
THÁNH-KINM liÁf 

H O A - T A W H Ô I 

CON CO VA CON HAC 
T7"INH Tliánh hay ta-vê iihiêu hình-hóiig, bâ'l ei'r là trang-lhái vui 

hav huòn, eho nèn la lliáy các hình-bóng chì rât rõ-iàng ve 
iratrag dêii ác và thiên ciìa thê'-giiiu. 

Gotì c.ò có vê vênh-vnng, khoc-khoang, nlurng tinh-lình khòng 
iluoc linh-sijch VÍ'I nlui-mi. Nó ăn nhfrng dô-vàt ò-nê' ò inri liìni-
liìy, do-bàn, và nioi lluV sò, hen nfra. 

Con cò trong Ivinh-Thánh có nghĩa hóng ve inòt s6 ngiròi bò-
dang lich-sir, nlurng ăn dô ò-uc. Dàn Y-so-ra-ên khòng dirpc ăn 
thil cò, vi nó « 0 - 1 1 3 và góm-ghiêc»(Lc 11 : 13-19; Phuc 14: 11-20). 
Gác loiii chiin ô-uè' dó là chim irng, chim ngac, con kên-kên, con 
dieu, con ó, và moi thú- lão-irng, nioi Ihĩr qua, chim dà-dièu, con 
tu-hii, con thiĩy-kè, vsĩ moi llnV bù-các, chim mèo, chini ut, con hae, 
và nhieu tlu'r nfra. Tlieo lòi Gbúa phán ò' Ma 13:4, 19, lliì nhũng 
chim dó líim hình-hóng vê các qui. 

D(Vi xira Ihành plió Ba-hy-lôn có the-lirc la-kỳ, vè-vang, lich-su 
circ-dièm, nhirng theo-duoi lòi-lòi, và thrV nia lay 
quì vô-cùng. Flĩàn nhieudao giâ-doi là do Ba-
by-lõn nià ra, và tir dó dã lan hao nhiêu ỳ sai, 
lòn loài nguòi lèn, và bào ngiròri ta dirpc cĩru 
bòĩ viec lành. 



T H Ă N H - K I N H HAO 

Ba-by-lòn nlur mòt cái locho chiITI <tê 
triVng, nuòi con. Nlurng vê suu tbành 
Ba-hy-lim hj phá dô, eác cbiiu con bèn 
bay ra khap toàn-cau. Ba-by-lôn là 
hang-ho các.qnì và các chim ò-ue', nlur 
có chép trong Ê-sai 34: 11-17 và Khâi-
huyi?n 1<S : T. Tt'r <ló phal ra dũ moi thír 
tòi-lôi khièii ngu'òi ta lia-'Bo r>irc Chúa 
Tròi mà hiêp vé/i ma-qu'í, lirc là phain 
tòi Ui-dàm thiciig-lièng (Kliài 17: 5 ) . 

T o bi phá, chini buy di đâuV Con 
còbuy lir Mê-srt-bô-la-mi deii cluiu Au, 
ò-dósnõl niùa hè, nlurng dèii mìta Ihu 
lai bay ve quê-hucrng uó. Cũng vày, 
Bà-by-lòn dã bô-Mé-sò-bô-ta-mi, v:io 
kinb-dò iiiró'e Rò-ma dò'i xtra, và ci'r tV 
đó. Nlurug dêii c.uoi-cimg th<Vi-đai 
năy, châcchúngta sê lliiiy cbinh tliành-
phô Ba-by-lõn diro'c xày-cĩíí laì, và lich-
sirnluil thè'-gian. Ông Muc-sir Palon, 

niiiVcAiih, giai ngliĩa Xa-cha-ri !5: õ-l l 
Ihco ỳ ctó: Ngirò'i (TcVn-bà tll.fr nh.iVt l:i 
«Ba-by-Iòn nic,» và hai ngirò-i ctòri-bà 
kia là hai cou, li'rc là hai chú-nghĩa dn 
Ba-hy-lôh ; ho vo cánh cbitn cò bay vê 
qnê-hiícrng. Hìnb-bóng nSy tô ra dao 
Ba-by-lôn sè lìr Au-cbâu ve, diív lcn lai 
xir Mè-sò-bó-la-iiu Ironghoi ngán-ngíti, 
tt'rc là khi Antichrist cai-tri thé-gian. 

Con cò lain thí-du vê dao giii-binli, 
v'ê str vênh-vaiig ciia ctòi và str khoe-
khoang ; nluTng sir này bay xa; hny ve, 
rôi bi bùy-dièt trori-troi tai Ba-by-lôn 
khi Birc Cbúa Jêsus-Cbrist se lâi-làm. 
—Chi Hoa-Hòng. 

LcVi b á o - c á o . — C h i Hoa-Hôngdíĩ nói 
itêii niiíy tlu'r chiin, hoa, cày và súc-vàl 
trong Kinb-Thánli. Vày, kè tir so háo 
sau, chi sê Illáh ve nifíy llu'r ugoc Irong 
Kinli-Tháiib. Hãy dón xem— C. H. H. 
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