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npUĂN-LE tnrcVc, chùng chin mirai 
•*• ngircVi Dyaks nghĩ chcrn tai Tan-

djong-selor. Ho đang đi đircVng ngirgc 
dòngsông dè ve quê-huang.trongmien 
Apo-Kajan. Tiâi qua mãy tháng ho 
đã làm viêc cho công-ty khai mò dău 
<V găn Tarakan. V ù a hay tin ho à 
trong thành-phô Tandjong-selor, tôi 
lien sai ngucri đi mài ho Chúa-nhut 
đen nhà tòi nghe giâng, nhcrn ti?n cũng 
cho ho hay rang nhiêu nguài trong 
làng ho đã tin theo Đ ú c Chúa Jêsus. 

Cách ho đáp lò-i mcVi cùa tôi thàt 
đáng chán-ngán : Ho không tin rãng 
có nguíri đông-huang v<Vi ho dã tin 
theo Báng Christ, và ho cũng không 
muón den nghe giàng, e rang sêbicác 
thân giáng hoa. Sáng Chúa - nhut, 
chúng tôi cău-nguyên dăc-biêt cho sô 
đông ngudri Dgaks đã lãn-tránh danh 
Birc Chúa Jêsus đó. D u á i dây là 
cách B ú c Chúa Trò-i đã đáp lai !cri câu-
nguy^n cùa chúng tôi. 

Nhũng ngtrcVi Dgaks đó đinh lên 
đuô-ng buôi sáng Chúa-nhut, song B ú c 
Chúa Trò-i ngăn-tiô- ho. Khi cãu-
nguyên cho ho, chúng tôi tuàng ho 
đucrng di ngugc dòng sông. N h u n g 
buoi chiêu có môt sô đín thăm tôi. 
Tháy vè măt lo-âu cúa ho, tôi biêt rang 
dã có tai-nan xây ra. Tôi mcri ho ngõi 
giãi-bày nông-nôi. Tôi hôi: 

— C<V sao các ông chua lên đugng? 

Nguò-i đúng dâu bon bát dãu nói-
năng rãt hăng-hái. Ducrng nhir hai 
đêm truó-c có hai nguò-i trong bon ho 
đau năng. Hai nguài đugc đua đên 
nhà tbây thuoc trong làng đè chũa-
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chay, nhung lúc quay vè, ho yeu quá, 
k h ô n g đ i đ u g c . Muíri giò , sáng(chính 
lúc chúng tôi thà-phugng Chúa và cãu-
nguyrjn cho ho), môt trong hai nguíri 
đau kia bât cù-chl và nói-năng kỳ-di: 
hán nói vè nhũng su mà châng mòt ai 
hièu-biêt. Châc nguài ãy đã hóa diên 
rôi. Hân nhây-nhót, kêu-la, nên ho 
sg răng hãn bi quì ám. Ho nài-nĩ tôi 
cúu ho khòi su khón-khó ãy. 

Nghe nguò-i đúng dâu bon nói xong, 
tôi bèn hôi rang: 

— Hân nói nhũng gl ? 

— Õ , thua ông, hăn nói lâm-nhâm. 
N à o «tám lòng m<Vi,» nào «sông lai tir 
trong kè chêt,» nào « đ u g c phuó-c đcri 
đ à i , » nào «không hê chê't.w và nhieu 
su đièn-dô khác nũa. Xin ông có 
thuõc gì cho hãn uông khõi chúng 
đièn ghê-g6m ãy. 

Môt tin-đô Dgak đúng canh tôi bèn 
nó i : 

— Chà, áy chinh là nhũng líri chép 
trong Kinh-Thánh. 

T ô i h ô i : ' 

— Có bao gicV hãn nói v<Vi các ông vê 
B ú c Chúa Jêsus chăng? Có bao gicr 
hân tu nhân là mòn-dò cũa Ngài chăng? 

— Không, khôngkhinào . Hođông-
thanh đáp. 

— Thè' thì la thât. Thôi . đã đgn gicr 
hoc trucVng Chúa-nhut. Chirng nùa 
g ià nũa, xin các ông dìu «nguài điên» 
áy đén đây cho tôi. 
» Quà-nhiênhcrnsáuchucngucViDj/afrs 
kéo dt.n, dem theo kè đã khien ho 
khiê'p-sg quá crrirng. Vira thãy măt 
«ng«<>i điên,» lòng tôi vui-mùng khãp-

(Coi li íp trnng 194) 



kbcVi. Kbông pbài 
đâu, nbung chinb là vê măt sáng ngcVi 
cùa môt ngucVi thình-lình dugc dăy-
dãy B ú c Thánh-linh. Tôi cíiua hê 
tháy su nhir thê". Măt ông hoù xanh, 
nhung thât sàng ngcVi. 

Tôi mcVi ho ngôi và bílt đău hòi 
ccngucVi diên»kia,thìhè't thày yên-Iăng. 
TrucVc hêt tòi hòi ccngucVi diên» dã có 
vicjc gì xày r a s á n g n a y . ô n g n ó i i ã n g 
mình dã găp Đ ú c Chúa Jésus, đã càm 
thâ'y Ngài, vì Ngài ngu vào lòng mình, 
ban cho tám lòng mcVi, và linh-hôn 
mình không phài hu-mát nũa nhung 
sê sõng dcVi dcVi. ô n g nói rãng trucVc 
kia mình có ngbe ve Đúc Chúa Jêsus, 
nhung sáng nay nhũng chan-lỳ ãy đã 
d u g c bày-tò cho mình. Nghe ông nói, 
tôi kinh-ngac cjuá và ch! biét thêm: 
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mãt nguò-i điên «A-men I A-men » Thât là nhũng lài 
làm cho tâm-hòn hăng-hái. 

Rôi ĐúcThánh- l inh cũnggiángtrên 
tãt câ nlnrng nguài ngôi trong phòng. 
Măt ho hè't vê srr-hãi, và chính máttôi 
tháy ho đucrc tái-sanh. M6i hôm qua 
ho sg khòng dâm dè'n nghe g iângTin-
Lành , câ dên ngucri licp-nhân Chúa 
tru6c nhút cũng chua dugc nghe môt 
bài giâng nào. Thât là công-viêc cùa 
Đ ú c Thánh-Linh. Vira hièu-biê't rãng 
ban cùa bo không diên-dõ nhung chinh 
là ccsay vì sir vui-mùng cùa C h ú a , » ho 
bèn dông lòng tin theo Đáng Christ. 
Và ngay buòi tõi dó ngót chín muai 
nguò-i dan-d ĩđúngdây làm chúng rang 
mình là môn-dô cùa Ngài . Thât là 
môt ngày tôi không bao gicV quên, môt 
ngày cũa Thiên-dàng trên măt đãt. 


