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C A U khi dã kè-ciru nòi-dung sách 
Khâi-huycn theo nlnr dai-ỳ tvong 

bài kè-c.iVu li-iró-c, thi dòc-già nên ci'r 
dpc sách KUãi-liiiyên, vl Bírc Chúa 
Trò-i dã hi'ra ban phtró-ccho mpi ngirò-i 
doc sách íiy (Khái 1: 3). Ta có so-
sánh khúc Kinh-Thánh nay vórj khúc 
Kinh-Thánh kia tlii các hlnh-bòng và 
các lê mãu-nhicm mó-i lióa ra rõ-ràng 
<lê hièu (II Cô 2: lS). 

Bõi vtVi mòl vài ngirò-i, có lc su- kè-
círu sách Khài-huyèn llieo càcli nSy 
dirò-ng nlnr kỳ-dj; nhirng snu khi kê-
cúu Kinh-Thánh và ciiu-iiguyèn làu 
lám, lõi m<Vi nhírl-diiih dt'ing thi-du 
nĩĩy hìHi cho lin-dô áu-lrĩ nliwl nhirng 
dã nhàn-lãnh ThAnh-Linh Bírc Chúa 
Tròi cũng hièu diroc sír-mang cùa 
quyèn sách la-lũng nay. Nêu anh fin 
cãy sir khõn-ngonn riêng cùa mình dc 
cõ liieu Kinh-Thánh, thì anh em sc 
thfiy Kinli-Tliánb là khó hicu li'ím. 
oNgirò'i có lánh xác-lhit không nliân 
dircrc nlnrng sir Ihuòc v í Thành-Linh 
cùa Birc Chúa Trò i» (I Cô 2 : 14). 

Búc Chúa Trò-i so.i-bâo chocàcdáng 
tiên-lri dùng thi-du và hinli-bóng tluiòc 
ve lhc-ha de day nhírng chân-ly thièng-
lièng. Dân Y-so'-ra-ên không hicu 
rang Bírc Chúa Tròi yèu-thuong lio, 
cũng không kê den lòng Ngài dau-dírn 
vi có- lôi-lôi ho. Vây, các dáng tiên-
jtrĩ luyên-bõ rang BÚC Giè-hò-va cu-ói 
dân Y-so--ra-èn làm VO". Nhà hình-
bóng áy, dàn Y-so--ra-èn dã thoái-bô 
có thê hièu lình yéu-lhu-o-ng cùa Ngài 
dôi vói mình môt cách rõ-ràng ho-n 
(xein E-sai 54: 5; Giê-rí-mi .'i: 14 và 
Ô-sè 2 : 1'.), 20). 

V I ngiròi Pha-ri-si gian-ác và muoii 
giét B Ú T Chúa Jêsus, nên Ngài phán 
thi-du vê «Ticc ciró-i cùa Thái-tù-)) (Ma 
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22: 1-14). Thi-du kỳ-dièu niiy iiiò-ln 
thài-dò cùa kc dvox mòi den dir lièe 
ho-n là uiò-tà Tán-Lang và Tàn-l'hu. 
Tiêc IrVn chép <V Lu-cn 14 : 1(1-21 có lõ 
c.ũng là cùng mòl lic<-. euóiáy. Trong 
thi-du v'è ((Miròi niT-clóng-trinh»chúng 
ta càng tl:áy rõ Sir dau-đòn cùa tihũ-ng 
kè bò lir hòn-yen (Ma 25: 1-1.1). 

Tôi xin anli em •clui-v díln lò-i Bírc 
Chúa .lèsus lir xirng là Chàng IU' M«-
Ihi-oO: 15. Ngài phán làng khi nào 
Chàng H p bi cái khôi giĩía vòng ho Ihi 
nió-i là lúc liiiìiii-rân. khóc.-lòc. Sír-do 
Giăng lai (|iià-([iiv( ;l riing «Ai nnVi rmVi 
v<>', náy là chàng r c»( ( ì i . : i : 20). Trong 
càu này ông cũng nói den «bnn rúa 
chàng rc,» thàl là hè-lrnng 1:1m. lían 
cùa chàng ic lúc là nhííng nginVi iluoc 
môi dcn du hòii-yên. Siiti la sc ki'--
ci'ru v'è ho kỳ liorn. 

\'i chinll Búc Chúa .Irsus là Tàn-
Lang, nên la dc Ihãy riing llòi-Thánh 
là 'I'âii-I'hu cùa Ngài. ( ) ' II Cõ-iiiih-
lô 11:2, Si'r-dó l'hao-lõ vi llòi-Tluinh 
nlnr môt Tàn-l'hi.i. Ông tuyêll'-hõ riing 
Hôi-Thánh là trinh-nĩr dã híra-gâ cho 
Bnug Chrisl, và dira vào l<- áy mà gpi 
bao IIòi-Thànli phai Irong-.sach, h'n'l 
rjôhg và Ihoál khôi Ihc-gian. 

