
' I A . m ò t d ó a 

h o a m á i 

cluim lá xanh ! 

Hoa n i o n - m à n . l u a i - t h a m , 

nhu-inì, duòng nlnr e-lê, 

ga i trong tàm-hôn ta biêt 

bao tir-tuàng đep-dê . Có 

lỳ lìim, nbà văn-sĩ vi trang 

th ieu-n i r vá i mòl dóa hoa, chang 

iihiing vi nàngcó nhan-sáckicii-diê'm, 

song nbi'rt là vi nàng dúc-hanh thani 

nbir hoa. B ó a "hoa inói nà lã dau-di' 

cũa biél bao bài tba tuyèt-tác cùa các 

tbi-sĩ B ô n g , Tây , k im, cô. B ó a hoa 

mái nar cũng đáng là dĩìu-dè cùa mòt 

bài liiãn vc Bi'rc Clnia Jèsus-Cbrist, là 

Bâ'ng dã dirac sánb vái « b ó boa mòt-

dirac, niòl chiim hoa pbung-tiên, boa 

tuàng-vi cùa Sa-rõn, bông hu? cùa 

trũng, ván v â n » ( N h ã - c a 1 : 13,14; 2 : 1) . 

NjTI HOA NÒ" 
Có khi hoa nâ gifra chùm lá xanh, 

có khi gifra bui gai, có klii lãn vá i cô, 

có kbi giũa vũng bíni. Bâ'ng Tao-Hóa 

diràng nhir dã có ỳ dìit hoa vào nhfrng 

« h o â n - c â n h t rá i -ngl i ich» fiy dè càng 

tăng vè dep cùa boa. Thât vày, dòi 

dãy tuc-tir, ta càng dc nhàn tbã'y con 

ngirài trang-nbã ; xã-bòi nban-nhiin 

nbfrng kê phù-bac, ta niái càng thirõng-

lliúc giá-tri cùa bàc kièn-trinb. 

Bi'rc Cbúa T r à i dã q u â - q u y ê t dát 

Con Ngà i , là Jêsus-Cbrist, gifra cõi dài 

tòi-lôi, ô-troc, dc sir tliánb-kbiet cùa 

Con Ngài ngày cãng rõ-rèt. Ngài dã 

cho phép ina-quì và tôi-ác v â y - h ã m 

B ú c C b ú a Jêsus-Cbrist.đèminh-cln'rng 

r l n g Bâng ãy có môt tàm-hôn đao-dúc 

vfrng-vàng nhir sát, dá. Ta i sao Bi'rc 

Chúa Jèsus-Chrisl pbâi cóca -bò i toàn-

thang tòi-ác và ma-quĩ? Â y vì muon 

ci'ru loíii nguài kliòi vòng tôi- lòi , thì 

truác bè't cbính Ngài phái dù biing-cá 

cbi'rng thirc nìng minb khòng bi giam-

cãm trong vòng tòi- lôi , kêo lai bi thiên-

ha chê-nbao ràng: « H ã i thãy thuôc, 

hãy tir cbfra lành truác dã ! » 

HOA D E U - D Á N 
Su kbòn-ngoan l a - lùng cùa B ú c 

Cbúa T i ò i dã duac tô ra bâi sâp-dăt 
moi bò-ph;in cùa dóa boa mòt cách 

dêu-dăn, càn-xúng, bòa-bièp. Cái lõt-

đcp phâi có cân-xúng tbì inái boàn-

toàn. Ve phăn d a o - t à m cũng vây . 

Công-bìnb quá tbànb ra cay-ngbi«j t . 

Yêu-thirang quá thãnh ra nhu-nhuac. 

Can-dàm quá tbànb ra tíio-tan. Nhu-

inì quá tbánh ra hèn-nhát. Cuang-

quyet quá thànb ra càu-cbap. Nbirng 

B ú c Chúa Jèsus dã gõm-tóm bet các 

di'rc-tánb ãy trong tãm-thăn Ngà i , nèn 
trong moi truang-hap, Ngài duac dcp 
lòng B ú c Chúa TrcVi và loài ngirài . 

