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CHIM SE VA CHIM YEN 
JLAO'N-SO', khòng xinh-tiroi dcp-dè nhir con CÔng, 

con chim sè ir cách-hièt tièn mái nhà, chi'ing 
ai nghĩ dê'n. 'l'hàt nó không eó giá-tij mâ'y, hay bi 
ngiròi ta khinh-bĩ. Khíip câ thê'-gian cũng có chini 

nay ; nó chin Iròi nóng -n irc , và cũng sông dirw; tai niicn hàn-dói. 
lij ngirò'i ta khinh-dc, nbirng nó cũng ira-thich noi có ngu*ò*ì ta, và 
hay (V trong các tbànb-phÕ thuòc inien õn-dói và nhièt-dói. 

Cbuong hò và chuong cirn tlurõng có chim sê kèu riu-rít trèn nóc , 
làm tô trên sà ngang, và nuòi con các.h vui-im'rng tai dó. T i r dò i 
Ihnong-co ngiròi la hay hal. nó làm llnl, dù nó nho-bé chĩ dù inòl 
micng mà thòi. tìirc Gbúa Jêsus phán v'ê chim sè ìàng, ngirói ta 
hán hai con niõt dong tien và nămcon hai dòng (tirc là khõng kè den 
con thir năin) . Dii ngiròi ta không chú-ỳ den nó, nliiing chính 
Biíng Tao-Hóa , Ià Cba yèn-llurong (V lièn Iròi , vãn nhó nó (xein 
Ma 10: 29 ; L u 12: 6 ; T h i 102: 7 ; Chàm 26 : 2) . Vày, nen chiing ta là 
ngiròi thap-hén dè'n dàn, ô cách-birjt vù khõng diroc ai nghĩ den 
mình, thì nèn nhó- riing tièn tròi có Cha yêu-llnrong mìnb, và Ngài 
chuòng cluing la IIOTJ inuòn vàn con chim sè(Ma 10: 31 và Lu-ca 12: 7 ) . 

Coin chim sè thàt làin hình-hóng ve ngiròi ha-liru, khõng ra gì theo 
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ỳ cũa ngiròi quyên-quí. Nhirng dù thât 
don-so, chât-phác, con chim sê vãn có 
su-khòn-ngoan lón lâin, ai ai cũng nên 
bát-cliiróc. Nó biêt tìm noi ô trong 
Nl ià - lhò cùa fti'rc Giè-hò-va, và dòng 
tô mình tai 15311-1110 cùa Đĩrc Chúa 
T r ò i ( T l i i 84: 3 ) . Ngiròi làm cha nie 
nèn theo girong con chim sc mà dàng 
con minh cho Chúa tai Bàn-tho* Ngài, 
và nuòi con niiiih Irong Nhà cĩia Ngài . 
O' dó có sir bình-yèn la-kỳ. Đ ò i xira 
I'ùât-pháp day răng ai làm hai con chini 
nào dóng tô tai Ben-thò' cí'ia Chúa thì 
dáng bj xĩr-lĩr. Không biet chac nguòi 
phá tô ay phâi chêt thât hay khòng, 
nlurng ta tháy con chim náo ô' trèn 
Hàn-lhò- câa Chúa, at diroc yêri thàn. 
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Con ch im y ^ n < túc là cliim én, cũng 
là mòt giõng don-so-, bi nguòi la kliinh-
dè. Nhirng trong Kinl i -Tl iá i ih , dân Y -
so-ia-èn iihàn nó là loài tinh-sach nhir 
chim bò-càu và cliim sê vày. 

Ngi rò i ta nói lâng chini yén chang 
he dánh nJiau, iilurng van hòa-thiiàn, 
yèu-tlurong nhau cách khác t l iuòng. 
Vày , nó làm guong sáng cho Hôi-
Thánh , ci'r hòa-tliuàn và yêu-l l iuong 
nhau, dù bi thê-gian bò qua. T h e o 
nguyèn-văn Hè-bo--ro -, lèn ci'ia cliim 
yén có ỳ-nghĩa là : nBiro'c t i r -do ,» chác 
vì nó bay dày bay dó tùy ỳ uiình, c h ó 
châng bi ai bát phuc, và chang buôc 
phâi theo diròng nào. N ó bay cao ngìít 
trong khoáng không xanh biêc, hay là 
lièng tháp trèn ruòng-inrong. Cũng 
mòt thê áy, Hòi-Thánh cùa Chúa duoc 
t i r - d o , khòi cái ách ciĩa luà t -pháp 
Y-so-ra-èn và ciĩa tòi-Iòi , cũng khòi 

làm t ô i - m o i cho nia-quĩ và sir chêt. 

