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BOÍ C H A U HOA L A Y SU V U I - M U N G 
'Truyên ngày fê' Phuc-sanh) 

J AM giò-chicu, buõi boc đã lan. A i 
i " và Thí io , là hai chj em ban cùng 
ló-p, dál lay nhau ra ve. Hai cô điro-ng 

•v lóp nhì, hoc-hành chăin-chĩ, lánli-
•ê'tdéthuo'ng, và lai lliàl lòng tiri theo 

giu-ò'iig nià h:io rang : «Con o i , gììn rièii 
l§ Phuc-sanh rôi. Dău ba nghèo-túng, 
nhirng n.ini nàoriê'n ngày lò â'y ba cũng 
piuacho má niòl châu hoa lmc de nhó' 
lai ngãy in:i tin theo HiVc Chúà Jèsus. 

Ai cà:i-\in C.liúa giú|) mìnli 

fiúc Chúa .lèsualChiistj nên yèu nliau 
lăin, và'cĩìng duo'c nioi nginVi thirò'iig-
mè'u. Ai là con nliá gìàu, còn i 'hiio 
Ihì cha ine nghéo láin. T u y vày, sir 
giàu nghèo khác nhau chãng làni cbo 
hai cô riõi vói 11 h-.ni lal-lco chút nào. 

Phá sir yèn-lăng, Ái àu-yêin hò i i ' háo : 
—Niìy chi, sao hòm nay ehj có vè 

hiion-iau guá vày? Buòn riê'n nôi cô 
giáo liiio nliiic lai lò'i c.ò giiing nghĩa nià 
cĩing khòng nhi'ic riiroc, là tai làin sao? 

Tháo Uu'r dài nià riáp râng : 
—Châc chi cũng biè't iná tôi diro-ng 

daii. Trira nav niá lòi kèu lòi lói bèn 

Ai (tem chftu lioa hicu bà Tír 

Nhò' có chàu hoa huè ííy mà năm nào 
lê Pliuc-sanb trong iibà la c.ìing riiro'c. 
Ilièin ))liiĩn vui-vc. Nam nay má riau 
niãi, tlmoe-thang ton-kém nbieĩi, cbiic 
ba không thc nào mua chàu hoa hnè 
nhunioi khi. Vày, lĩhii ta dã buiin lai 
buon llièin.)) fiay, cbi xeni.. . 

—Tuo'iig là gì chó' cái rió thi chi lo-
ngai làm e.hi clio inèt. Cbúng la nên 
cììu-xiii fiĩrc Cluia Jèsus-Í^lirist ban 
cho. Bà giáo-sir t i i ròng Clnia-nlurt 
mói cho chúng ta hoc thuòc lòng sách 
Tin-Lành (ì iăng, rioi.m 15, càu 16, chi 
còn nhó' khùng? 
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— ['" nhl! (doc) « M o i deu các ngtroi 
sê nlion danli Ta cãu-xin Cha, thì Ngài 
ban clio các ngiro*i.» Tô i buõn quá, 
nên quên câ lcVí liúa quí-báu ciia Chúa. 
Chi càu-nguyèn giúp tôi vái nlnV! 

• <> • 
—Kia Á i , sao con v'è tre thê'? 

I —Thua má, con dè'n thăin hà Tir , ìne 
Jcli• Thi io . Bà à'y dan niinglain. 
i —Tôi-nghiêp ! Con có làin gì giúp-
đũ bà khòng? 

¥—Thira iná, con doc Kinh-Thánh 
clio bà nghe, ròi ciìu-nguyèn clio bà. 

15;i Thièn cucVi, vuot-ve con inà râng : 

—Tot lâm, con lo yên-ũi ngucYi yèu-
dau nhu vây, thì dep lòng Chúa lám. 
A, chú Ilanh t"r Nain-dinh nu'ri gòi thcr 
lên nói rang trong djp lê Phiic-sanh, 
chú sc cho con inòl món qnà. 

—Quà gì , thua iná? 
— i i i y y con hra-chon, nhung chú 

buòc inòt dèu, là tuãn-lê sáp tcVi clsìy 
con phi'ii đirng trong só minVi ngucYi 
diìu lcVp, thì chú incVi cho. 

—Thua ìná, con sê* gâng súc de dircrc 
chú cho inôt chàu hoa huè. 

