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X V "C Chúa I ròi chúng ta dirng nèn 
biò'i bao uhiêu di"> qui vnt báu de 

nhâc di'n nhirng deu Ihièng-lièng, 
kliòng tháy diroc. Ngiii dirng nèn dù 
moi tln'r bich-ngoc dè Inin hinb-hóng 
ve sir qui-báu inoi i)ê cùa Ngài. 

Bàng deo ngi re cùa thăy tè'-lê cà 
Bòi lluro-iig-cò, Mõi-sc vâng linh Dire 

Chúa TrcVi, dã làm rn mòl do-vàt la-kỳ, 
lírc In cni hiing 
deo ngirc cúa 
thiìy lc'-lê ciì. 
(Th'ny tè'-lê cii In 
ni? Birc Chúa 
TnVi dã chon vn 
|)li;ìn-hict diin 
Y-so-rn-c'ii liiin 
iuòl dàn thánh 

ì.cho Ngi i i , Ini 
làm «inòt thiiy 
giãoi) cho Ihièn-
lui bòi nlurng 
vii'c rnt kbnc 
tliiriViig cúa dàn 

L ãy. Dàn Y-sir-
ra-ên dó duo'c 
Sn-phúc IfVn-
lao, v;i chinh 
Birc Chúa TnVi 
(lã Inp lén các 
lè-nghi cho ho Ti>iiy iHI Ihnvng-phíni 
tlico y Ngài, dè Inni hình-bóng ve inoi 
dèn UVn-lao cn-thc. Viiy, Ngài bno Mòi-
se cluic phúc cho inòt ngirrVi, tèn lii 

' A-rôn, dc làm thây te-lc tlurong-phnm 
v;ì iuiíc iio vinh-hicn dang khi hiìu vièc 
Cliún trong dcn-tam). 

Trèn ngirc thiìy tê-lê câ pliiii deo mòt 
Ciii bnng riil qui, rát ln. Trirúc nln'rl 
nginVi tn phni liun mòl micng vuông 
băng vài gni inin llièu circ-xâo, riii gãp 
lai.vii mny hni bèn dè làm túi, rôi làm 
mòt kluiòn hiing viing, vn giln nurrVi 
hai vii'ii ngoc vào. 

Mircri hai viên ngoc khác nhau 
MinVi hni vic-n ngoc theo thir-tir càn-

tliân, tirc là xcp thành bon hiing, niòi 
hiuig hn vièn. Nlur thè' có sô ciia tìirc 
Chúa Tròi ( 3 ) nhon vói sô cùa ngirò-i 
la (4) , tbànb ra mirrVi hai (3Í4^-12). 
Cách xcp-diil ci) mòt ỳ thiêng-liêng', 
lii Đ'irc Cluin Tròi phuc-hòa vói ioiii 
ngirò-i ta. 

Boc Xuiíl 28: l(i-2(), tn thn'y bâng deo 
nguc có gìĩn 12 vicn ngoc, lii: Mâ-não 

dõ nlur huye't: 
hÒng - bich có 
khi dicb lai In 
«ngoc siic viing;» 
Iuc - bù*u làm 
hình-bóng ve su-
ngoi-khcn; phi-
túy cbĩ vè su 
sõng: lam-bìru 
xi inb nhir da 
trò'i, chĩ v í Búc 
Chúa Trò i vò-
Iiro-ng vò-bic'ii ; 
k i m - e i r c r n g 
1;"« III hình-bóng 
vi5 sir ben-chìSc 
vũng-vàng dò-i 
đò'i, ve sirc-lirc 
khõng hc thny-
dòi; hõng-biiui 
có nhiêu niâu-

iluo-ng giSilK Iiiiil-pliap Sill' kllác I l l i a u 

làin hiiili-hóng vc moi Ihir pluic lnnh; 
bach-mã-não sìĩc tiáng, liim hình-
bóng y í s ir vui-mirng; tù*-tinh sác 
lím ; huỳnh-bích có màu mróc be", 
h d giông iniiu ho-thùy ; hong-niã-
nào xanh nhir lá cày, nhuiig có khi 
di'); bích-ng^c. tirc ià thiiy-linh, chĩ 
vè sy thnnh-khict tron-ven. 

Môi vién ngoc khnc nhnu vá có ti'ii 
cèa mõt chi-phái Y-so-ra-ên khìic Irên 
nó. Y lliic'ng-lièng dày riít rõ-iàng, 
tirc là môi ngirài chúng tn, cũng nlur 
inôi chi-phiii Y-so^rn-ên, khác nhnii, 
nlnrng deu hiêp Ini dè tô ra bòn-tnnh 
la-lùng cùa DángChrist. Mòi mõt tin-
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dò có tính-tình khác nhau, và khi lên 
trèn tròi ròi, ho sè tô ra sir vinli-hièn 
ciĩa Birc Chúa TrcVi cách khác nhau. 

Têncácchi-phái Y-so-ra-ên khactrèn 
các viên ngoc dó cũng day-dò cbũng ta 
ìiĩng Báng Christ hãng nhó dê'n mòi 
ngiroi chúng ta, não là chi-phái lón, 
chi-phái nhò, ngiròi sang, ngiròi hèn... 
Chúa vùa -g túp và Yêu-thu*o*ng ta 

Thãy tê-le cá dùng móc váng inà 
deo eái bâng íiy tir Irèn vai xuÔng; òng 
ãy cũng phiii deo trên hai vai hai viên 
ngoc, inôi vièn có lén ctĩa sáu chi-phái 
Y-so'-ra-èn ; vai ngtròi vàn li'nn hinh-
bóng ve súc-lirc, cũngnhir ngirc ngiròi 
chi' ve sir ycu-llurong ; vày, ta Iháy 
lliiìy té-lê cii A-ròn làm hình-hóng vè 
Birc Chúa Jèsus dã ghi tèn mòi ngiròi 
cluing ta trèn lòng Ngài, và lai dùng 
sirc-ltrc khòng he mèt-mõi, hao-inòn 
mà vác chúng ta Irèn vai Ngíii. 

