
P H À N N H I - B Õ N G H O A - T Â M - H Ô I 

HOA LITU 

ĩ _ J O A đô thành ra quii CŨng đô, Liru là mõt thi'r hoa tòn-trong liìni, 

vì Birc Chúa Tn'ri <lã dùng hoa quâ nSy má day-dõ mãy ỳ-nghía 

<|ui nhi'rt trong Kinh-thánh, túc là sir hììu vièc Ngài <r trong den-th<V 

thièng-liêng. 

Ban dãu, ta xeni Đi'rc Chúa Jèsus-Chrisl giáng xuóng, vào viròn Ngài 

mà thír coi cày thach-liru <lã n ò hoa, tirc là Ngài tròrig trong moi Hôi-

thánh, xem lòng các em có sira-soan dè hììu vi(-c Ngài theo ỳ-muõn Ngái 

cliăng. Sáp kêt-quií, ti'rc là sâp n h ò Birc Chúa Thánh-Linh mà làm 

chi'rng ve Ngài . Các em ô i ! Hãy cau-xin Ngài sira-soan lòng ininh 

d í n nSi giõng nhir mòt virtrn thach-liru có nu, có hoa, và sau cũng 

có quà ( N h ã - c a ( i : 11 và 7: 12). 

Lai có lììn nĩra Đúc Chúa T r ò i <lìing qnâ liru mà chĩ v í su 

nhu-ini, sir xfíu-hò thánh-khiet cũa inòt nguói dòn-bá không 
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muon câ thiên-ha nhìn-xem mình (Nhã-
ca 4 : 3 và 6: 11). Nhir thê', Hõi-thánh 
không nên tìm sir ngoi-khen cũa loài 
ngiròi. Lúc nào the-gian khen mình, 
thì hãy St/Và trsinh khòi lòi nguy-hièm 
dó. Trái lai vó i kiêu-ngao, sir xãu-hò 
thánh-khiet là deu tot-đep ciìa Hòi-
thánh, và ciia các em nhô. 

Cĩ ingcó môtcsiu khác cát nghĩa răng 
Hõi-lhsinh nhu" môt viròn : «fc>sim cây 
mình là viròn đia-dùng, có thach-liru 
và trái ngon . . . .» (Nhã-ca 4 : 13). Vì 
inõi quâ liru có nhieu hôt giong, nên 
nó sanh ra nhieu cây. Eh'rc Chúa T r ò i 
dã bâo các cày cò phâi kê't-qiui bôi 
phìin. Quii hru thàt dã vàng-theo lòi 
dó , vì c ó nó có nhiêu hòt. Có lè, ne'u 
trong mòi mòt hòt trong môt qui'i, thì 
ít lâu nfra sè có dsini csiy l án ! 

Hòi-thsinh nèn hsìt-clnríVc quií á y ! 
Neu moi con trê tiong Hòi-thánh deu 
du-o-c dsiy-dsìy £>írc Chúa Thánh-Linh 
msi lsim chirng dao, den nôi dira-dăt 
ngircri ta den cùng Chúa du-oc nhiêu 
bsíng sô Iiôt giông trong quâ liru, thì 
há chang vui lslm sao ? Có lè sè có môt 
em lăy quii liru, bóp inà sìn, roi de moi 
hôt giông mc)t bèn, ms'i nói rsìng: 

« M õ i lsin tôi dãn-dác mc)t nguòi dê'n 
CÙng Đirc Clnia Jèsus, thì tôi sè trông 
mòt hôt (V trong VircYn. Tò i xin ho i : 
Bao hiu thì cii hôt g iôngsè dinrct iông, 
mc)c lèn, và cũng kêt-qiui cho loài 
ngiròi?» Xin csicem <V trong Hoa-Tsim-
Hòi tir hõi inình CÓ ket-cpisl dircrc nhir 
quii Iiru chsing? 