Ngài châng bam-men mùi d ã i , nbirng 

rat thuang nguài đai vã giing bêi súc 

giúp clio dài lio duoc tuai-vui, d;iy-

dù. Ngài rãt t l iuang-xót nguài bi trói-

buôc trong vòng tòi-loi, nbung kbòng 

dung-tbú mòt tòi-lõi nhò-mon trong 

bãl luàn nguài nào. Ngãi coi qui l inb-

hôn loài nguài , dánh giá nó cao han 

cà the-gian, nhung cũng kbòng khinb 



thiròng thàn-thè loài ngucVi vì kè nó là 
dèn-thtr cùa B ú c Chúa TrcVi ch í -cao . 
Tàm-tánh Ngài càn-xúng nhir thê', nên 
moi ngucVi có tliè dê'n găn Ngãi và dèu 
d i roc Ngài cúu-giúp trong cành-ngt) 
riêng cúa tĩrng ngucVi môt. 

HOA CÓ NHIJY V À N G 
Nè'u hoa chĩ có cánh dep mà khõng 

dièm thèm nhuy vàng rihir mòt trái 
t im trong-sach', thì vê dep không điro-c 
tron-vcn. Nêu nhũng cù-chĩ nlui-mi, 
yêu-thuo-ng, c ô n g - b i n h , can-dâ in , 
thanh-khiet cũa mòt nguĩri nào chang 
d o thàin-tàm mà phát ra, thì có giá-trj 
gì dâu. Cho nên dao Bĩrc Cbúa Jèsus 
chú-lrong cái lòng, và cbính Ngài nhút 
ci'r nbĩrt dông cũng tu lòng mà ra câ. 
Ngài có tám lòng cùa mõt nguó i me, 
ròng nbu bièn câ, hao-boc muòn triòu 

nguò i , liay lá cùachinh Bĩrc Chúa 
Jêsus. Các giáo-chù khác không 
có ânh-hucVngcài-thiên trén mòn-
đô minh vì chính mình khõng có 
môt yeu-to thièn-thucrng, túc là 
sir sõng cùa B ú c Clnia T r ó i . Su 
song cùa mõt ngucVi, dàu nguòi 
ãy h iên- tbánh bàc nào, cũng 
không thè có ânh -huòng càng 
ngày càng l<Vn trèn moi dân-tòc 
trài quá miiy chuc tbe-kv. Nhung 
su sông cùa Bĩ rc Chúa Trír i dây-
dãy trong B ú c Chúa Jèsus có thê 
sanh ành-huô'ng nhu the. Ngài 
chĩ can tò nnit thi quàii tbù dã té 
nbào xuong dát nhu chet, chĩ 
cãri liec niìít nhìn thì môn-dô yéu-
(ìuói dã phái ăn-nan dau-dtVn, 
chĩ căn ra mòt dâu thi hàng trièu 

CHI JESUS ĐUA VE 

con-cãi Ngà i . Ngài có tãm lòng cùa 
mòt vi m i n h - q u à n , ngày đèm thao-
thĩrc, chĩ mong cho nhan-dàn đuro*c 
bình-an, vui -mùng, sung-surVng, đây-
dii. Ngài có tãm lòng cua môt Irang 
hiĩ j)-sĩ , săn-sàng bi-sinh tánh-inang dè 
ciru-vcVt loài ngucVi. Lòng Ngài dep-
dê nhu vãng trăng bae giũa mùa thu 
treo trên khung trcVi sáng-láng. Lòng 
Ngài là ncri moi ngiròi có tbê dè'n an-
náu, tránh khôi gió to, sóng cii cũa 
cuôc dcVi vàt-duc. 

