
T H Á N H - K I N H BÁO 

H O A - T Â M - H Ò I 

CON LAC-ĐA 
T Z I M I - T H A X H có chép nliieu v è c o n 

lac-dà, vì (rong xir Ca-na-an và 
M è - s ò - p ô - t a - m i , nhcrn-dàn răt hay 
dùng gi6ng ay dê di tròng sa-mac. 

Có liai tlu'r lae-
dà : môl lln'r clil 
c i) m ô t c á i 
liiróii t rên 
lirng, và mòt 
tliir có hai 
lu róu . Cã 
hni thir dêu 
rât có i c h 
cho nl i ì rng 
nginVi ò xú 

•nóiig vit khô-
k h a n h a y 
phâi di trong 
nlurng sa-
niac rà't xa. 

Con lac-đà 
có lliè chay 
m a u g a n 
bàng ngira, 
nliiing ngira 
cliay- iihiêu 
quá thi mèt, 
còn nó thi 
c ó I h è c ir 
c h a y in ã i. 
Con lac-đà có 
the CIK'V n ă n g 

điroc dèii hai triím I t e bàc-si c 
rircVi càn tày (25!) kgrs . ) , inà di riít dè-
dàng, vì nó có si'rc khôe khác tlnrò-ng. 

Con lac-dà tô su* k h ô n - s á n g 

cùa T a o - H ó a 
Chira do-ăn trong mình điro*e.— 

BángTao-Hóa dã tò ra sir khôn-sàng 
cua N'gài, khi Ngài dirng nèn con lac-
dà cho ngiròi la dùng trong ìuri sa-
inac, chô có íl cây-cô mà ăn. Coh lac-

' dii có cái buóu lliàt lo Irèu lirng dâii 
mõ, khi nào nó' ph,âi di qua nlnrng 

dông cát thàt xa, không có gi ăn (V doc 
diràng, thì nó dùng mõ- dò ăn diìn cho 
den chùng tó-i bên kia sa-mac thi vìra 
het. ( T r i m c khi di dàu xa, thì ngtn'ri 

\-ráp rát cân-lhàn 
mà xem-xét cái 

btiíVu cùa cqn 
lac-dà có to 
V à k h ô e 
k h ò n g , dè 
nó có thè di 
t h â t x a , 
doc đircVng 
khòng có gi 
iín mà cũng 
không c h e t 
d ó i ) . 

Chira do 
u õ n g t r o n g 
m i n h n ó 
d ir o* c . — 
Gon l ac -dà 
dã có càch 
cln'ra (hi'rc 
ăii la n lur 
thê', m à nó 
l a i c ò n c.ó 
c á c h cluVa 
llu'rc u o n g 
nfra : nó có 

hai b u n g và 
bung thir liai Ihì 

M l«e-đi. de clu'ra iiinVc có 

Ihè dùng dtri/c rál làu ; neu buòi sáng 
nó dã uong niróc trong mòt cái giêiig, 
thì nó có the di qua nhùng bãi cát 
tiong hai ba ngáy ihà khòng khát. (^ó 
khi nginVi ta lac (V trong sa-mac và 
giìn chcl khát, thì ngiròi la mò con 
lac-dà ra mà uong mróc c.ln'ra Ô* trong 
bting tlnV hai cùa nó . 

Cho-n to la.— Chúa cũng đã liun 
clurn con lac-dà khác l luròng: Ò dtrr'ri 
bán chon nó có da dàv ho*n da CIIOTI 
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các con vàt khác. Trpng nlnrng bãi 
sa-mac, cát nóng nlnr thièu nhir ctôt, 
ngiròi ta đi giày gi cũng khôug chju 
nôi, thê mà con lac-dà đi nhir khõng, 
chãng thay nóng chút nào, áy cũng là 
nhò da chon nó dày vày. Bàn chon 
nó cũng to lám, tuy khòng dep, nhung 
có the tòe ra mà di trên cát không lún 
xuõng nlnr ngira hay loài vât khác. 

Mũi khác thircVng.—Miĩi con lac-
dà cũng khác Ihiròng : Irong mui nó có 
nucng da có thê khép lai, dên noi khi 
có bão, cát không Ihê náo bay vào 
dirpc. (Các nci sa-mae trong chàu 
Pbi và xir A-ráp thuòng có bão cát bay 
lèn, nlurng lúc dó ngiròi vá vàt nêu 
không ân inình, thì chac sê bi chet 
ngat, vì không thô 'd i rpc ; nlnrng con 
lac-dà vân tho và sóng nlur thiròng). 

T h a y xa diro'c.—Lac-dà cũng có 
con mát tháy xa hon và mũi thính hon 
các giong vât khác. Nó có fhè trông 
Iháy bãi cô ò đàng xa mà con ngira 
không n g ò ì'iing có, v:ĩ cc') thê ngĩri 
tháy niróc cách xa hâng mãy cày so 
vã háo cho ngiròi la biè't. 

Con lae - đ à dâu dũ*, nhirng 
cũng c ó íeh cho ngircri 

Tánh-t inh.— Vì vây, nguòi A-ráp 
và nho'ii-dàn CV iiliCrng no'i khí-hàu 
nóng-nirc và khô-khan vàn qui-chucVng 
giong lac-dà. Hp không dùng lac-dà 
cái, vì dê nó sanh-CIC; và nuôi con(Sáng 
32:15) . Nlurng tòi thay, lac-dà dê mâc 
binh nlnr binh ti'i và cíĩng dèchetnfra! 
N ó cũng khôiíg hien-lành: nó rat khó 
tánh. Chíhh Chi Hoa-Hòng khi ô- Phì-
chàu dã cõi lac-dà nhi'êu, và vãn sp 
nó cán ; dã có lììn áo chi bi lac-dà làm 
I'ách vì nó muon c;'ín. Néu nguòi chũ 
khòng can-lhàn, Ihì sè bi líó can và dá.. 
Nhiêu khi ngircVi bi nó cán, thì chang 
khác gì bj chó dai cì'ín, rát nguy-hiêm. 
V á , lúc nào có dip-tièn, thì nó cũng 
dá chê't iiguò'i nũa. Nó châng hè làm 
bau vcVi ngirò'i, nhir ngira, chiên, chó 
và các con vàl hien'-hĩnh khàc. 

