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K I N H - T H A N H 
TT ' INH-THANH vl nhir 

• mòl tòa lâu-dài 
tráng-lê xây-cãt bãng 
nhũngdáquícuaphuong 
Bòng, có 66 phòng rát 
s a n g - t r o n g . N h ũ n g 
pbòng dó có loi kiên-trúc 
kliác nbau và hoàn-toàn 
t roug nhfrng vê dep 
rièng, hiêp lai thànb môl 
eung-dièn tbàt nguy-ngn, 
lông-lây, vinh-biln và 
cao-quí vô-song. 

Mò sácb Sáng-thê Kỳ, 
ta di vào mòt ])hòng lón có 
clurng-bày nbũng còng-

euõc vĩ-dai cfla Bã'ng Tao-Hóa dung 
nèn tròi dát. IMiòngdó dàn ta tói niõt 
Sàn Luàt-Pliáp, roi qua bai lõ idivào. 
trèn tuòng có treo nhieii búc tranb-
ánh cùa sách Sù-Ky', túc là các búc 
Iranh tã-vè nhfrng cuôc chiê'n-tranh, 
nlifrng cliiên-cõng oanh-liét, nhũng 
hinh-ânh các lay chièn-sĩ dũng-mãnb 
cfia Búc Chúa Tròi . 

Ilê't hai lôi dó lii phòng ciía nhti 
triêt-lỳ Gióp, rõi dên phòng Nbac, túc 
là sácb Thi-lhién. Vào pbóng năy, 
t;i cbon chàm buóc, lòng rung-dông 
bõi nhfrngãm-thanh luiycn-dièu, hòa-
hièp và du-duong, muôn dòi réo-rát 
nhu rót vào lai nguòi traii-thê -. R Ì I 
khôi phòng Nhac, ta dê'n ngay Luàl 
su-phòng, tirc là sáfh Châm-ngôii . 
gifra phòng có tieo càu kbau-hiêu : 
«Su côiig-bình làm cho nuóc dupe 
tòn cao, nhirng tòi-lõi khiê'n các dân 
bi sì-nbuc.» Tù-giã phòng Luàt-sir. 
(le'n phòng Khào-cúucùa nhàTruySn-

dao. Liên vói phòng Khâo-cúu có 
Am-nhac-vi?n cùa vua Sa-lò-môn, túc 
là sách Nhã-ca. Phòng nây dem lai 
cho ta nhfrng huong-vi ngot-ngáo, 
mát-mè cùa bòng-trái tõt nbút, cùng 
tiè'ng ca-hót êm-ái cùa băy chim. 

Kêdó ta tói phòngThièn-văn cùa các 
biic tièn-tri dirong dùng thiên-Iỳ-kinh 
tim ra «Sao Mai Sáng-cbói,» triróc khi 
lô ra ánh sáng «Miit Tròi Công-binh.» 

Tír giã Thiêii-văn-dài. ta qua sân 
rong dè vào Trieu-duòng cfla Nhà 
Vua, túc là sách T in -Lànb . Nhln 
trong Triêu-duòng, ta thãy bõn búc 
ânh cùa Nhà Vua to bãng hinh nguòi 
thAt. tbiiy dêu tò ra vè dep tron-ven 
cfià Nbà Vua. Rên Tricu-duò-ng là 
tòa cìia Búc Thánh-Linh, ãy là sách 
Sú-dõ. Lii3n vói tòa là Văn-phòng, có 
f ác thăy Tho-kỳ Phao-lô, Giăng. Gia-
ctr. I'hi-e-nr và Giu-đe duong chrim-
chì làni vièc duói quyen chì-tlàn cùa 
Thân Chân-Lỳ. 

Cuói-cùng, ta vào bê-kiên tai Bãng-
quang-diên, túc là sácb Kh:ìi-huyên. 
Rtróc cbon vao phòng năy, ta tbâ'y rpn 
ca nguò-i bòi môt khõi lon chàt-nich, 
day vè tôn-nghiêni, kính-càn và tbó-
lay vfVi nhfrng lòi hoan-hô, ngpi-
khen không ngót tlâng lèn cho môt vi 
Tbáiib - Vuong lèn ngôi. Gòn giãy 
hành-lang ò hai bên, và Tòa-Án Tôi -
(^iio eũng diên ra nhũng tình-trang 
ral nghiêm-trong cùa su Phán-Xét, 
t[iiang-cành diêu-kỳ cfia cuòc hòi-hop 
ral huy-hoàng, và su hièn-dèn cùa 
Con Búc Chúa Tròi de làm Vua cfla 
các vna, C.lnia cua các cbúa. — Afôt 

thanh-niên, Hà-nói, đich. 

C À U - N G U Y Ê N TRU'Ó'C KHI G I À N G - D A Y 
A N H em giàng môt g iò , tbì phâi 

cãu-nguytn hai giò. Neu giâng 
môt g iò mà chì cău-nguyên mòt phút, 
thì quyên-phep cùa Búc Thánh-Linh 
không Ibè lò ra. TrinVc khi dúng 

truóc mát nguòi ta, anli em pbâi quì 
vi'i sâp mìnb sât dát truóc măt Búc 
Chúa T rò i . 

TrutVc khi nói vtVi nguói. anh i*m 
phâi nói vó-i Búc Cluia Trò-i. 