HOA TÒA HU*0*NG T H O M 
Ban hãy dúng gãn mòt chùm hoa 

t hom ngát. Châc ban lièn thã'y lòng 
mình ducrc nhe-nbàng, moi gánh năng 
durtVng [nhtr trút het. Hoa dep inà 
khòng có huo-ngtboni tbì không ducrc 
quí-chuông tron-ven. Mùi thom cùa 
hoa cũng nhu iính-huô-ng cùa niõt 

ngucri s:in lòngchêt vì danh Ngà i . 

Hiên nay Ngài sông trèn tròi 
sau khi đã chêt và sông la i .nhung 
anh-hucVng cũa Ngài chang vì dó 
mà kém-sút. Trá i I a i . j i ó ngày 
càng lcVn-manh, tiàn kháp the-
gicVi. Ban inuõn chiu anh-buông 
tho-m ngãt cùa Ngàichruig? Hãy 
xàv-bò ducVng tôi- lôi , t i n -nhàn 
Ngài Iàm Cúu-Chúa, thì Ngài sè 
ngu vào làm Chù trong lòng ban, 
riii anh-huô-ng toàn-năng cũa 
Ngài khìip nguò-i ban, khiôn cuòc 
đtri ban cũng có mùi thcrm ngát 
cùa chính mình Ngã i , túc là có 
su yêu-thuang, vui-mirng, bình-
an, thánh-khiêt giúp ích cho moi 
ngucVi chung-quanh mình. 

HOA VÓT CUÔC X À - G I A O 
Ban-bè yên-tiêc vui-vì ìy, có inòt 

Cl 



I 
bình hoa đat giũa bàn tiêc dè 
tăng vê sang-trong và thân-mât. 
Trong dám cueVi, bó hoa tiroi tãn-
pliu căm no i tay làm tăng vê 
trinli-khiet cũa nàng. Năm m ó i , 
ngirò-i ta di chúc-tung nhau.deni 
theo bó hoa tuoi .ngu-ỳ chúccho 
dò i bansuôtnăm duerc tueri-tháni, 
d e p - d è nhu hoa. T rong dám 
tang, nguòi ta cũng phúng hoa, 
ngu ỳ than-tiec dò i ngueVi ngan-
ngũi nlnr hoa. 

Hoa căn cho cuõc xã-giao thc 
nào, thì B ú c Chúa Jêsus cũng 
căn cho deVi ngircVi thè áy. NgueVi 
dã lla-bõ tòi-loi mà tin-nliãn Ngài 
thi duc/c Ngài kêt ban vcVi. Ban 
vui u? Ngài sê ban thèm sir vui-
mùrng trèn trcVi. Ban buôn u ? 

HOA T À N - H E O 

Các thi-sĩ viê'l bao nhiêu bài tho dê 
chúc-tung dóa hoa nic'ri n ò , thi cũng 
viêt bâ'y nhièu bài tho* dc khóc dóa hoa 
tàn-ta. NgireVi nào có chút it tinh-câm 
thì cĩing phài ngàm-ngùi truóc dóa 
hoa mát thanh-sác, mát huong therni, 
váng úa, khô-héo, rcyi-rung. A y d á y , 
h inh-ánh cùa loài nguòi và còng-
viêc ho. Ngucri ta nhu vai tuônghièn 
tièn sàn khâ'u ít làu, dóng mòt vai trò 
giàu, nghèo, sang, hèn, manh, yeu, 
roi biê'n mát. K h ô n g có gì là hèn-
vũng, làu-dái trong d ò i nììy. Giâu-
inanh nhu vua Sa-Iò-môn cũng phâi 
than rang: ccHu-không cùa sir h u -
không, hir-không ciia sir hu-khòiig, 
thãy deu hu -không !» 

Nhung Đi'rc Cliúa Jèsus là Đóa Hoa 

CHUA CHA BOl BOl 

Ngài cùng khóc vó*i ban vá chia-

xê su buôn-i ' i ĩu cùa ban. Ôi ! 

