
P H Â N N H I - D Ô N G 

HOA TIT-
-TPRONG Kinh-lhánh ta thâ'y '&útc Chúa Jêsus hay (lùng 

viròn, cày, hoa, qnâ ma tàm llií-du ve Ilòi-thánh. Vày, 
ta ìihó - môt chuyên ve òng Si-ru, vua hirtVc Phe-RFÌR-SO' thuo 
xira. (Xin xcni II Sú-ky 36: 22-23, cùng E-xo-ra 1 : 1-11, vàn 
vàn.) Kinh-dõ niróc Phe-ro-so là mòt noi ìâ't dep-dè, có 
nhi'êu viròn hoa lìim. Ai di du-lich kinh-đó dó eũnglâ'y làm 
la vê các viròn và các làu-dài đep nhirt thê'-gian cùa vua. 
Vua Si-ru tiê'p-riró-c các khách, đan vào choi mòt vinVn nho. 
Viròn nay tuy cõ cày xanh-liroi, nhung tàm-thuòng lam, 
khòng lich-sir bãng cácvuxm khác. Vua bcn câ't tiê'ngphán: 

«Ehìy Ià cái viròn quí hon hêt cúa trâm.» Nghe vày, khách 
lây làm la mà thu*a rang : 

«Chính míìt chúng lòi dã diroc xem nhieu virò'n khác 
trong Ihành, tháy dep hon viròn nay nhicu. Vày sao vua 
yèu viròn này nhir the?» 

Vua dáp: ('VirxVn nay quí hon cà, vì có- chính tay trâin 
dã làm hê't thày, chính tram dày dã thirc khuya dày sóm mà 
làm dà'l, gieo giông và bón tirói. Ngoài liàm ra, không 
ai có phép hái hoa, cat cày, và làm o dày. Cho nên 
tràm yêu-quí vuòn này nhir con trãnj vày.» 
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Bó là mòl cliuyèn ình l:i có the lhy 
làni thí-du rât hay ve Bi'rc Chún Jèsus 
doi vói Hòi-thánli. Chính tay ehoTi 
Ngài hi dàm, chính dììu Ngài bi tluro'iig, 
chính sirÒTi Ngài hj vet giáo, chínli 
Ngài hi giet de sira-sonii lhp nèn «virò*n 
Ngài,» lúc là Hòi-thnnh. 

Các em nèn nh<V den snch L-sai 
5: 1-5 ; 27 : 3 và 58 : 11: «Ban rh'l yèu-
đáu ta (tirc Ih Birc Chúa Jêsus) cò rhôt 
vtrò'n nho (V trèn gò dhl lot. Ngtrò'i 
kliai-pliá rn ; eh't-bó nhfrng dá ; trong 

nhfrng gõc nho xinh-lol; Ay chính 
Tn, Bire Ciè-hò-va, là Bang gifr nó, se 
ehóc chôc ttrói nó, vn gifr nó đênĩ 
ngày, kêo ngiròi tn phn-hni cltrmg...» 
Yiròn áy chĩ vê ni? «Ngtro*i sè nlur 
virò'n năng tirói.» . 

Trong sáeh Nhã-ea lai có nói Hòi-
Ihánh là «môt vtnVn dóng kín.» Khách 
La khòng hieii-iiiê'l đirf/c str }'cu-thiro-ng 
qũa Búc Chúa Tròi doi vói ngtrtVi duoc 
ciru, \ ì strđep-đêcũa «vtrtVn Ngni» hi kin-
giau. Chne ngurVi the-gian khòng hiet 
vuòn o' tiong ttròng h'y có sir tot-dep 
xanli-ltroi là the nào. Neu có the làm 
\ irò-n dep-dè vìra lòng Chúa, thì ehúng 
l;i dau hi ngtrò'i ta ehè-eirò'i cùng tlirtrc. 

Chj Hon-Hòng hny shn-sóe inòt ehi 
virò'ii nho, có co , có ehy, có hon quh 
dep-dè. Khi nho chi di choi trong 
vuòn, Ihì chi vui-ve \ ì e<V ehnh dep. 
Nlnrng, mòt bfra, chi lòn choi trèn ghe, 
lù' eúa kính ìihìn xuong: La lliay, 
\ ii'òĩi ay dep lio-n hòi phàn ! 

Vhy, khi chiing ta dúng trong vinVn 
mh xem vtrò'ii, thì virò'ii luydep, nhirng 
khòng đep hhng khi nhiii tù' noi cao. 
Tai lhm sao ? 

^'ì eó' Bú*c Chún Tròi dh dirng nèn 
chc chy, che hoa ngiióc nial lèn nhir 
ngirò'i ngira mht nih ngoi-khen Bang 
dirng nên. Bê trêii cùn ehi lá nho cũng 
thuòng dep ho'h he dtró'i. Boi vói lá 
cày, ngiròi dò'i xem lir dirói, nhirng 
Chúa nhìn xem t£r Irèn. (múng la ni'ii 
hoe hhi giang khòng có tieng cũn ehc 
lh lièn ehy, và ciía các'hoa nlnr hoa 
lir-vi. Có lè ngircri tu khòng chii-ỳ den 

niình, khòng khen-ngoi inình. Btroc ! 
(^hiing ta.C.hi inuon niìiih dtroc dcp-dè 
khi Bh'ng tir trèn tròi ìihin xuong nih 
thòi. 

Khi vif'l hhi nhy, chi Hoa-nongdirong 
ngòi trèn niòt hòn núi cao, nliìn xuong 
nhfrng chy-cói trèn chc dĩnh núi thãp 
<V xung-qùanh, thì thhy mòt màu bht-
nght xanh-tiro'i, tròng rat dep nial. 
Tai sao vhv? Vì có' chi tir Irèn núi 
cao noírì thăy be trèn cũa chc cày, nlitr 
các tliièn-st'r ttr trèn IrtVi ngó xuong. 
Chúng ta ciing che hon các lh nèn nghĩ 
tó'i Bfíng xem lir trêri cao, và nhò* BtVc 
Chún Thhnh-Linh mh có lòng hón-hò' 
nliir vuòn xnnh-liroi, lhni dcp y Bire 
Chúa Jêsus. 

H A I T Â M H Ì N H 

Chi lai có hai tám hinh, xin in lên 
bho, dô em nào biet tám nho ehí ve 

chuyèn gi và hièp vó-i khúc nho trong 
Kinh-lhhnh. Síí bho sau ehi se giai-
dáp \e hni thm hình n'hy. 

K H À U P H Á I H A Y L Ă M 
Y'è euôe đô (Ckhâu phai hny lhm,» ke 

den 31 Juillel 1931 lh het hnn Ihhu bhi. 
\'hy xin cac em đìrng gói bhi lói nfra. 
Nay dã chhm xong, xin tuyên-bo tên 
nhfrng em dtroe thuoiig lên trnng cuoi-
cùng trong so hho nay. S.au chj sê goi 
phan thtnVng cho.— Hoa-Hôny. 


