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CHIM PHUNG-HOAMG 
HOA-TÃM HÔI 

aNIìin vóc-giqc to-lón, hoqc nghi dê'n cáclì cà-clu cãa cliini Phiing-hoáng, thi 
nhán-hiel ràng nô trôi hon hêl các loài chim ãnthit.» (Nat. (ìeog.) 

loài cliim, con chim Thánh i'r trèn dính ni'ii Si-òn, ni'ii Het-R P R O N G cá 
Phung-hoàng thàtdáng goi là vua; 

sú'e-lirela-kỳ, hlnh-dáng oai-nghi,tính-
tìnb ríghiêni-khác, và tir-cách làin 
giro'iig sáng cho ehi'mg ta. 

Chim Phung 

hoàng ì'm Ihjl, 
niitrng không 
hè giè' I h a i ; 
khi nó dã ăn 
đu, thi bay ve, 
C h (V k h ò n g 
Iham-lam vò-
c h Ct n g n h ir 
con qua. 

Tn khòng 
he thav nhieu 
chini l'hnng-
hoàng cùng 
mòt lúe; loài 
ay ríít hiem ; 

vì vày, B ú c 
Chúa T iò i dã 
dùng nó làm 
hình-hòng chi 
v'ê chính niình 
Ngài, là Bâng 
Bòc-nhat Vò-
nhi, và cũng 
cl l lVecácCOIl- PHUNG-H'ÍANJT vun loAi rliim 

cái Ngai von khòngdòng-dt'IC nlitr Ihiên-
ha. ()'thè'-gian này, la chl găp lin-dò 
TÌRNG iiguò'i mòl, chó không dõng nh'ir 
cô- rác (Ma 7 : 13, 14). 

(^liim Phung-hoang vàn ò- Irèn núi 
caochót-vól; vày, nólàm hình-bóng ve 
Biìr Clu'IA JêsusChfrCao ngirtrèn dĩnh 
nũi Si-ôrì thièn-THIROTIG vói các con-cái 
Ngài; nói cách thiêng-liêng, thì Hôi-

môn, núi Cal-inèn, núi Li-han, núi ô -
li-ve... (Ma ; ' ) : 14 ; Nhã-ca 4 : 8 ; Thi 
87 : 1 và 48: 1, 2). 

(^on dirò'iig cùa chim Phung-hoàng 
là huyèn-hí, 
vì hay rà't c.ao, 
chang ai Iheo 
dòi nó dii'o'c. 
(Châm30:17). 
Ai có the theo 
dõi dii'ò'ng-loi 
và hieu thà'u 
còng-vièc ci'ia 
B iV c C h ú a 
T i <Yi? ( T h i 
77: 13, 19 ; Na-
huin 1:.'{; (ìióp 
:{(>: 2H và 37 : 
23, v. v . ) . 

Châng chini 
n à o c ó s iV c 
m a n h h ìì n g 
ch i in l'liung-
hoiing; cnng 
vày, C J Ì các 
thàn cùng loài 
ngu'ò'i d e u 
kém si'rc-hic, 
khòng dáng 

so-sánh vó'i f-)úc Chúa Tròi . Chiin 
Phung-hoàng vãn làni tô trèn núi cao, 
túc là no-i chiiii khác khòng thè hay 
den, Ioài ngtrò'i khòng thê trèo lèn, và 
súc-vãt không thê dò tói. Thàt chim 
Phung-hoàng là chim vô-dich! 

Còn mòt diui kỳ-la nfra. Các nhà 
van-vàl-hoc nói ràng chim Phung-
lioang doi vó-i con nó hien-hàu và nuôi 
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con càn-thàn hon liêt các loài chim 
kliác Nó cfingchiu khó bayđi rât xa 
ctê kiem moi, và khi dã kiem duoe, nó 
khòng dàu mòt chõ mà ăn môl mình 
dàu ; trái lai, nó căp môi vào chàn, 
dem ve cho các con ăn truóc. Còn nó 
dúng mòt bèn, hình nhir vui-suóng và 
dù no vì tròng tháy các con ăn. 

Nê'u cháng may có nguòi di săn-bán 
den lô nó, thì hai con chim bõ và me 
dù có thê bo tò bay di dê-dàng, nlnnig 
cfing sê lieu chê't mà gifr tò mìnli. Thàl 
là môt hình-bóng râ't rõ-ràng ve Búe 
Chúa Jêsus yèu-thuong, nuòi-na'ng và 
ehe-cho chúng ta cho dê'n chè't. 

