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X _ \ Ô I giáo-sĩ tliú- nhfrt m<Vi tìr làng 
Heernhut ( x ú Saxe) di cù - lao 

Saint-Thomas, thuõc quãn-dão Antilles 
(trung-ir(yngMỳ-chàu)chirngsshi tliáng, 
thi mòt dòi khác gôm có ba ngiròi cũng 
lèn diròng deiv inòt xir xa , là iniên 
Groi'iilaml cr Bâc-cyc. Ba giáo-sĩ tièn-
phong áy tìr-giã tò-quãc vào ngày 19 
Janvier 1733, do õng Christian David, 
là ngircVi iíít can-dâm, díìt-dua. Miròi 
mòt năm trirác, chính ông nãy dã diìt-
dita nhfrng anh em Maraues ( • ) xuat-
diro-ng trtróv nln'rt. Ngày 17 Juin 1722, 
chính òng dã dõn gõc cây tln'r nln'rt dè 
dirng ls'ing Heernhnl, víra dón vira doc 
Thi-thiên 84 : 4. Mòt lãn nũ-a, òng lai 
dira ha anh em «ra khòi quê-hirorng, 
vòng bà-con, mà di den xir Chúa sê 
chĩ cho» (xem Sáng 12 : 1). 

Sau khi viro-t khôi nhiêu nói khó-
khăn g h è - g ó m , ha anh em gis'io-sĩ 
xuóng tàu lai Copenhague, k inh-dò 
inróc Ban-insich, vào ngày 10 Avril 
1733; và vìra khi dên miên Groênland 
vào cuói tháng Mai, ho làp-tirc xs'iy môt 
cái leu bsing dá và cô theo kièu cùa 
ngircri Esquimaux, là thò-dàn. Trong 
mòt birc tho', ông Matthieu Slnch viêt 
râng: ((Chúng tõi tìm cái gì thì gslp 
ngay cái áy : Toàn nhũ-ng ngiròi ligoai-
dao chsìng biet clu'it chi vè Đirc Chúa 
Trà i , ho chĩ lo môt dêu là bát cho diroc 
nhieu dà-ngur, cá và nai chà. Chúng 
tôi inuõn tò cho nhũng ngircri nsìy biet 
có mòt Birc. Chúa Tròi , mõtCiru-Chúa 
và mòt Đirc Ths'inh-Linh, nlnmg khôn 
nõi không biè't tiê'ng cùa ho. Cbúng 
tòi muõn thăm-viê'ng ho, nhung khòng 

(1) Anh cin Moravcs (Frères Moraves) là 
niQt nliánli dao Báng Clirist do các niôn-
dê còn sót cùa Jean Htiss lãp thanli. Hp 
giũ- đao rát nghièm-kliãc, và UIIII diiu ô 
các mièn Bohèmc, Silésie và Ltisace. 

n d a o ò* niii?n G r o ê n l a n d ) 

LAUSANXE, T H L Y-SĨ 

biet hoàdi tu . ) ) Có lỳ lâm, òng tiep: 
«__>õi vói chimg tôi sir áy có nghĩa là : 
Hãy lac dirò-ng chó dùng lac msít dirc-
tin. Moi ngirò'i chochúng tôi là dièn, 
nhút là nhfrng ngircri dã ò- xir nììy Isìu 
năm và quen-biet dàn năy. N'htrng 
chúng tôi tin chác ràng chõ nào có 
Chúa thì sè có ánh sáng và dirò-ng di, 
dãu moi sir dirò-ng nlnr trái-ngirr/c.» 

