi Thánh-Kinh? 
C.ó' sao chi không ra đò*'i nliani lúc mùa 
xilàn, nuia ha, mùa thu, mà dna tuoi cùng 
cõ lan, cò sen, dì cúc? Có lc chi hen-hò 
vói â hoa mai, dc cùng xuãt-hièn vó'i cu 
Tiiiiiih-Kinh Báo, cho nèn chi mó'i muôn-
man đén mùa dòng chăng? Em clura tõ 
ngon-ngành,xin chi bày còi-iè. Ciĩm cen. 

— PIian-xuân-Thi$n 
o o o 

TRÀ LÒl EM PHAN-XUÂN-THIÊN 

Tròi thanh mây lanh, gió thoi hiu-hiu, 
vù:i diro'C lá tho' ciia eni bay dcn, hôi vc 
gõc-lich cùa clii, chi xin lãy ngliĩa hinh-

bóng mà lu'cVng tliuãtcho cm nglie: Nguycn 
tù' dòi thuo'iig-co Đúc Chúa Trò'i lãp 
vii'ò'ii Ê-đen,bóngò tlnip-lhoáng, tia hong 
chói-rpi, liun cho trcn tùng trò'i nây 
ra dù các thú' màu ; Ngài bèn lĩíy màu ííy 
mà dicm-trang cho chi, ròi dìit chi thing 
giũa vtròn Ê-den. Ay là quc-lnrong chi dó. 

Ngài hiíng liíy danh cõa chi làm dãu chĩ 
cho ngtrò'i ta biô't trtróc liìng: Ngài se 
ban môt Dííng oai-nghi ló't-dep hon các 
vàt ô- trèn trò'i, hiên hình xác-thit, đê tô 
tánh thánh-khiét, tlui'O-ng-yèu, tron-ven 
cho loài ngivò'i. Tánh áy túc lâ thàn-phu 
cùa chi. Cùn tia hòng cfia v'âng kim-ô 
kia Iã thân-mãu cùa chi. 

Vì có' Đú'C Chúa Trò'i tlũng daiih ch| mà 
vê tanh-nét tõt-lành cfia Đâ'ng Christ, nên 
chi mó'i đirp'c phô-truong trong vti'òn E-
tlen và ò' tbé-gian này. Ilàng sông dòi 
đò'i, áy là nicn-canh ctìa chi, chó- châng 
giõng nlur cupc phù-sanh nay còn mai 
mãt, sóm nô' cliièu tàn đâu. 

Nhó' thuò' ông A-dam và bii K-va bi duôi 
ra khõi vtròn Ê-đen, có lc bà áy căp chi 
di cùng. Niĩy cm, vl tinh tluro'ng-ycu loai 
ngtrò'i, nên chi iró'C-ao dem thàn này bay 
di mpc klíâp thè'-gian : trong thành nghĩa, 
ngoãi ruòngtình, chfin đát khô, noi đòng 
v.âng, đâu dâu cũng có chi, đé ycn-iii 
lòng nguò'i, và làm vàt kỳ-nicm vè virò'n 
Ê-den dã mát vi có- loài nguòi pham tôi. 

Clu khòng ra đò'i nhàm mùa xuàn, mùa 
ha, mùa thu, nuia đông làp bò'i thé-gian. 
Nlnrng chi ra đò'i bõ'i tay Cluia ô' viiòn 
K-den; no-i dó bõn mùa vui-vc, mpi văt 
cm-đèm, duòng nlnr ciuih thièn-đuò'ng 
vày. Có chi 0 trong thê-gian này, thì 
ngiròi dò'i còn dirp'c lnrò'iig dòi cluit thú-
vi tô't-lành ctia vuòn K-đcn; vì tronglòng 
chi có vui-nning, dep-dè vã trpn-ven. Ây 
làchi theo ngpn gióhiu-hiu dtra mùitlio'm-
tho tù' thicn-dirò'ngxuô'ngthé-gian,hàucho 
ngtrò'i ta biô't hanh-plnróc vui-vc trèn tròi. 
• Km phâi biè't liíng tín-do nhò' on Chtìa, 
có llic liíy Ihí-du. trong Kinh-thánh mà dĩit 
tèn mình. Bòi thê', hai chíĩ «hoa-h()ng» 
trò' ncn danli-hièu cùa Hà-thành tin-nũ'. 

Naij kính Ihcr 
Chi Iloa-Iíônfi 

Tái bút.— Vi khòng dù chô, nèn phài 
hoân danh-Siich nhirng cni viio Hoa-
Tàm-ilòi dè'n kỳ khác. 


