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H O A - T Â M - H Ô l 

P H Ă N N H I - Đ Ô N G 

HOA R A M - B U T 
'Ó môt ein bé, tânli thích choi hoa. Mòt hôm, 

em này ra ngoài choi, trông thâ'y or hà ng rào 
xanh-tot kia có máy câi hoa do săm và tiro-i dep, 
bèn vòi chay lai xem, ròi hái dem ve biê'u me. 
Bà me rât mírhg, cam hoa vào bình niróc, 

có ỳ muon lííy thir hoa nay tò-diein trong nhà 
thèm chút ve dep, khiê'n khi có khách cũng 
duoc thích inat. 

Nhirng, than ô i ! duoc hai ha giò, cái vê tot-
tuo'i dò-dep cùa hoa nay dã l)ien màu dôi s;'íc, 
lio - nèn héo-liat i'l-ê, làm bà dành phâi vat bô. 

E Í Q thâ'y the, láy làm ngac-nhièn, bèn hòi me: 
((Th.ua me, tai sao hoa nay mau héo làm xàx'!» 

Bà 1 1 1 0 dáp lai cô em ràng: «Con ôi, Búc Chúá Tròi dã sanh ra hoa 
nây, ((') y-muon day-do ta hiè't vê mòt deu quan-trong.» 
Nghe me nói, cô vòi-vàng lai hôi: 
«Thira me, dèu gì mà quan-trong dê'n ta the?» 
lià me vui-vè dáp : 

«Tiuóc khi nói dê con hay, me hăy hôi con máy dêu nììy, ròi nu; se cat 
ngliĩa cho con nghe. Châc con nhó- khi con mó-i tháy lioa này còn ò- trên 
cành cày xanh-tot, thì nó dep-de, phài không?» 

—«Tlnra vàng, con còn nhó ,.» 

—«Khi con ngát ròi, nó có héo khòng? Và khi nó còn otrêncành thì nó 
dã héo chira ?» 

—((Tlnra me, chira.» 
((Vày, con òi, ãy cĩing nhu Birc Chúa Jèsus nuión t;i phài suy-nghĩ ve 

mòt thí-du răt hay mà Ngài dã nói trong sách Giang, đoan lõ. Con nhó'Ngài láy 
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thí-du nào nuĩ ehĩ ve Ngài, khôixg?>) 
Tháy nie nói vày, cô eni vòi-vàng đi 

láy Kinh-lhánh, mò- xem, ròi đáp : 
«Ngài phán : ehíiih Ngài là goe nho 

và chúng ta là nhnnh» (Giăng 15: õ) . 
Gò em nói xong, hà itie lai hoi : 
—«Ngài có hâo tá ei'r ô* trong Ngài, 

khòng ?» 
Gò ein lai (loc tiò'p câu 4 : «lhìy ci'r <V 

Irong Ta. . . .» 
.—«Yui Ifim, hòi coiv, và'y tá aên biêt 

rãng, nè'u ta khòng chăin tfoc Kinh-
Ihánh và cau-nguyèn Ghúa luòn luôri 
de ngoi-klien eông-dtVc ei'ia Ghúa và 
suy-nghĩ lòi phán ci'ia Ngài, thì la sè 
yeu-duõi ve phììn thiêng-liêng, mà 

linh-hòn ta se lan-lân héo-hat nlnr hoa 
ràm-hul nay vây.» 

Cò em tlníy me nói và cat nghĩa ve 
hoa này nhir vây, thì lay làm hó-n-ho 
vui-mìrng, và nói vó-i ine rang: 

—«Xin phép me, Con viet mòt lã tho-
eho Chi Hoa-Hông, o trong Hoa-Tàm-
Hôi, mà nói ve viêc này. Chìu- Chi 
Hoa-Hông sè vui lòng mà nghe ve ỳ-
nghĩa dó.» 

Wuo'c lòi me day, tìr dó, em nay ci'r 
hnng ngày doc Kinh-lhánh và ehu-
nguyèn,Chúa-nh irt và l h ir nă m nàò C ù n g 
den hoc ô" nhà-th<V, ehang hê tre-nai. 

CSu-xin Ghúa eiV làrii cho các em 
dtroe nlur em nìĩy.—A-mcn. 

KHAU PHAI HAY L A M ? 
Em nìĩy dã kiem diro-e hai nuro'i hâv mâlih vâi có clur, bây giò muón kliàu 

thành tãm hăng, khien nhfrng chfr dó hièp dúng vói môt càu trong sách Giăng 

có biêt va song 1 la đen 
tt?c j đòi èfòi '•Bú'c |Chúa Trori 

that,| cùng stfPAĐang vã mât 

Chà, Cha > ^ ^ % \ s a i | nhin 

là đa í I J ^ x / Y UêsuslChrist 

eho la doe rÕ; nlnrng em ay khòng hiet chfr, nên khnu sai-liìm. Vâỳ em nào 
có the sap lai eho đúng, thi sè dtroc thtrcrng mòl eái ành đep. Xin viet rõ 
eàu Kinh-thánh dã tìm đircrc vcri ten mình và chò (V, roi gò*i cho Chi Hoa-
Hòng, so 1, pho Nguyen-Trãi, Hà-nòi. 
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