
GIOT NU'O'C BIÊT NÓI 
^PÔI (giot nirác twxwng ; nhìvng tieng giot nircVc nhô xíu, khòng dem cái chát 

«tôi» ("r div&i cãng vây) chui qua riêng áy vào dòi , thì tôi-ngliiêp, Ôe, lòng 
lám. 

dât, vào dáy giéng khcri, ô' dó làu hàu, cua, tôm—áy là clura kè moi 
Mòt ngày kia, cânh tròi dep-de, loài khác eó mai—se kliòng có áo 

BÁ? IP^ÌMIE? 

« N e u liai ngircVi 

t rong cáe ng i ro i 

thuỳn nhnu(>• (UrcVi 

itíít nià cììu - xin 

k l iòng c ú v iêc ch i , 

thì Cha T a Sr trên 

t rò i sõ cho h o » 

(Ma 1S: 19). Đá 

l(Vii, túc là tôi- l5i , 

birc'rc lchó, sir vc'u-

cĩuoi hoiic sire ngăn-
tro\ N h u n g n ? ; u 
chúng tn t h u â n 
nhau nui cau-xin, 
llii cánh tay riít 
n ianh-mi ' cùa Chúa 
sè RTSY cti chăng 
suii. N à o ai lu'ò-ng 

het súc nianh cùa 

l ò i hic)p chungc í iu -

nguyôn V 

mòt cái thùng to lu'órig tuôt xuõng, 
múc tôi vó'i máy triêu em trai em gái 
vãn cùng tôi 311-0* yèn-vui. Chúng tôi 
vìra lên déu măt đát, ho lien hát làm 
viêc giúp-dõ* loài nguò-i. Ho dô tôi 
vào chiéc soong lóri, dat soong lèn bép. 
Cách mòt hòi, thì chúng lòi « s ô i . » 

O ! Chúng tôi nóng 1am, và tôi tu* 
hôi sê có gì xây ra. Trong lúc dó, tôi 
găp mòt viec la-lùng. vì tìr thàn tôi 
văng ra môt ít chát tráng tiáng mà tôi 
láy trong lòng dát dem theo. Các em 
yêu-quí o i , tlur nhin dáy ám dun luróe 
hoăc dáy soong, át sè" thăy tòi nói 
châng sai-ngoa ; quâ thàt, khi sôi sùng-
suc, thì nuó'c nhă căn lai. 

Neu hêt thăy chúng tôi, là nhírng 

bàn và nhà ô'. Cũng châng có san-
hô, ngoc châu, và ngtròi ta châng 
biét nliieu vât khác. Đó là môt sir la 
eùa nircrc. Nlurng tôi xin kê tiép. 

Tôi cùng ban-hfru dang sôi, thì thình-
lình ngirò'i la bõ tâng thit vào soong. 
Chúng tòi 1 ien làm cho nièni dê ho ăn 
diro'c. Vài giò* sau, tòi dàu trên miê'ng 
thit bé-tí mà bác làm luòng, là chũ 
nlià, l)ô vào miêng. Bác nhai nhuyên 
báy nión ăn, tòi thit cùng chúng tôi lân 
theo mòt cái õiig ìnà trôi tuôt xuõng. 
Chúng tôi ô* trong căn phòng ròng-rãi 
lón ho'ii phòng tlu'r nhi'rt; ngiròi ta dat 
tèn phòng áy là «bao-tù*.» Nhiêu ban-
bè tòi eũiig dén dày, deni theo mòt 
chát (tôi món ăn ra ìuróc có thê nuôi 

1() T H Ã N H - K I N H B A O 

sõng bác làin ruòng vàgifr-gìn stVckhôe 
cũa bác. Néu bác khõn-nan á y không 
nây ỳ-kiên líỳ-cuc, làuôngmòt chát kêu 
là «la-ve» (ruc/u bia) , thì chúng tòi 
chác làm xong bôn-phân. Chát áy có 
mùi gát lám và ngăn-trcV chúng tôi tiên 
bê làm viêc. Néu bác chí uõng nircVc, 
thì totho'ii nhièu, vì riroumanh châng 
qua làm hai thân-the cũa bác. 

Rõt lai, tôi do mot ông nhô-mon mà 
ra khôi bao-tir; chúng tôi bi xô mõi 
dúa môt ngâ, dem chát nuôi tót-lành 
vào thân-thê cúa bác. Tùng bâc môt, 
tòi leo cái thang chôn ôc, rôi... tôi lai 
ô- chôn thinh-thang, làm giot mô-hôi 
trên trán bác tho'cày.. . 