P h u ó c thay cho linh-hôn náo có 

B ú c Chúa Jêsus ngu vào làm Chù 

dôc-nhút vô-nhi ! N í u anh em 

phó-tfiác deVi sông minh vào tay 

N g à i . thì sê due/c vũng lòng yèn 

trí mà dk suot duòng deVi. Sir-dô 

Phao- lô dã tùng-triii d ích- thuc 

nlnr thê', nèn dã tuyèn-bõ: ecTôi 

chác lâng bát - kỳ sir chè't, su 

sông, các thiên-sú, các kê cììm 

quj'èn, V Ì Q C bây g i ò , vic)c hãu đen, 

quyen-phép, bê cao hay là b'è sàu, 

hoăc mòt vàt nào, châng có tlie 

phàn-iê chúng ta khôi su yêu-

thuong mà Đ ú c Chiia TreVi dã 

chúng cho chúng ta trong B ú c 

Chiia Jêsus-Christ, là Chúa ciia 

chúng t a . » 

muòndeVi khôngtàn-héo. Huo-ngthom 
cùa Ngài bay khilp bon j ihuong. Lòng 
vàng ciìa Ngài ngàn năm khòng lay-
chuyèn hoăc deVi-dôi. A y vì chính 
.Ngài có su sông đò i đài cùa B ú c 
Chúa T i ã i . Sir sông vinh-hièn, toàn-
n.ăng lnít-dieH đó , Ngài săn lòng ban 
cho ban, châng dòi giá g ì , mièn là ban 
lìa-bô tòi-lôi, không nh(V-cây súc riêng, 
hê't lòng tin-nhàn Ngài là Cúu-Chúa 
đc)c-nhút vô-nbi cùa minh . 

B ú c Chúa Jêsus-Christ dã thuong-
yêu câ nhon-loai và chính niình ban 
nũa, den nòi eiã phó mang báu trên 
cây thàp-tir, dô huyet dên-bôi hê't tôì-
loi cùa ban, hau cho ban song dò i deVi 
trên nuóc vinh-quang, hanlĩ-phuóc. 
Ngáy nay là dip rát quí cho ban tiê'p-
nhân Ngài mà huérng phucVc vò- luong. 
Sao ban néV bò qua ?—T. K. 1). 



LONG TIT-BI CUA DITC CHUA T R C I 
rr ,ÔI có xem mòt tò' báo thuât mòt 

chuyèn nhir tliê' năy. 
Có môt doàn circVp kia rát là tàn-ác, 

mc)t hôm cl i img nó đánh ghr tmòt nhà 
phú-hò kia ; nhà n'ày chĩ có hai ông bà 
v ó i mòt di'ra con gái mcVi lên năm tuoi. 
Thtrcrng thay, nó ctrcVp hè't tiên, lai còn 
giê't òng, và bát con ông dem v'ê bán 
cho chũ môt gánb hàt xiec. T ì r dó vê 
sau me con phâi xa-cách nhau. Cô 
trô - nên môt thieu-nũ hát xiê'c. Cái 
đcVi cùa cò đã tuyêt-vong rõi, nhieu 
khi cò tbâm nghĩ răng ai là cha cô, ai 
là 111 e cô . 

Ngày qua tbáng lai mau-chóng, cô 
đãng lõ tuôi. Mc)t hôm, cô ngòi buòn, 
bõng nghe môt em bé rao: ccNhirt-lrình, 
mííy thììy ! » Lièn hic áy cô mua môt 
tò" báo xem cbo dõ- sy b u ô n - i a u . 
Nhung, may thay, cô vira xem bên 
trang no lliì tháy dì5 mây hàng chũ to 
nhir the nãy : 

Con tòi tên là Kim-Loan, cò môt cái 
seo ncri mí mát, nén ai biê't cò nitij, dân 
Iqi nhà tôi, tòi sè trong-thirang. Tòi 
tên là Tó-Hoa, nhã â đir&rig X..., so 
h, Sai-gòn. — Tó-Hoa. 