Quã liru cũng ich-lo'i cho ngircri ta 
liim, vì có máy chõ khòng có nircVc ucing 
diroc, ngiròi ta bèn diing nuóc <V trong 
quà.đó. Quii bj ép msi chây ra niróc 
síy làm thi-du v ê g ì ? 1" Chì ve Đirc 
Chúa Jèsus-Cbrist do huyet trèn cày 
thsip-tu- msi ciru-ròi chúng ta. \'ì\y có 
nhieu ngiròi <lùng niróc quã nsìy làm 
lê Tièc-thsinh. Hoa dô , quii cũng dô , 
khié'n ta nhó den máu dõ ciia Đáng 
Ciru-the. 2" Quâ liru bi ép cho ngucri 
ta uõng, Isi chi ve inòt ngucVi tin-dõ lieu 
mình Chju ép cr .chrói nhieu viêc, và 

nhieu nòi dau-đcVn vì c ó Birc Chúa 
Jèsus, dên nõi dô sir sông mình ra mà 
hsìu viêc Ngài . E>ôi vó i Chúa, ngiròi áy 
thsit quí lslin, vì giông nhu- nirirc quâ 
hru cúu ngiriri khòi khát (Nhã-ca 8 : 2 ) . 

Quâ áy Isim mão cho ngiròi Isip nhsi-
lh<Y Chúa. Quà liru làm bang vàng 
riít dep - <Iè thì diroc vs\o noi thánh-
khiet cùa ftirc Chúa TrcYi. Vsiy, các 
em bé theo sir nhu-mi và sir lieu minh 
mà hâu vièc Chúa, thì sè trfr nèn 
khòngphiii quâ hir-hõng, nhirng lsi quâ 
qui hon vs'ing <V trong den-th<V Chúa 
ilòidcVivô-cùng. (X inxemI IS i r -kỳ4 :13 ; 
I Các Vua 7 :18-20 và Khâi-huyên 3 :12). 

Vui thay! <V trong <l<Vi tam nsiy có 
mòt đèu isít sung-siróng khien ngu-cri 
ta bat-chiróc quâ liru, là có the hău 
viêc Chúa trong moi c ô n g - v i è c cũa 
Ngài , khi Ngài làm thay T e - L è Câ. 
Thuir xira, khi ông A-rôn, thăy te-lê 
tlnrcrng-pham, hãu vièc Chúa msi csìu-
nguyên cho ngiròi ta, thì áo thánh dó 
<ó máy csii chuông vsi máy qus\ liru 
làm bsuig vsingôchung-quanh <hr<Vi sio 
<Ió. Khi nsio A-rôn <Ii <Isiu, thì có tiê'ng 
kêu vui -vê . Quâ vs'i chuông áy <Iay-dô 
rsìng neu cluing ta giong nlnr quii dó , 
thì, cũng có the vào tru<Vc msit t>irc 
Chúa Triri trong noi vinh-quáhg, ò 
vói Đirc Chúa Jèsus mà cãu-nguyên 
cho ngiròi ta b ngoài. Qusĩ <Ió <"r trên 
áo, gsìn A-rôn liim. Vsìy, nh<VBirc Chúã 
Thánh-Linh , clning ta cũng có thè dên 
cùng Birc Chúa Jèsus, <r gan Ngài , có 
vic»c v<Vi Ngsii, thèm vui cho Ngsii, và 
dong vào noi thánh-khie't vó i Ngà i . 

Chúngta nèncircau-nguyènThancúa 
Bs*íng Christ giúp-d<Y msìin hòt liru moc 
lèn giũa M i ò n Ngài , den nòi Ngài sè có 
nhieu «quii hru» thièng-lièng dè <"r trèn 
sio Ngài vsi <V trong đèn-thtY Ngsii, thèm 
sir <Iep-<Iè vui-mìrng <Iói dòi vô-CÙng. 

GIÀI-DÁP CÂU DÕ Ò" SÕ 6 

Giãi-dsip csiu clõ « Khsiu phiii hay 
liiin» cr Thsinh-Kinh Báo sõ tĩ. 

Hãy coi ssich Gisìng 17: 3. 

(Coi tĩep trang SU) 