Môt lúc sau, khí tròi cát bông tôi. 
'Tôi lên, lên nlur hoi niróc. Tô i càng 
lên cao, ihòi-t iêt Càng lanli. Nây, tôi 
đông dăc, thànli giot nuóc nura nhô 
xíu,- cùng úc triôu giot ldiác hiêp nên 

nhũ-ng đám mây đep-đê tráng tinh. 
Măt trò-i lan, chiéu các tia sáng êm-diu 
vào chúng tôi, nhuôm. chúng tôi thành 
màu hòng chen lãn sác vàng. Búc 
tranh đep-đê ru'C-rõ' bày triróc mat 
loài ngiròi den noi làm cho nhieu 
nguòi nghĩ dên Thành-phÒ la-lùng 
mà Cha trên tròi sám san cho moi 
ngtròi đã điroc chuôc bô*i huyè't báu 
Đâng Christ. 

T ô i o trong đám mây mà tray di làu 
lám, ròi dâu trên đĩnh núi rát cao, làm 
cuc tuyêt trang ngòi và trong-trêo. 

Các em yên-dáu o*i, tôi theo đirò-ng 
Btrc Cliúá Trò/i chĩ-ve cho mình ; tôi 
vànglòi khônghêlâm-bàm vàlàmcông-
viêcnliô-monkhônghekhua-múa. Tô i 
chĩ iroc-ao làm vê-vang Đáng diriignên 
mình trong moi sir tâm-tluròng và làm 
ích cho ngirò'i dòi . Nguyên các em 
cũng'iróc-ao nlur the !— (L'Aube)., 

NGHIÊN-CÚ,U YÊU-TÌr 
r1pi-(AI qua 2.500 năm dâu lich-sir the-

** g ió i , không có gì chép sir khâi-thi 
cùa BúcChúa T r ò i . Mãi'đén 1.500 năm 
trtróc khì Báng Christ giáng-sanh, Mòi-
se mói đirgc Búc Chúa TrcVi ltra-chon 
đê điroc Ngài truc-tiêp soi-dãn chép 
năm quyèn đãu Kinh-Thánh. 

Côn • t.iìiu'iig quyêfi khác do tay ngót 
i0 ngtròi o vào dia-vi |Uiác hân nhau, 
và trâi qua 1.600 năiii. Kinh-Thánh 
toàn-bô có 66 quyên, hau het 39 quyên 
Guru-Uó'c chép bàng tiéngj^ĩP^p' |ro, và 
hàu hét 27 quyên T â n - l / o ^ c m é p « P N ; s 

tiêng Gò--réc. Bân chính do tay các 
tác-giâ chép thì dã thát-lac, nlurng hiêii 
nay có máy ngàn bân sao. Nhũrig bân 
sao tiéng Hê-bo'-ro cũ nliirt thuôc ye 
thè'-kỳ thú tám sau Chúa, còn nhtrhg 
bân sao tiêng Gò-réc cũ nhút thì thuòe 
vè the-kỳ tlu'r tir. 

Các nhà bác-hoc chuyên kháo-ciVu 
và so-sánh máy ngàn bân sao kê trên, 
ó*èu công-nhân ràng nhmig bán áy 
không phân-dói nhau chút nào, dâu 
dên ỳ-tiV nhô-nhăt nhtVt cũng vây. Duy 
iihũ-ng càu và iihírng chfr dê bày-tô 

NGUYÊN-YÀN H I - L A P 
ỳ-tir có khác nhau cĩôi cluìt, nhirng 
không khác tcVi môt phan ngàn và 
không dù thay-dòi môt le dao nào câ. 

Vâ, thât do th iên-co ' sáp-dăt nên 
trong đò*i Báng Clirist tiéng Gò* - réc 
cũng phò-thông niur tieng Anh, tieng 
Pháp ngày nay, vì dirò'ng giao-thôhg 
T V P N - l ^ ^ à ^ Ú Q r i í Rn-nia nám het chù-

"cjùyèíi. Tiêng Gò-réc có nhieu ỳ.-nghĩa 
sâu-xa, diên-tâ điroc nhfrng le huyên-
vi cùá.môn than-hoc. Văn Gò'-rép trong 
T,ân - l^àg^Rhôiisg phâi van co - dièn, 

^ K l l ^ ^ ^ v ă n tlÁrò;ng/ltTÍig"đe viet tho*-
tù*; cho nên Búc Ghúa Tròiĩ dùng thú* 

| văn ăy đê truy,en-bá | T I 4 - L à n h thât là 
I thích-dáng 1am. 

Vây, kê tìr âô báo^sau chúng tôi se 
mô- muc ((Nghiên-ciVu yêu-tù* nguyên-
văn Hi- lap ,» và sê b&t dâu vói tho Rô-
ma. Chúiig tôi không có ỳ giâi nghĩa 
Kinh-Thánh nhung chĩ iróc-ao so-sánh 
các doan có díwìg cìuig môt yêu-tìr \à 
giâi-thích ỳ-nghĩa nguyên-văn cũa yêu-
tìr áy đê bòi-bo lòng t i a L ò i Đrrc Chúa 
T r ò i . Cãu-xin Chúa giúp cho vi-fc nãy 
diroc ket-quâ inỳ-man !—Bà C . 


