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H O A - T Â M - H Q I 

M A Y THUr HOA 

H P H Á N G nãy tòi nhó* 
đèn các thi'r hoa 

ìiioc trong hòn-xi'r. Các 
hoa nhô chĩ vê str nhu-
mì; các hoa trang chi 
vè su* thánh-kh ie t ; 

các hoa tír cũ moc lèn 
chĩ vê sir song lai; các 
hoa có ket-quá chi \è 
sir lièu mình mà hãu 
vièc Chúa ; các hoa 
mau héo chí ve chúng 
ta ci'r sot-sáng trong 
(tò-i thièng-liêng, cú' 
(V trong r>irc Chúa 
.1 ê su s- C h r i s t, 
chó không thê 
lìa khòi Ngài 
(lu'o-c; các hoa 
moc lên trên 
núi hoăctrèn 
(tá sòi, hoăc 
trong chô 
to i -1 ă m 
thìchĩvè 
n g ir ò i 
thang 

(tiroc cănh lclió-khăn 
mà vui-ve ngoi-khen 

Chúa. Hoa có nhiêu thi'r, 
cũngnlurcày-coicó nhiêu 
thir. Cũng VÍ)y,het thây 

con tre đèu khác nhau. 
Kinh-thánh nói hê't thâycác 
ngòi sao cfing khác nhau : 

« Vinh-quang cúa măl trò*i 
khác, vinh-quang cũa 
măt trăng khác, vinh-
quang cua ngôi sao 
khác; vinh-quangcũa 

ngôi sao nãy v ó i 
v i n h - q u a n g cũa 
ngòi sao kia cũng 
khác.À (I C ô . 

15: 4 1 ) . Búè 
Chúa Jèsus 
thích xem các 
còng-viêc và 

inoi ngtrò-i 
'khácnhau, 

v ì N g à i 
muôn tò 

ra àn-
diên 
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cúa Ngài trong muôn muôn cách! 
Hê't thây hoa cũngcó ỳ chĩ ve sir yèu-

thuong cũa Đirc Ghúa Tròi đoi vói 
muôn vât Ngài đã đurig nên, dâu không 
có su* sõng...Ngài hay thirong-xót hêt 
ca, đen nôi ta doc sách (ìióp thãy có 
chép Chúa sai mua sa xuông mà «tirói 
dàt...dê mira xuong dâ't hô hoang, và 
trèn đông-váng không có ngirò'i &; 
dang tirói díít hoang-vu, mông-quanh, 
và làm cho các chôi cày cô moc lèn. . .» 
Sir yèu-thuong thàt rông-rãi thay! 
(Gióp 37 : 13 ; 38 : 26, 27). 

Các thú hoa quâ cìíng goi thêm ỳ 
cho la biê't rang f>írc Chúa Jèsus thich 
str tot-dep. Có đát, có dá, có cày cò 
sanh rađo-ăn cho loài nguòi đù dùng, 
có le không căn du-ng nên loài hoa dê 
tô-diêm thêm sir đep-dê! Nhung, trái 
lai, ©áng Thiro-ng-Bê dã sap-đăt moi 
vàt môt cách dep 1am. 

Khi vua Sa-Iô-môn xây den-thò cho 
Chúa, có là-m môl viêc thât xirng-dáng : 
nhà ây có hai cái côt rat trong-yê'u, 
làm bang dong, cao miròi tám thuóc, 
và «nhũng dììu tru ô- trên các cây tiu 
trong hièn-ci'ra, deu Cóhoa huè ô c h ó l » 
(1 Các Vua 7 : 19). Có niòt thay giâng 

đã nói rang tai dây «sir dep-dè virot 
trên súc manh.» Trong Chúa Jèsus, 
có sú*c manh ci'ia f>áng Cao-cà, và cũng 
có sytot-dep cũa Bà'ng Oai-nghi, Vua 
Vinh-hiên tron-ven. Công-viêc Ngài 
cfing thê', vì chác thé-giói nay cũng 
đuro-c sir đep-dè làm cho thêm vui. 

Xin Chúa giúp các em trong Hoa-
Tàm-Hôi cũng có sú;c manh eua sir cúu-
rõi làm cái nèn vâ cái tru clnlc-chán 
cho dòi nay cùng dòi sau, và cũng có 
SIÍ tõt-ílep thánh-khiê't cũa Đirc Chúa 
Tròi lò ra àn-dien cùa Ngài. 

Birc Chúa Jèsus muôn tbòng-công 
vói tín-do, xà.y ta doc luôn lòi Ngài 
phán : «Ta đã vào trong viròn ta rôi ,» 
và «Ngài chăii bay mình giũ-a dám bõng 
huè....» Ngài «di xuông viròn ngu-òi, 
noi vuòng đát hu-ong-hoa, đăng chăn 
trong viròn, và bè hoa huê...» Viròn 
â'y là gì ? Ttrc là nhfrng lòng thánh-
khiét san-sàng rôi (Nhã-ca 5: 1 ; 2: 16; 
6 : 2, 3). Ngài tlnrong-xót hê't câ cày cò 
và hoa quâ moi noi, nhung Ngài chĩ 
chiu chê't mà chuòc lòng nguòi ta, 
chó' không he chiu chêt nià cúu loài 
vât. Vây, viròn thièng-lièngdirocyêu-
quí hon viròn tbàt biêt bao nhièu lan ! 

CUOC BO CO THITCTNG 
í \ N G Dirong-chán-Thê' có nhò bbn-

báo đăng năm câu dô và the-lè thi 
nhir sau nây; còn sy chám bài thi và 
phát phan thuong dã có ông Thê' chiu 
hê't trách-nhièm.— T. K. R. 

