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CÂY N Ô - Ê N 
T>U'Ó"C yào nhà tliõ- trang-boãng rirc-
A J r& ngày ky-niêin Cúu-Chúa giáng-
sanli, ta phâi clui-ỳ ngay đén cây Nô-ên. 

Cây Nô-ên.—Mpl cây lliông liay môl 
cày dirang-liêu cãnh râm, lá mjn và 
tlio'in, chíing-chjt nbfnig dày lièn-lac, 
nliũ-ng dày «kim-luyê'n » óng-ánb, chi-
chít nhfrng lõngdèii COn xĩiih-xtìii, nhfrng 
bóng đi$n dù màu nrc- rã : màu sâc và 
ánh-sáng làm nôi bât cây Nd-ên Irong 
nhà thò'. 

Cây Nô-ên kliién nhà lliò' thêm huy-
hoáng, lòng Ire em lliêin vui-liro'i, cbúng 
ta thèm tliicli mâl ; nhung liôni nay, sao 
nó lai kliiéu tôi suy-nghĩ &in môt d íu . 
Pliâi chăngcây áy là môl hìull-Suh cùa 
phàn đông ihanh-niên Hòi tliánli ngíy 
nay? 

Có 15 ban vòi-vã nó i : « Hiub-bóng vè 
tuôi xaub, vè tài-ba, vè hi-vong». Vfiog, 
đúng lám, nlurng còn môt (lèu kbác nfra. 
Ban tlur doán xem! Này, có nSm náo 
ban đén giúp lia cây Nò-ên chăng? Cây 
Nô-ên năm nay dep Ihãtl Cày Nô-ên 
năm ngoái cũng dep lâm. Sau lê Giáng-
sanh, vi tiê"c công clurng don, nguò'i la 
cír đè nguyên đâu dãy mà 
ngâni clio Ihôa ni:ìt. Nlurng 
it lâu, cbl it lâu ll:ôi, lá 
cây Nô-ên bât đau dôi sâc, 
ròi ro-i-rung. Tliôi llig là 
ha cày xuđng, đem đi lãni 
cùi. Cây Nô-ên dep - đS 
năm nay sè cùng chung s6 
pliàn áy. Đó là môt lè 
l l iuò-ng , n l u r n g cái lc 
thiròng áy khiê'n lôi suy-
nghĩ dén môt Ihirc - sw 
khâc, nói là tbSm-cânb lliĩ 
đúng licrn. 

Bã dăn giò- kliai-lê. 
Cbâc ban bàn-rôn lâm I 
Vâng, ban cír di! Tôi chò -

ban à d â y . . bên cây Nô-ên. 

Lê dã" chung-lát, liê'ng hãl du-dirong 
dã dirt, bài diên-văn hùng-boq kbông 
còn vang-dôi bên ta i ; nhfrng cuOc vui 
cùa tlianli-niên dã lan; nhfrng tràn ciròi 
cùa nh iđòng dã hê -!; bũa tiêc Irà dàm-
alTJ cũng dã nguõi. 

Cbúng la đS ngbe rát nhièu, cuõi rál 
nhièu, nlurng diròng nlur phãn đòng 
cbúiig la vân kbông lliáy lliêm điroc 
chút gi mó-i và sò'ng sau buoi lê đăy ỳ 
ngliĩa thiêng-liêug. Bài giàng đàyquyèn-
phép cùa lôi-tó- Cluia dã câm-đông và 
ban pluróc cho lâm ngiròi, mà diròng 
nlitr pliăn dõng cbúng ta vãn lliáy lòng 
kliô-héo. Diròng nlur cbúng ta cbl mói 
ném dirp-c cái vui ngoài vô cùa lê Giáng 
sanb. Cbúng la niuán giĩr vè vui, báu-
viu cái vui, mà nó vSn Iruírl đi nlur quâ 
bóng, béo mau lion lá tbông. Nguòn 
vui cùa lê Giáng-sanb kbông phăi là 
nlurng cái bên ngoài. Ngày xira à Giê-
rii-sa-leni có nliĩrng ngiròi cbl biê"l Đúc 
Cbúa Trõi tbeo lỳ - tri , trong văn -
clurang âm-nbac, trong lê-ngbi sinh-l?, 
mà kbông hè biét đéa Hài-nbi Jêsus là 
Nguòn sSng lliâl. 

Tbôi ta bãy ra ngoài 
dõng, no'i an-Unli là nai 
ban cbăn-cb iên da găp 
Ibiên-sú-, cũng là no-i tbiên-
binb dã bát bài Nô-ên đău 
tiên. Ncri áy kbông xa, 
có tbl lim Ibáy ngay trong 
nbà, Irong pliòng và nbát 
là trong lòng la. Ay là 
nlurng giò- pbút qui nbát 
cùa đòi ta : di riêng môt 
cbô dB lim kiê'iTi Cbúa, 
ngòi mpt niìiib triróx rr.ăt 
Cbúa di"- xét lòng minli 
cách tbànb-tbât. 

Nlurng kìa 1 Hinb ãnh 
cây Nò-ên lai nõi b§t lên 
Irong tâm-tri ta, đSy ỳ-
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CÂY N Ô - Ê N (Ti íp theo Irang 21) 

ngliĩa. Cli'ic nó iiiuóii nói <lèu gi vfri 
lòng ta. 

Có nhtrng tlianli-niên đSy lài ba, đ!iy 
lu'ia licn, có ngiríri cũng có đia-vi d§c 
bièt trong IIôi-Thanh. Ho khiê'n ban-
hiru me'n-yêu, cha me mírng khfíp khò-i 

và Hôi-Thánh hi-vongchúa-chaii , nliirng 
kinh-khùng tliay, gi6ng nhir cây Nô-
èn, ho (1ã dírl g8cl Ban-hũu kliông ngò', 
cha me khôngngò\ Nliirng lirõi riu ghê-
làm cùa ma-quĩ, thô'-gian và xãc-thit dă 
đõ'ii lia ho vó'i Gõ"c Jêsus, nhira s5ng 
không còn liru-thông nũa. Nhirng cây 
íty có lc vSn tirai-xanh, vãn còn dia-vi, 
vãn đirp-c Irang-hoàng ru-c-rã; nliirngsám 
1 1 1 1 1 1 ) 1 1 lá sê úa, cành sê" kliô, cây sê ngă 
rui. VI có- g i ? Chinli lòng lio rõ lâm ! 

Ban-hiíu sBng-sò, Hôi-Thánli buôn-ba, 
cba me i i i K . i i i tliâl. Ban ô i ! xin b3y 
dírng đãy niQt cliút, nbin nliírng giot 
niróc niál kia, nghe tiê"ng linh-hòn minh 
rên-siê't; và năy liày lâng tail Dirò-ng 
nlur có ai klióc ò' tliiên-dàng! 

U'óx chi giò nSy cliúng (a cùng lâng 
nglic lin nghicni - khuyê'n cùa Cbúa: 
«Vây bây giò' h&i các con-cái bé mpn ta, 
liãy & trong Ngài, hãu cho nêa Ngài 
biên đén, cbúng ta cũng dăy svr vfrng 
lòng, không bj hS-then và quăng xa 
khõì Ngài trong kỳ Ngài rigv đê'n» 
(Gĩăng I doan 2: 28). 

Thôi, tôi không dáin phá str yên-tĩnh 
cùa làm-hòn ban, vì ban đaug õ- môt 
minh vòi Chúa. — Lê-hoàng-Phu. 
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