K a j a r n a k , ngiríri thú- nhú-t 

trô* lai đao 

Nhirt là trong nhũng bu-óc dsìu gay-
go, các nhà gisto-sĩ có nhiêu có buõc 
phài nhò-csìy (-iru-Chúa trong moi str, 
và cãu-xin Ngài phá tan hhũng cù-a 
dóng chăt và nhfrng tirò-ng-lũy cao 
ngát. Ho dsì Is'nn viêc và phán-dáu vcVi 
Ngài, cũng «ls*íy các đáng tiên-tri làin 
inãu-muc vè str c-liin khô và nhin-nhuc 
cho minh» (Gia-co* 5: 10). Ho diì lii 
dau-õm, dsí tình-nguyên chju nhfrng 
sy hi-sinh, tir-bô hrrn hét. Nào có la 
gì, thĩnh-thosìng ho phài ngã lòng rùn 
chí vì bi dói lsiu ngày và à trong dèm 
toi hau nhtr không còn lai có hìrng-
đông. Nlnrng môt tia sáng tlisiu qua 
bóng toi khi ngirò-i ngoai-dsio thir nhirt 
dê'n xin dsty dao cho dê chiu phép báp-
tèm. Măt ti(Vi chiê'u sáng trong lòng 
ho khi Kajarnak csim-dòng vì nghe nói 
Ciru-Chúa chien-ds"íu trongvu-rVn Ghet-
sê -ma-nè và chju dau-dón dfr-dôi. 
Kajarnak lón tieng kêu rãrig: «Cái chi 
vày? Xin thusìt cho tôi nghe môt lan 
nfra vì tôi cũng muõn đuoc ciru.» 

Nhà-thò* thir nhú-t 

Đè anh em nãy môt câm-tiròng vè 
nhĩrng biróc dììu truyèn dao ír mièn 
Groênland, chúng tôi xin thuàt vi£c xãy 
ra trong nãm 1747, — vi?c nãy chám 
het thài-kỳ lsìp nên Hôi-Thánh tai dó. 
Ay túc là l lkhánh-thánh nhà-thò thir 



nln'rt ò- Neu-Heernhut, cũng là nhà õ 
cũa các giáo-sĩ. Môt sô tín-dõ giáu-có 
tliuòc niróc Hà-lan dã dâng tòa nbà 
dó cbo Hôi truyèn-giáo. 

Boàn dai-bièu dein nhà-thò-dã tháo 
ra tirng inánh dcn mien Groènland vào 
khoáng tháng Juin, và ngày 16 Octobre 
thi làm lé khánh-thành long-trong. 

Ai náy phái câm-dông vì doc lcVi thuât 
cuòc nhóm-hop áy: «Hai cái kèn thôi 
báo hiêu băt dau hòi-hop. Anh em 
tin-do bôn-xĩr xêp chô cho chírng 300 
ngiròi Esquimaux. Ho ngôi trên ghé 
nhà-thà, ìigirùi già ngôi triróc, ngircVi 
trè ngõi sau, d(Vn-òng mõt bèn, dòn-bà 
mòt bèn, y nhir ô- làng Heernhut. Sau 
khi hát bài tho thánh bâng tieng bôn-
xĩr thich-hièp vó'i co'-hòi, òng./ea/i Beck 
đoc bãi diên-văn kliánh-thành, và nhác 
cho thính-giã nlió' lai nhííng buóc dau 
gay-go cùa các giáo-sĩ chì biet nãp sau 
ghình dá mà nhon danh Đĩrc Chúa 
Jêsus-Christ cău-xin r>ĩrc Chúa Cha 
cúu-rôi ngirò-i Esquimaux.D 

Nhac-khíhoa theo bài hát du-dirong. 
Thò-dàn suõt dòi chira lìrng nghe và 
tháy nhrrng sir nhir thê, nên líiy làm 
cám-dòng và thõa-mãn hĩm. 

L â p v irng và mô*-mang eông-

cuôe truy^n-g iáo 

Nhĩrng nõi khó-khăn cùa biróc dâu 
vìra qua, thì liép theo có nhCrng năm 
mô--mang bình-tĩnh nlnrng vũ-ng-vàng. 
Cuòc truyên-giáo lan dên hai chô khác, 
là chi-hôi Lichtenfels làp năm 1758 và 
chi-hôi Lichtenau làp năm 1774. Vây , 
các giáo-sĩ giao-thông vói thô-dàn ò 
phía nain ; hììu het dàn nhàp vào Hòi-
Thánh. Mòt ngirài thăy pháp trú-
danh tiô- lai dao, thô' là có cuôc phuc-
hirng lcrn, rát nhiêu ngu-ò-i tn'r lai dao . 

