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I thich hoa? Cáccm nhô Ihich, phâi khòng? 

Phiii, các em thích hoa. A i n i ì a ? Charne 

các em thífh hoa không? Phiii. Mo vui khi 

con cho ine mòt bòng hoa, vì tô lòng yêu me, 

và mQ cho con là dep nhir hoa! 

Ai thich hoa nũa? Ai sanh ra hoa ? Ngirói 

hay là tìirc Chúa Jèsus ? Phâi, Bi'rc Chúa Jêsus 

sanh ra, \à Ngài cũng yèu hoa lám. Ngài có 

dvrng nèn các tlu'r hoa khác nhau. iilnrng di'ii 

dep het câ. . 

Bi'rc Cluia Jêsus thích càc hoa ; nhirng Ngài 

thich gì h<rn inra ? Ngài thích các con trè hcn 

các thi'r hoa. 

Birc Chúa .lèsus có sanh ra các hoa dè day 

chúng la rang Ngài iniion trong lóng chúng la 

ilep nhir hòng hoa. 

Nêu em nàê doc b.ii năy, inuõn xin Chúa làm 

lòng mình dep nhir hoa, thì xin các cm viê'l \à<> 

tò-vêcái trongbon-báo, mà gò*i lai c h o C h i H o a -

HÒnej.sõ l . p h Ó N g u Y ê n - T r à i . H à - n ô i . B á c -

k ỳ » Chi Hoa-Hiing sè lăng eni môt cái iính dcp 
có viel tèn cíui cm. Nhirng 
xin các cin viel lên \ ;i chõ 

õ- rõ-ràng. Neu không, Ihì 

Chj Hoa-Hòng khòng llic 

gài ành cho các em duyc . 
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Chúnglùi sêdăt tên llùi i i iacác ein là 

«<HOA-TÂM-HÔI.> 
Các ein Irong Hoa-i 'àm-Hòi phái lu'ra 

câu-nguyèn inoi ngi'ty hai liìn, và eiìu-
xin Dire Chtia .lèsus-Christ nhir Ihè' niĩv: 

"Lay Đire Chúa Jésus-Christ, con 
«•=ìn xin Ngài lãm cho lòng con đep 
nhir bông hoa trtrcrc măt Đirc Chúa 
Tciri, nhò* Dtre Chúa Jêsus-Chcist.— 

MuÕn thiêt hè't lòng. 
Mtn.n dtr l lò i , phái caii-ngtiycn thco 

bàì ln'n, và xin goi lò vè cho Chj Hoa-
Hong biè't ti'n tuòi. Không phiii dóng 

MÒ*I CÁC 
Kháp cii llic-gian, Irê con o i l àn cùng 

thích choi , v;i hay Ihích trò choi mói 

la. Vày, nluV Chúa, inòi 

tháng IIoa-Tãin-Ilôi sê liií-ti 

các ITII niòt trò choi . 

Tháng niìy C.hi bày cho 

các cni ìnõt l ió choi , rât 

htion cirtVi : 

«NgirtVi di dau.» 
C.húng tòi diit tên trò choi 

niìy là «NgircVi di diìti... Bìil 

diìn phai cir inòt ngtrò'i con 

trai hay inòl ngtròi con gái 

di' di ditti. Các em intion choi , sáp 

hàng mà di Iheo ngtrcVi đó. Ngtrói di 

diìu phiii làin nhieu Irò la cho nguói 

la cirtVi. Các em theo sau phái bìit 

chiróx ngtrò'i dó, nhirng không ttircrc 

lien.chiciii i-ngiivèn.roi viet tc'n inà thòi. 

Chj Hoa-Hòhg sè in lên các em vào 

bôn-báo. 

Ai có t h è vào H o a - T â m - H ô i ? 

NgirtVi nhò, dã tin Chúa, và dirói 

mirói sáu tuoi. Quá intrcVi sáu tuôi. 

khòng dtroc. 

Chi Hoii-Hong là|) ra l lòi nììy lã vì Chj 

biè't các em lln'ch cómòt inón (|tià rièng. 

MnV Chúa giúp-dò -, mõi tháng Chj 

sè cho các em mòt vài v ciit nghĩa rõ-

ràng vc các thir hoa trong vuòn. 

EM CHO"I 
cuòi . Nc'u ein nào ciròi, sè phiii duôi 

i-ii khoi hàng. Neu em nào khòng bal 

chircVc dtroc dting, lniy là 

buôn ctrõi, thì khòng dtroc 

Iheo ngtròi di diĩu nfta. 

NgirtVj di diìu vô tay, nhi'iv 

sang bèn hiru, nfaâỳ sang 

bên tá.ngoi xiiongdiit, đirng 

lèn, chay niòt ít, dirng lai, 

quay Iròn mình, nhiiv mòt 

TÌK .n. vuõl tôc, r õ iná, bâ.t 

tay ngiròi điVng san. \;i làin 

thi'iii các tiò khác nir;i dc 

cho các ein lirc ctrò'i. Ngtròi di dììn 

liiiu gi .các eni phiii làin theo hct lhi i \ . 

Hè bao gicV eni nào cùng phái cuòi cii. 

Ihì bã'y giò- niói lan Irò. 

Mòi các cin chtri!—C.hi Hoa-Hòng'. 

CHUC MITNG T H A N H - K I N H BAO 
i 

X11 ã 11 vè, tin báo niiiv bông đào, 
I'.'Mi.: tit^p pliong llio' ban gài vào, 
Rilng: Báo Thánli-Kinb liìn tlu'r nliirt 
llôin nav xuát-bàn sftp truyen-rao. 

II 
Truyèn-raoIcViChúakháp lurong-thõii, 
Ma-qui nghe tin scr mát hòn ! 
Tãc ltrõ'i kliõng niatt b:ìng ngpn búl, 
Truyèn-raolòiChlia khâp luro'ng-thòn. 

III 
Hirorig-thon cliodén cbão cliàu-tliãnli, 
Mál tliáy tai nglie ngliĩn Thánli-kinb. 
Néu inuãn glii vão tùm-tánli-giÓT, 
PhAi 1110-1 chù-bút Birc Tliân-I.inh 

IV 
Tiiili-tiió'ng lôi Cbúa ngpt hon diròTig, 
Bén to thanli giroin, quf tp- vàng, 
Sáu eliitc sáu pho liinh có huyêi, 
l.trii-tliòng lirng chir, (licm lirng liàng. 

y.' 
TÚTig hàng châu-điem huyét Con TrtVi, 
Clu'rng-có' Ihông truyèn kliáp inpi no-i. 
Ai có dirc-lin thi dtrp'c cirti, 
I.inh-hòn vui lurô'iig pbucVc d ò i dò-i. 

VI 
BÒT dài kinh-chúc kllácb tliiéng-liéng," 
Mua báo mà COÌ, cbó' tiíc tièn : 
Tièn héi, eõ kl iô , lioa cũng rting, 
Ngàn thu lò-i Clni:i liiĩy còn nguyín. 

—l*ll.\X-OlNH-l.l^r 