Nlnrng, cr no'i sa-mac, nó gioi bao 
nhièu, thì o trong thành-thi, nó lai 

ngu-dai báy nhiêu, vì khòng biêt di 
ducVng cách khcĩn-ngoan. 

Phâi tâp quì xuõng .—Lúc nó còn 
nhõ, ngircVi ta phăi day nó tàp quì gõi 
xuong dê cõi hoăc xè'p clô hàng lên : 
vây phâi buòc nó sát tiròng trên có 
cira, rôi xê'p nhirng dÔ rãt năng trên 
lung nó, dén noi nó khòng cìĩrng lèn 
dirpc thì phâi quì xuong. (Chac khi 
cluing ta kém vi? sir cău-nguyèn, thì 
Hirc Ch'úa Ti'ò'i cũng dê gánh 'năng 
quá sirc trèn cluing la mà ép clning ta 
qui xuông! ) 

ích-lo'i cho ngu'ò'i.—Gifíng nììy rát 
có ích, vi giúp ngiròi ta trong vièc 
thông-thu'ong và du-lich. Khi np chét, 
da nó rtít tôt, và lòng nó dùng dê dcU 
viii lãm áo xoàng và làm trai ríít ben. 
(CácTan-sĩhocnguyèn-h()n Kinh-thánh 
nói ràng òng K-li có áo bang lông lac-
dà, theo II Các Vua 1: 8, vi ông vàn ò-
ngoài diĩng-váng, nlnr Giăng Báp-tít 
trong Ma 3 : 4; Mác 1 : 6. Măc áo biing 
lông văn tô ra mình là dáng tièn-tri, 
nlnr có chép trong Xa-cha-ri 13 : 4 ) . 

NgircVi la cũng ìín thit lac-dà; nghe 
đáu thil nó ngon lám. L a c - d à cái 
cũng có sũ-a ; ngiròi ta cũng uông sfra 
đó viĩ dùng làm fromage quí lám. 

Vì vày, các dàn áy sp lánh hung-dìr 
eiia nc'), nhirng cũng chuòng sir ích-Ipi 
cũa nó, và yân cleo nhiêu di) trang-sirc 
ò' cô nó (Các Quan 8: 21, 26). T rong 
dcVi tlurpng-cô, ngirò'i ta nuòi rál nhiÌHi 
lac-dà, nlnr Gióp có 3.000 con, v'ê sau 
thành 6.000 con (Gióp 1 :3 và 42: 12). 
Cái yèn cùa lac-dà thàt to vã lich-sir lám, 
den nõi chira dirpc rĩít nhieu di)-vàt (V 
trong nhiiKa-chèn dã làin (Sáng31:34). 

To-lcrn. không ai nuot diro-c!— 
Trong xir Ca-na-an, nó là giong vàt 

to nhát, vày Bĩrc Chúa Jèsus nói vê 
ngircVi Pha-ri-si hay chiu tòi-loi lón mà 
doán-phat lòi nhõ, là ho niiot con lac-
dà mà nhâ ra con ruõi! (Ma 23: 24). 
Thàt lac-dà lón hon hêt trong loài vât 
(trir ra con v o i . ) Chúa cũng dùng nó 
làm thí-du v 'ènguòi giĩui-có khòngvào 
niró'c thièn-dàng dirpc nlur con lac-dà 



khòng vào lò kim đ i roc(MaJ9:24;Mác 
10: 25; Lu-ca 18: 25). 

«Cong L ô Kim.»—Xgirò- i Giu-đa nói 
ràng tiê'ng « l õ k im» là tiéng nói dùa 
cĩìa ngircri Giè-ru-sa-lem vc niòt cái 
còng circ nhò. Nguyêri thành phô fiy 
có nhiêu còng lo, lòi den phài đóng 
cá lai; nhirng cũng có môt cái công cuc 
nhõ, chĩ vào nguòi mòt diroc thòi, thì 
dù ngò. Khi có hành-khách t i rxadcn 
Giè-ru-sa-lem inuòn quá, niuõn vào 
tnành mà các công to dóng cà rôi, thì 
ho có thê vào «Công L o K i m » diro-c. 
Nhirng con lac-đà có yên to và nhii :u 

i\n BAU OO 
V' 

hàng-hóa thi khòng di lo t ; vây chù nó 
phãi hô het dô-vàt xuông và hãt nó quì 
xuõng mà di bàng dau gõi dè vào 
«Còng L ô K i m » , thàl là mõt viècí rát 
khó chiu cho nó. Cfing Ihe iíy, ngu-òi 
giàu-có phâi bò hel tánh tham-lam cùa-
câi, bàny lòng hq rìíinh, thi mói vào 
nu-óc thièn-dàng diroc. 

Con lac-dà tiinh dfr, nhirng rat có ích 
cho nguò'i ta, ta ví nó vói gì? Chac 
nólàmhinh-hóngvènhĩ rngs i r khó chíu 
c ù a d ò i , thãl giúp ich lón chochúng ta, 
là con-cái Birc Chúa T r ò i , theo Rô-
ma 8 : 28.— Chi Hoa-H'ông. 


