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Y E B E P • 
ìgãi^SRÒ'ĩ dát dăy-dăy moi vê dep-de, mỳ-mieu, lòi nguòi không sao tâ 

xiêt. Xem nhirng vê áy, lòng ta khoan-khoái vò-eùng. Ai cũng 
thích ngãm các màu-sac diu-dàng dôi-thay lúc mat tròi 1119c, Iăn, 
thích dao choi vuòn cành, nhìn nbũng màu-sac lòng-lãy, săc-sõ 
rièng thuôc vè loài hoa. Lúc dèm khuya, màn lich-mich phũ cõi 
hÒng-tràn, kìa, muôn vàn ngôi sao láp-lánh trên không, diròng 

nlnr rao-lruyên súr-mang cùa «Cha sáng-láng» (Gia 1 : 17) cho liiih-hòn nhon-
loai! Ta cung-kính suy-nghĩ vè Nhà Bai-mỳ-thuât Thiên-thirong dã tô-diêm 
tiòi dát bang biet bao vê dep kỳ-diêu dê bày-lô dúc-iánh toàn-mỳ cùa Ngài, 
thàt nhir vua Sa-lô-môn nói : «Ngài dung nên moi vàl đep-dê» (Truyen 3: 11). 

Đírng ham duYên-sác giâ-doi .—Ta tháy nhieu vê dep kliác nhau. Có vê 
dep hfru-hình và vô-hình, vàt-chãt và thiêng-licng, thc-ha và thièn-lhuong, tam-
thòi và vĩhh-viên. Khál-khao nhan-sác khuynh-lhành, môi năm ban quân-
thoa mua hàng máy muo-i triêu đông dau thom, phan, sáp. Hàng ngày ngiròi 
tàphung-phi biét bao tien-hac dê sam áo quan, vàng ngoc, côt làm cho dep tãm 
tbàn! Có khách iná hông đành giâ'n linh-hon, xáC-thit vào vfing bùn ô-uè', 
nhuÓc-nho đê diroc nhfrng món dièm-trang lòa-loet. Nhung, than ôi, vê dep 
áy chĩ tam-thòi, châng khác chi âo-tuo*ng trong dám suong mù hièn dó mà bién 
dó ! Vày, Sú-dò Phi-e-ro khuyên các tín-nfr dìrng làm theo bon trên dày. Ông 
rang: «Chó tìm-kiém su trang-súc be ngoài, nlur gióc tóc, dco dô vàng, măc áo 
quãn lòa-loet; nhung hãy tim-kiêm su trang-sirc bè tronggiãu ô* trong lòng, túc 
là sir tinh-sach chang hir-nát cũa tàm-than diu-dàng im-lăng, áy là giá quí truóc 
mătBúc Clnía T r ò i » ( I Phie 3: 3-4). 

Nên tìm duyên-sác chcrn-thât.—Vê dep chánh-dáng bao giò- cũng trong-
sach, vô-hai. Vè dep giâ-doi vãn dây-dăy tòi-lõi và tai-hai vò-cùng. Tôi - tó 
r>irc Chiia TnVi phài «lãy vê dep cùa su thánh-khiê't mà thò*-lay Ngài» (Thi 
29: 2 ; 96: 9). «Vinh-hièn» và «dep-dè» là hai chfr dông-nghĩa (xem Gióp 40 : 5). 
Song nhon-loai đã mat su vinh-hiên, (ĩei)-de cùa thiên-tánh nguyên-bôn, nên 
truó*c inăt Đirc Chúa Trò i , ho «giong nhir con sàu» (Gióp 25 :6) . Vây, ho 
«láy vê dep cùa su thánh-khiêt mà thò-lay Ngài» thé nào du-oc?—Chính bòi 
Birc Clnia Jèsus-Christ, Chúa chúng ta, là «Hoa Tuòng-Vi cũa Sa-rôn, Bông 
Huê cũa trũng» (Nhã 2 : 1), là Báng «dè nhirt trong m.uôn ngiròi» (Nhã 5: 10), 
«toàn thê-cácli Nguòi dáng yèu-diroiig» (Nliã 5: 16). Thê'-gian bi tôi-lôi làm 
cho đui-inù, nên chăng tháy vê đep cua Bang Christ (xem Ivsai 53: 2). Song 
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nhfing ngiròi (!ã (ìirgc Ngài ino mal thièng-liêng deu thííy Ngài vinh-hiên, dcp-
đê, dê thirong khôn xiê't. Tín-dÔ thàt ciia Clnia duo-c Ngài lări lan dôi rà giong 
ânh-tiro-ng de thuong cua Ngài. Khi nào la găp sir cay-dáng, thâ't-vong, dê'n nõi 
lòng mình tan-nát, thì Chúa dem lòng hác-ái, nhon-tù cua Ngài mà ban cho ta 
«mão hoa dep-dê thay vì tro-biii» (Ê-sai 61 : 3) , túc là dôi sir buon ra vui, sir 
thât-vongra hi-vong. ô i , « h ã y Iáy sirdep-decua sir thánh-khiêt nià thò-Iay Chúa!» 