Bã luycn-bõ lc cinVi lói, \à Tàn-1 liu 
dã liang-dicm san-sàng. Ncn anh cni 
còn nghi-ngò, xin hãy doc càu c.hcp 
ví khi Bâng Chrisl Irò-lai vó-i Tàn-l'hu 
cùa Ngài—«('.húng la hãy hó-n-hô vui-
mìrng, lõn-vinh Ngài, vi lc c.inVi Chiên 
Con dã lói, và vrr Ngài dã sfra-soan, dã 
cho ngiròi diroc măc áo sáng lãng linh-
sach' báng vài gai ll)jn» (Khái l í ) : 7,S). 

Tri dã ghi nhiriig sir thicng-licng áy, 
chúng la hãy mô sách Khài-liuyõn ra dí 
tim-lòi thcm vc lièc cm'ri nay. Thi-du 
này không hao-gôm hcl các licu-lièl cùa 
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Slicll Khãi-luiyen, CŨllg Uliòng niong 
ci'íl Nghĩa hê'l moi su; ntiung thi-du nãy 
(liriYng nlur «cái ro» dung c.i'i lruy£n-
licli de chúng la ilcni llieo Irong làm-lrí 
minh. Vày, clirvng khi ké-cffii snch 
Khiii-huvcn, chúng la có Ihfl Hy va 
li'nigpliìin khftr nhnu dètìm-lòi y-nghĩa. 

Trong hê'l các hòn-lí long-lrong, bao 
giò- ngtrrVi la cũng chũ-y dcn TAn-Lang 
và Tnn-I'hu. Có nguò-i di dir lc cuó-i 
chl vì mu&tl ăn lièc, nlurng cã dcn 
ugiròi áy cũng không qnên nhin căp 
iiyèn-irmig ăn-băn nrc-rõ-. Ngày nay 
khi nào có dâin cirúi lo. các háo-chi 
hny c.ir ngiròi di lày tin-lúo và chup-
iinli. Ilo hõi Ihìím vê cha me cùa 
chàng ro. hoc-thírc cùa cliàng, và 
chàngdă dirnv nhũng bòi-linh và vinli-
ilir gi. vàn vàn. Cũng môt lc fiy. Irong 
ilonn I Buc Chúa Trô*i cho chúng la 
niòl lain ânll cùa Tàn-Lang làm Bău 
cùa Ilòi-Thánh và hiên ra Irèn Iròi the 
nào. Nhirng di'ii chcp ví Ngài chiic 
là hình-hóng chĩ vc nliĩíug dàe-sac cùa 
Dãiig Christ. Búc Chúa Trò-i bày-lò 
các phàni-tinVe cùa Báng Chrísl, cùng 
quyín-phcp và vinh-dir nià Ngài dã 
diro-c vì chicn-lhangSa-lnn và Tír-lli'àn. 
Thàl là lãni ãnh chup hel hàn-lhàn và 
su vinh-hicn cùa Ngài. vl Ngài có bàn 
áo uurirn dàu. 

TcVi doan 2 và doan 3, la IhãyTàn-

N l l I I Á O 
-

I'hu duox dy-bi cho biín-dông tõi-' 
Irong nãy. Khài-huyen 19:1 ctiêpj 
ràng nàng dã sùa-soan san-sàng rói, 
nlurng dày la Ihãy nàng duvng sira-

soau và nhOng phuo-ng-phâp sũa-sonn 
cho nàng. Biy búc llio là sú-mang 
dal cho câ Hôi-Thàiih suót câ lhòi-kỳ 
Hôi-Thánh. <dlòi chàu qni-giâv lai là 
mõl hlnh-bóng khác vê Hôi-Thánh 
(xem Ma 13: 45, 40). Cău-nguyén và ; 

su: tao-lhành cùa hòl chàu giông nbir 
c.ăn-nguycn và su tao-lhành cùa Hòi-
Thánh. Khi dã Iã'y ra lir lòng hièn 
(Ihê'-ginn) và dirc/c mài-giũa, thì liõt 
chàu làm vinh-quang cho thiên-dàng. 
Ilièn nay Báng Christ Iháy và bic'l moi 
su hã't-toàn cùa Hôi-Thánh. nhung 
nhà kcl-quà do su chct cùa Ngài trèn 
cày thàp-lir và nh<V công-vifc cùa BŨC 
Thánh-Linh Ihi sê có môt llòi-Thánli 
depdê, đirc/c (Bao làm cho lình-sach, 
dãy vinh-hicn, không vè't, không nhăn, 
nlurng Ihánh-soch không chô trách 
duo-cn (Êph. 5:25-27,32). Có ngirói 
UrcVng nlurng lòi húa năy tluiỳc vè 
dãn Y-so'-ra-ên, nhung dàn áy dã bj 
gpi là «vp- ngoai-tình,» há lai còn đirotj 
goi là Irinb-ni'r và tán-phu sao? Dâu 
có Sn-nKn và qnay ví cùng Bírc Chúa 
Tròi , dân Y-srr-ra-èn cũng không duc/c 
hircmg dăc-ân lõi-cao là làm Tân-Phu 
cùa Băng Christ. (Còn licp) i 