Khi chim Phung-hoàng ninon các 
con nó tàp bay, thì nó phá mòt bèn lô 
di, dê cho chim con lòn nhào, có lè rát 
nguy-hiêin vì lô chiin ay thnòng ral 
cao. Nhirng khi chim con lòn nhào, 
tliì chim me làp-tirc bay nhanh nhtr 
chóp, xuoiuj dirói c.him con, nèn chim 
con không roi xuông dá, nlurng chĩ 
ngã trên hrng lo và lòng mem-mai ciía 
me ìió thòi ! Mòl ngiròi ban ciìa ch| 
IIoa-Hòng hay trèo các núi cao, và dã 
diroc Ihà'y chim Phung-hoàng tàp cho 
con mình bay dúng nhir cách nay ; cú 
làm nhir thê' liang ngày, dân dan chim 
con giiro'ug diroc cánh và haydi môlít. 
Xira, Đirc Chúa Tròi dã hùy-phá « l ô » 
ciia dâh Y-so'-ra-ên tai E-díp-tò, cho 
ngiròi E-díp-tô bat-bó' ho, dê'n nôi phái 
bò xú Ê-dip-tô. Ho khòng biet sè di 
dàu, hoăc phâi chét ngoài Biên Đò, hòăc 
bô maug nai sa-mac. Song Búe Chúa 
'I ròigìn-gifi- ho,de ho di mòt cách hinh-
yèn nhir trèn cánh chim IMiung-hoàng 
manh-me vô-cùng (Xufít 19:4, Fhuc32: 
11, 12). Chúng ta cũng diroc Ngài gifr 
gin, ban di'ic-tin và d<V khôi tai-va. 

Tièn-tri K-xè-chi-ên và Sú-dò Giăng 
diro-c thã'y Ngai ciia Búà Chúa Trcri ô' 
trêh tròi, dirói Ngai có bon con vàlla-
kỳ, hop vói bôn biêu-hièu cùa dàn Y-
so-ra-ên, và vói y-nghĩa cua hon sách 
Tin-Lành vày; bõn con vàl so-sánh 
ulur sau dày : 

Sáeh Ma-thi-o* lo ra Bang Clnisl là 

Vua oai-nghièm và hiin Iron các lòi 
tièn-tri. Có con siv-lir làm hiêu-hièu. 

Sách Mác tô ra Bà'ng Christ là Bììy-
tó' nhu-mì cú làm vièc mãi. Có con bò 
làm biêu-hièu. 

Sách Lu-ca tô ra Bà'ng Chrisl là 
Ngiròi. Ve phan xác-thjt, Ngài thàtlà 
Ngiròi, vji hièp mòl cùng loài nguòi. 
Có cái d'âu ngir&i làm hieu-hièu. 

Sáeh Giăng lo IÍI Bííng ChrÌSt là Coh 
môt cùa Búc Chúa Tròi . Ngài cao-
thirong hon hel, và phò-hàv le mau-
nhièm cùa Bi'rc Chúa Trò'i. Có eon 
cliim Plìiuuj-Iioàiuj làm hieu-hièii. 

(Hãy so-sánh Exé 1 : 10 vó'i Khiíi 4: 
7, l)ân 2 : 3, 10, 18, 25, v. v . ) . 

Thàl bieu-hièu chiln Phung-hoàng 
xiing-hop vói sách Tin-Lành Giăng, vì 
chim Phung-hoàng hay cao và inati 
hon hè't các loài chiin. Vày, khi xem 
Tin-Lành (ìiăng, thi la diròng nlur bay 
lèn cao trong le mau-nhièm cao-thnong 
ciia Búc Ghúa Jèsus. Tin-Lành (ìiăng 
hình nhuhay tírnguyên-lhiiy den Ihòi-
dai yô-lân. Nlur chim Phung-hoàng 
yèn con mình, Tin-Lành Giăng cfing 
có lò'i ehàu-háu de nuòi các «em bé» 
trong Chúa. 

Khi chiin Phung-hoàng hay rat cao, 
hõngthay moi o dnói díit, thì nóch'í cup 
cánh lai, dàm thang ininh xiiong tâii 
vàt dó, chóng nhir inòt hòn dá tir trcn 
cao roi xuõng. Cũng vây, khi Chiia 
.lèsns inuón den ha-giói decirn lìgird'i, 
thì Ngài «cup |ai» quyêh-năng YÔ-cùng 
ciia Ngài, xuong dày nhir mòl nguòi 
tlniòng; và khi làm xong chirc-vu, tlii 
Ngài hinh nlnr giiro'ng manh cánh nià 
hay lèn Irò'i cao, den làn Ngai cua Birc 
Cliúa Trò-i.—Chi Hoa-ÌI'ôiuj. 

O O O O 
MÔN-ĐÒ CÀN PHÀI TRUNG-TÍN 

TVJ EU khôngdo Búc Cllúã TnVi inà ra, 
^ thì Bao Bà'ng Christ dã hi hiìy-

phá tir lâu roi boi cáeh cir-xi'r tráilè 
ciia nhfing kè tir xirng là tin theo l-)ao 
ay. Nhfing ke dó'lhàl ngny-hiem cho 
Dao Tin-Làhh bòi phiìn ho-ir nlifing kê 
lo-tiròng chÕng-nghich.—./. 4̂. Jqmes. 