Ai nói xong, thì trong lòng lliiìm ta 
on Chúa vì Ngài dã hììt diìu đáp lai h'ri 
mình cãu-nguycjH. Cò nhirt-dinh nê'u 
diioc chiìu hoa huc) dep-dc kia, thì sè 
dem bièii bà thán cò Thâo . Suol luăn-
lê áy, A i thirc dày s ó m hon, choi-dùa 
í t hon .dècó thèm thì-gicV nià hoc-hành. 
Trong IcVp, A i cũng chăm-chí nghe cò 
giáo giâng-day. A i cũiìg khòng quên 
sáng toi câu-xin Birc Chúa Jêsus giúp 
cho inình duirc thcia lòng mong-iróc. 

Chúa giúp-dõ Ai nhièuláin, nèntuììn-
lê sau cò ducrc dúng thú ba. Cò vui-
niirng háo tin cho chú Hanh mcVi tir 
Nani-dinh vc thì'un. Cô hcYn-h(Y cháng 
nhũng vì hoc-hành táu-tcVi và ducrc 
thucrng rát xúng-dáng, nhirng nlu'rt là 
vì sè ycn-iii dinrc tam lòng buon-thiim 
cùa bã Tir . ( i i ũ hVi húa, clni Hanh 
làp-Uic đi mua cho Ai mòt chàu hoa 
huc thàt dep-dè, thom-tho. 
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—Chào b«-i a ! NhcY on Chúa bii clã 

k i n h itÁo i 

ból chtra ? Tô i vãn cău thay cho hà. 
—Không díun, chào cm, lõi dã bcVt. 

Kìa , cm khòng tli nhà giâng sao? 

—Thua l)à, tôi dè'n Ihăm bà l i u ó c rôi 
di nhà giâng cũng chua muòn. 

Hoan, A i cat giong rãt căm-đông 
mà liing : 

—Thua bà, hôm nay là lê Phuc-sanh, 
tòi có chàu hoa huè dem liieti bà... 

A i vira nói dcn dã'y, thì Tlnio tr nhà 
dirói tli lên, bai ngircYi chào-hõi nhau 
răl àn-cãn. Bà T i r viii-niirng hièn trcn 
nél niăl, cám on A i , rõi hòi : 

—Em dã liim the nào mà có chàu 
ho:i liuè nay dem cho tôi ? 

Ai bèn thuàl hí t dati-duòi: n à o T h á o 
than-thcY, nào chú Hanh hira cho quà, 
nao mình cau-nguyèn và chăm hoc dê 
dtroc chàu hoa bièii bà T i r . Hai me 
con cò Thâo nghe vày, thi lâ'y làni càm-
tlõng lâm và hct hVi cám on A i . Bsi Tir 
nói vó i A i ràng : 

—Chàu hoa htic niìy nhĩìc cho lòi 
nlitV biè't hao on-phuóc quí-báu mà 
Chúa dft ban cho tôi tir khi tòi lin theo 
Ngài . N ó cũng se giuc lòng lòi tin-cày 
Cliúa càng hon. Chúng la phâi có 
tánh-nct trang-tiong nhu hoa huê, và 
phi'ii ri'ii huong thom cũa dao Chúa 
cũng nhu hoa huè vsiy. Ciiu Chúa 
thircYng cho em xúng-dáng vcYi tám 
lòng yèu- lh t rong ròng-rã i ciia em ! 
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— ô kìa, A i o i , chàu hoa huè cfia con 
dàti lõi ? 

Ái tuoi-cuòi dáp l a i : 
—Thua má, con dã dem chàu hoa 

dòi liíy str vui-inirng rôi. 

—Connói chi vày? Má kbõnghiê t i . 

Ái lai dcm inoi su kè cho 1110 nghc. 
Bsi cam-dòng, vu6t-ve con mà rang: ' 

—Con o-i, má câm-ta on Chtia v ô -
ciuig, vì con còn tho-dai nià dã có tãm 
lòng qui-bàu nhir the. M;i sè thĩrcYng 
cho con mòt chàu hoa hut}. khác. Và • 
nè'u con cú giũ-gin tám lòng à'y, thi sau 
năy chác Chúa sè IhucVng cho con mõl 
mão trièu-thiên không he tàn-héo. 
—Dò-dúc-Tri. 