<> <> <> 

M Ù I THCTM 
TVyTAT tháy vê dep, mũi ngíri hirong thoin. Maêterlinck, văn-hào niróc Bi, 

nói rang lurong thoin là linh-hòn ciia hoa. Hoa quí vì thom hon là vì 
dep. Cam cum hoa, ta Inróc hê't ngiri xem nó có thoin ehăng ; neu thâ'y hoa 
dep mà chang có huong thoni, thi ta sao khoi ehè-chán'? The-gian day-dây hirang 
thom ngào-ngat, phung-phúe du(Vng nhu ngon gió hiu-hiu tir thièn-dàng 
làin tuoi-tình linh-hon mèl-moi. Nào ai không thíeh tho-húl huo-ng thoin 
diu-dàng, mát-inè ciia khóin sen, huè, hòng, lan? Cfing có lurong thoin cuà 
eAy thông diròng nhir lòa khap súe inanh, giúp ich cho ke nào IhòVhút. 

Lòng râi hirrrng tho*m thiên-thirang.—Có huong thoin cfia moi chòm 
cày, nhánh hoa, rirng ràin, nhung hiro-ng tho-m dep lòng Clnia ho*ii hè't ehính 
là cuôe dòi eao-thuong, toàn-inỳ và Ihánh-khiê't ciìa con-cai Ngài. Huong 
thom nay hay dê'n tàn Ngòi liên tròi. Thánh IMiao-Iò nói rang: «Chúng tòi ô* 
triró'c măt Đirc Chúa Trò'i là niùi thfrm cfia Đà'ng Christ» ( I I Cò 2 : 15). Ngày 
nay inùi tho*in cfia tìang Clirist ô- trong dò-i sóng dàn Ngài. Ta duo-c niùi thoin 
ííy hò'i biè't Ng:ii và giao-thòng vói Ngài. Muon diroc tà'm lòng day-dây huong 
thoni ngào-ngat, nhir viròn hoa có dòllg iui(Vc uon (pianh, thi phiii biè't Bang 
Christ và duo-c sir song dòi dòi eùa Ngài thâ'u suot toàn-thân (Gi. 17 : 3). 

Danh tho*m cùa Chúa và môn-dò.—Trong saclĩ Nhã-ca, Sa-Iô-môn nói 
ve Dííng Christ rang: «Danh Chàng tlunn nhir dau do ra» (1 : 3) . Ta mò* chai 
niró'c hoa qui-giá, thì viing không-khí lien eó lnro'ng thom ngào-ngat biêt hao ! 
Cfing vsiy, hàt hiàn ehô nào, khi ta nluic den Dauh Dàng Chrisl, thì duòng nhir 
ri'iy dìiu thom (juí-báu trên lòng nguò'i nghe, và nhò dó ho duoe sir yèu-thuong, 
binh-an, vui-vê. Ta phâi ăn-o* thánh-saeh, nhorn-làiih, tir-ái, den noi khi giao-
tiej) vói ke kháe, hoăc ho nghe den danh la, thì ho cam-biet ta có hirong lho*in 
thiêng-liêng quí-háu ciia Chna.Iêsus. Nlnr mòt ngày kia, Moody, nhà truyên-dao 
trú-danh, den tièm hót tóc; ông chang nói niia lòi, vây nià ngucVi Ihcr cao 
cfing cám-biêì Dáng Christ hiên-dièn trong ông Moody, nên hip-ti'rc íín-năn. 

Thân hoa tan-tác vì dâu?—Nguòi che dau thom pĩiâi chà-nát, ép dàp 
hoa và vát het sir song cfia hoa. Chiu nòng-nôi ay, hoa mà't hinh-dung dep-de, 
màu-sac lol-tiroi, chĩ eòn cái xác xâ'u-xa, ù-rfi. Nhung eó the mói lày diro-e 
chat thoin. Cfing vày, Dúc Chúa Tròi llnròng d(it con-cái Ngài vào bàn ép eiia 
nghich-cânh, llnròng dè ho chiu hiêt bao trang-huong dau-thuong! Nhò dó, 
ho riíi khâp inro-ng thoni niiìu-nhièm cua Dâng Chrisl, vi ho buôc phâi kèu-cau 
và tin-cây Ngài nhièu hon. Song eó chõ lín-đô khác han kiép hoa. Hoa han 
châ't thom, thì măl niang song, nlnrng ve phan ta, Chúa Jèsus phán ràng: «Ai 
vì có1 ta mât sir song minh, thì se tìm Iqi div<rc» (Ma 10: 39). Bi chà-nát, ta 
hèn hóa ra gióng ânh-tirong Ngài, chó' chíing nuít hinh-dung dep-de. 

Dáng Christ là «Hoa Tiròng-Vi ciia Sa-ròn, Bông Huè cùa lrũng.» Néu ta 
giao-thông vói Ngài, thì Ngài sê truyen huong thom cfia Ngài eho ta, den noi 
ta tir-nhièn sê truyen huong Ihom cua Ngài cho kê khác.— T. K. B. 