Cách tô-chĩrc Hôi-Thánh phôngtheo 
ô xĩr Saxe, là tô-quôc cùa các giáo-sĩ . 
Các tin-dô chia làm tCrng « d o à n » cho 
cácgiào-sĩdêsăn-sóc. B ò i songìthièng-
lièng du-crc nuôi-náng rát dììy-du. Buôi 
mai và buôi tói đêu có nhóm-hop trong 
nhà-thò, còn Chúa-nhu-t thi tín-do 

nhóm-hop khòng dĩrt dè tlKV-phu-ong 
Chúa và nghegiàng. Ngiròi Esquimaux 
rát chiu lioc àm-nhac, chĩ trong it làu 
dã hát và dánh nhac-khí rã't thao. Ho 
ganh-dua nhau dùng âm-nhac dè tăng 
ve long-trong cùa cuòc nhóin-hop thò-
phu-ong ĐCrc Chúa Tròi . 

Năm tròi tháng lun, trèn miên duyên-
hãi (juanh-hiu, xa thé-gió'i náo-nhi§t, 
mòt Hòi-Thánh nhõ moc lên, hop môt 
bòi dirc-tin trong Đirc Chúa Trói và 
tình yêu doi vói Cĩru-Chúa bi dóng 
dinh. Hòi-Thánh ay gôni nhCrngngircri 
mà châng ai muon tin rílngcó thè day-
bào đu*o*c, song lai cón dăn cácgiáo-sĩ 
phài coi chCrng nhũng ngirò-i áy nhu 
quàn moi-ro Ià khác. 

Lan đèn b á n - đ á o L a b r a d o r 

Iìáii-cĩào Labrador hicn n;iy thuòc xú 
G i a - n ã - d a i . O' dó cfing có niòt sõ 
ngircri Esquimaux. Vão cuôi thê'-kỳ 
thĩr 18, Hòi-Thánh Morane đuoi theo 
còng-cuòc truyen-dao cho ngirò-i Esqui-
mauxfríló. Năm 1771, õng Jean Havcn 
làp chi-hõi h Naĩn, thuòc b á n - d ã o 
Lábrador. Hét thây ngirài Esquimaux 
lãn lăn tin theo Đfíng Christ. 

Tiái qua hon KiO năin, các giáo-sĩ 
het sĩrc gày-dirng mòt Hòi-Thánh bòn-
xĩr tu-tri trr-làp, nhirng khòng durrc 
mãn-nguyèn. Muôn dat muc-dich áy, 
phâi có các muc-su bôn-xi'r. Trong 
vòng anh em tín-dõ có nhièu ngiròi 
sot-sáng, giúp diroc nhiêu vi(.c, nhirng 
các giáo-sĩ khòng tliè dào-luyèn cho 
ho dĩi tu-cách lãnh clnrc muc-sir. 

Chúng ta n g h ĩ sao ? 

Các giáo-sĩ Moraves hăn treo tãm 
guong sáng cho anh em trong Hôi-
Thánh V i ê t - N a m , nhĩrt là câc ban 
thanh-nièn. Anh em nèn dâng mình 
lo vièc truyèn-dao, dãu găp nhieu bnóc 
khó-khăn lúc dău cũng chó nân lòng, 
vì Chúa sê thu-ông còng anh em dòi 
nây và dĩri sau. ((Ngiròi nào vĩra di 
vCra khóc dem giõng ra râi, ât sê trò 
vè cách vui-mCrng, m a n g b ó l ú a minh» 
(Thi 126: 6). — Bo-dirc-Trí thuàt. 