NĂM CÂU DÓ 
I. Trong sâch Giăng có nói ehfr gì 

nhièu nlu'rt? 
I I . ChCr dó nhi'êu dên baonhièulan? 
I I I . Có mây ông bà nói dê'n chfr dó? 
I V . Chúa Jèsus nói chfr dó mâ'y l à i? 
V. ÕngNi-cò-demnói chfrdómâ'y lììn? 

THÈ-LÊ THI 

Phàm các em trong Hoa-Tâm-IIòi 
deu diroc dir thi. Hè em nào thi, thi 
xin biélí rõ tên ho va cho o cũa mình 
luònvói bàimình giăi-dáp năm câu dó 

dó, rôi gi'ri thâng lói cho ông Dtro*ng-
ehán-Thè', ti»UY-5n-đao, Hôi Tin-
Lành. TâY-ninh, Năm-kỲ. Sàũ khi 
châ'm xong các bài thi, ông Thê sõ 
tuyèn-b() tèn nhfrng em diroc trúng Ìên 
Thánh-Kinh Báo, rôi theo thi'r-tu- cao 
thâp inà phál thu-ong. Neu có nhièu 
em trúng, thì phiíi bal Ihăm. Ai may, 
nííy diroc. 

NÁM GIÀI THU'Ò'NG 
1. Môt năni Thánh-Kinh Báo năm 

1932. 
2. Mòt bô Sáng-tbè' Kỳ giâi-nghĩa. 
3. Mòt cuon f>ir(Vng-thánh Hoàn-

toàn. 
4. Môt câi lich xé năm 1932. 
õ. Môt so Thánh-Kinh Báo tháng 

Janvier 1932. (Coi ticp trang W4) 



DANH-SÁCH NHLVNG EM VÀO HOA-TÂM-HÔI 
(Tiêp I h o o ) 

538 Mo-tlij-l'li.in. 539 Ho-thi-Tân. 510 Nguyfn-thj-
Bá, 511 Nguyen-văn-Long, 542 Trun-vìin-Hiing, 513 
Puiin-thj-Tiinli, 541 BÒ-hũ-u-Thanh, 545 Bò-thj-Hoa, 
540 BÒ-tlij-IIanh, 5-17 Bò-thi-Hõn. 518 Boan-thj-L'-òiig, 
549 Boim-inỳ-Hong, 550 Boiin-đa-Lat, 551 Lc-quun-
Ngnii, 552 Nguyf n-lhi-Sát, 553 Biiih-qunit-ÁnÌi, 554 
Diiih-tiên-iloting, 555 Vò-thj-Muu, 55(i Vò-ll i i-Tryc* 
557 Nguyfi.-tlij-I.ifu, 558 Nguy cn-thùiih-Chiiu, 559 
Tran-thj-Tám, 560 Trììn-ngoc-Vi'-n, 501 Ngiiycn-vũn-
Biou, 502 Nguycil-thirCho'i, 563 Mni-viìii-Biri, 564 
Phniii-thj-Bn, 565 I'h:.iiii-v:iii-Ú'iig, 560 Nguyeh-văn-
Tu , 507 Nguye'n-văii-Nuni, 508 M:ii-th j-L;iu, 509 Lc-
liièii-IIoiuig, 570 Lê-hièp-Ciiao, 571 N'guyf n-thi-Kn, 
572 Tiuo-iig-thĩ-Xuàn, 573 Boiin-viín-Miiu, 574Ngtiyfn-
văn-Cõii, 575 Nguyen-thj-Tám, 570 Nguyen-chÂu-
Minh. 577 N'giiyf n-thj-Bu, 578 Ngò-thi-IIou, 579 Ngò-
thj-Cúc, 580 Ngò-thi-llòa. 581 Yu-lhj-Hòa, 582 Vù-thi-
Thuùii. 583 Yù-thj-S:im, 584 Vii-lh j - ìhão, 585 Bùi-

thj-Lỳ, 580 I.è-lhj-Ngi.í, 587 Lè-tlij-Ngò\ 588 Nguyín-
thj-N'go, 580 N'guyf n-vfm-Knt, 580 N'guyf ii-vfui-Bii, 
591 Nguyèn-thj-Tron, 592 Nguyfii-lhj - Bong, 593 
Nguyf ii-liín-Siinli, 59-1 Phnn-tlij-Tir, 5"5 Phnn-còng-
Nghĩn, 590 lluỳ nh-viín-Truoitg, 597 lluỳ iili-ngne-Anh, 
598 Huỳnh-kim-Ba, 599 Hiiỳnh-kiin-l.i. 'iig. 000 Lê-
Ihj-Biio, 001 l'han-lhj-An, 602 Lè-văn-Bii, 008 l.õ-vfm-
Bac, 004 Nguyfii-thj-Chìrng, 605 Nguyfn-tlij-Hóa, 
600 Ngi iyfn- th i -HiOp. 007 Ph.-in-thj-Tíiili, 608 
Nguyfii-tlii-Pluii, 609 Ilong thi-Giàu, 010 Trmrng-
vfui-Niôm. (CÍòii liô'p) 

Neu ai ìmiôn gò*i gì hoăc hôi gì ve 
Hoa-Tàin-IIòi, xin et'r viê't tho- ve cho 
Chu-nhièm, sè xin phtìc-đáp. Còn các 
em dã diing rõ tên trên háo thì xin viet 
rõ lèn chõ b và cfi so thú-ttr.—Hoa-HÒng' 