X e m xong, cô còn nghi-ngcrvà nhút-
nhát chăng? Li'én lúc áy cô lai nhà 
bà, quì trircVc măt mà tlnra ràng : 

— Me o-i! Con cùa me đã vê đây I 
Bà d& con mìnli lên, bâo dãj'-tá 

mìnb vât bò, beo ău mùng con mìnb 
chêt di ìnà clăng sông lai. 

Cám crn £>irc Chúa T r ò i , chúng ta 
cũng mc)t thê áy . T i r ngày tô-tông 
chiing ta bj con ran cám-do, pbiii chiu 
tòi- lôi , thì chúng ta xa-cách X g à i , phâi 
cbiu circ-khô và khòng thoát khòi án 
phat. Xhirng Ngài có bõ chúng ta 
dâu. Ngài sai Con môt Ngà i , là Đirc 
Chúa Jèsus, chiu cbê't trên cây Thàp-
tir, dò buyêt chuòc tôi cbo chúng ta. 
©irc Chúa Jêsus có phán ràng : « T a lã 
cái círa, nè'u ai bcri Ta mà vào thì 
dircre eiru-rôi .)) 

Tôi tháy biè't bao nhiêu dông-bào 
còn mè-tin, di-đoan, khòng nhàn Chúa 
là Bà'ng chi-cao, ch í - tb i rong ô - trèn 
các t img trrVi. Anb ein châng chiu 
vào bôi cái cua cũa Ngài dàu, nhirng 
còn bi ma-quĩ x iêng-x ich , làm cho 
không có thê trcV vè c ù n g N g à i . A n b 
em dâu có hay ràng mình bi án phat 
đcVi d à i . 

V ã y , xin đông-bào kbá tin theo ©irc 
Chúa Jêsus de đucvc buàng phucVcđai 
dcVi trèn nircVc vinh-quang cua Thucrng-
©ê' . Mong thay!—Ngugèn-thành-Yèm, 
Kompong-speu. 

NGHIA-DIA CUNG K H A P 
^pHÊ-GIÓ'I chúng ta chrong trâi qua 

đày là môt trũng bóng chêt, môt 
nghĩa-dia thât. Sô ngircri cbôn dircVi 
dát gap mâ'y mira i lăn so ngtrcVi dtfcng 
sóng trèn dã't. Phâ i goi dia-câu là «dat 
cũa nhũng kê chê t» chcV không phiii 
ccđát cũa nhung kê song .» Mõi ngày 
có chìrng mucVi van nguòi che t : H o 
vvra m ó i sõng trên đát dó thì dã bi 
chôn-vùi duó-i dát rôi . 

H&i đôc -g iâ yêu-qui , néu suy-nghĩ 
nghiêm-trang vê t ình-hình năy, ban 
tucVng rang ngucVi cbira đuo'C cúu 
linh-hon, chuà ducrc hi-vong trong đcVi 

sau, có thê vui-cirài không? Nghĩa-
dia, kêchè't, kêhăp-hoi ô- chung-quanh 
ngucVi áy. Neu ngiròi iíy vui-cirò ' i 
đtfcrc, há châng pbâi nhir con trê cvrcVi-
dùa trong môt dám tang? 

Neu ban clura điroc cúu linh-bõn và 
lai biêt mình diro'hg a trong vòng nguy-
hiêm kinh-kbiep, thì chĩ B ú c Chúa 
Trò-i có thê kbién ban vui-mirng, hó-n-
hõc lò i năy, clcVi sau. Ban hãy tin theo 
Đ ú c Chúa Jêsus-Cbrist, là Báng đã dô 
huyêt chuôc h6t tôi cùa ban, thì dò i 
nììy và đcri sau cùa ban sè là mòt khúc 
bàt vui-mirng khôn xiét. — T. S. S. V. 