Vê tò t -dep t r on - ven 
MircVi hai viên ! Mát ìnôt Ihi có hêgì 

khòng? Quan-hè làm chó! N'è'ti châng 
may ta dánh mal môl viên, thì cái 
bàng deo ngirc inat cà vè ljch-s.tr, lòt-
đep I Nê'u mòt l in-dõ lui di và mát 
sir giao-thông vói các tín-dò khác, thì 
nguy-htem làm, vì cii Hôi-Tbánh sê 
kéin vê lol-dep lron-v?n. 

Chúa chuôc tôi và làm cho 
nên thánh 

Trong niiròi hai vièn ngoc giln vào 
biing deo ngirc, viên lliir nhirl siĩc dõ, 
tèn là inã-não. Ngoc năy dò nhir 
huyè't, và lò ra ri'ing Irong inoi sir qui-
báu luiyet cùa ôirc Chúa Jèsus dirng 

dììu hàng, vi là dâ'u-hièu cùa sir yêu-
llnrong ctrc-dièm. Viên ctioi-cùng là 
bich-ngoc, tráng nlnr ánb sáng. Bích-
ngoc. nãy làni lunh-bóng ve sir Ihánh-
Uhici, oai-nghiéiri cùa Đirc Chúa TrcVÌ. 

\ ':)v thì dău-lii'ii có viên ngoc dò nhir 
huyc't và cuoi-cũng có viên liìing linh 
nlur ánh sáng. B õ , cln'mg la thâ'y moi 
deu qui-báu cùa các lè iuii.u-nhièni là 
do liuyii ciĩa Birc Chúa Jês'us, và intic-
dich còa moi deu fiy là sir thánh-khiet 
ctrc-diem dò-i đòr. Cũng thco y dó, 
Hòi-i'hánh nói ve Birc Chúa Jèsus 
riing: «Lirong-nhon tòi trang và dò» 
(Nhã 5:10) , liiĩng vì thãnh-khiet, và 
dò vì yêu-tlurong dên nôi chiu dô 
htiyet Ihay cho chúng la. 
Dà'ng Christ dÓi vtri dân Y-so"-ra-ên 

Cãi bãng deo ngirc nìĩy (V trcn trái 
liin ctĩa thììy ti'-lc khi lliãy ã'y vào noi 
chi-thánh mà ririri huyêi clniòc tòi-lôi 
trèn ni'íp thi-àn. B ó là hình-hóng rõ-
riing vê Birc Chúa Jêsus yèu-tlurong 
dàn Y-so-ra-èn và chju chci dè cluiòc 
lòi- lõi cùa dàn â'y. Nhò lòng yèu-
llnrong la-kỳ cùa N'gài, dàn Y-so-ra-ên 
tir d(Vi Ăp-ra-hain dcu dtroc cirti bòi 
dirc-tin. Hièn-th(Vi dàn Y'-so-ra-èn 
tirng-liíĩi môt hoi huòn-birc vì khòng 
lin Clnia; nlurng khi Ngài tái- làm, 
cà dàn ãy sê tròng thãy Ngài và hoi-
cãi, diroc dôi mói, và sc nhir cái biing 
deo ngirc, là dò trang-sirc râ't quí 
cho Birc Chúii Jèsus, Thiiy Te-lê dòi 
dó'i vô-cimg thco ban Mên-chi-xê-déc 
( H é O í l l , 12,24-28; X a l 2 : 1 0 ; B Ô 6 : 
11, Hè 7:17, vàii vâri).—CniHoa-HÒng. 

T H I Ê U D Ă U , 
Ì Y F A E T E R L I N C K , văn-sĩ nuóc Bĩ, 

thuàt truycii râng nhàni mùa 
dòng no, mót bon thuyên-chài khòng 
kièin dii ăn, dc.ii nòi dĩiu tbâpđèn cũng 
thièii-lhón. Ngnòi cai giũ dèn bièn ô 
găn dó bèn dem dììu von dùng de Iháp 
dèn bièn mà cho ho. Mòi ngày mòt il, 
nurc dău hao-hul, đèn bièn lu-lò, tàu 
lón khòngtháy rõdirò'ng, dàin phái 16-
ran (récifs), v õ tan-tành. 

T À U Đ Â M 
Hõi dôc-giâ, anh em phâi luòn chiê'u 

sáng cbo cõi d(Vi mò-lôi. Vày, trong 
dip tét nguyên-dán. dìrng cúng-lay, 
dirng ăn ctĩa cúng, dirng e<V-bac, rirc/u-
chè, cho'i-bòi nlur ngirò'i ngoài C.húa. 
Nè'u theo thói dcVi mà bò ỳ Clnia, Ihì 
ngon dèn dao-dirc cùa anh em lììn lăn 
lu-lcV, vàcbính anb ein phài cbiu Irách-
nliÌQin vè vô-so linli-hòn hir-inat Irong 
bièn tôi-lõi.—77ico Tãn-sì Macmillan. 
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