Chim yén cũng có danh-liéng vè sir 
bay sang ò- niróc khác theo thòi-kỳ 
nhút-dinh hàng năni (migration). Có 
thĩr yên chĩ bay duoc 160 cày sô mòt 
g iò 1 ; nliirng có diĩ chĩrng rõ rì'íng niòt 
thú-khác bay d u o c hcn môtnghìn cãy 
sô trong mòt dèm thòi. Nguyèn linh-
hôn ta cũng biét bõ noi nguy-hiêm mà 
baj' vê cùng Clnĩa mau nhir thê! 

f>ên kỳ tluuìn-tiêii, chim yen biet bay 
vê què-lnrcng niình, tír noi lanh-lêo 
vê niièn a m - á p ( G i è 8 : 7 ) . Hòi-Thánh 
cũng nèn bié't các dáu-hiêu cùa nhũiig 
thò i -da i dè chirc síín bay lên t rci , 
tránh tai-va duói dát (Ma 24: 33, 34). 

Chim yên và chini sê dèu ducc Đĩrc 
Chúa T r c i khen-ngci, vì hai g iôngyèu -
duôi, dcn-so - áy dêu biê'l niro'iig-náu 
mình tai tìên-tliò'cĩia Chúa ( T h i 84: 3 ) . 
Cĩing vày, ai nay có Ihê dén cùng Chúa, 
dù chĩ là trè con hoăc ngucVi nghèo. 

Mòt nghin chín trăni maynuroi năni 
vè triróc, Bĩrc Ciuĩa Jèsus giáng-sinh 
làm ngirci tai noi hèn-ha ; Ngài là Chúa 
bình-an mà lai sanh trong cliuông bò c 
làng Het-lè-heni; thiet lircng ò- Irèn nóc 
chuông dó có các chim sê, chini yên 
kêu riu-rít èm-diu dê hoan - nghènli 
N g u ò i d a u - d ó n , Ngirò-i cách'-biêt, 
Ngiròi bi khinh-dê. Trong chuiìng bò 
làng Bet-Iè-hem chác khòng có con 
công ( ch ĩ vê sir kiêu-ngao), hoăc chim 
phiuig-hoàng (ch ĩ ve sĩrc-lirc la -kỳ) , 
nliung chĩ có chini sê, chim yen, và có 
1S cũng có chim bò-câu tiêp-rircc Bĩíng 
nhu-niì ha mình dên nôi g i ao - th ièp 
v c i nhũ'iig ngirò'i thap-hèĩl và nlurng 
giông nhii-níi vày.—Chi Hoa-Hông. 

ĐU'O'C T Á l - S A N H T R O N G CHUÕNG NGLTA 
"M"HO'N dên thăm thành Luàn-dòn, 

' ông giáo-sĩ kia vào inôt cliuõng 
ngira và nói cho gã cõi ngira thi biè't 
vê cn cĩru-rôi. Gã nììy nói ràng: 

— B â y khòng phai chõ nói chuyên 
vè đao, thì thòi, xong chuyijn ãy. 

— Ò, không phai xong chuyèn dàu ! 
Chô nây là khòi-dău cliuyèn dó, c h c 

kliông phái no'i cùng-làn. Vì d a o T i n -
Lành bát dììu tai ĩnôt chuông, Đà'ng 
Chrisl giáng-sanh trong cái chuông, 
và chínhanh có thè ducc sanh lai trong 
chuông nây. 

Đoan, ôngc ĩ rnó i \ e © ĩ r c Cluìa Jêsus, 
den nôi gã tiep-uhàn Ngãi làm Cĩru-
Ghúa cĩia niìnli.—Clirislian Herald. 


