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I I I . Ành-hircVng cùa Kinh-Thánh 
đõi vó*i Hôi-Thánh. — Đõi vói Hôi-
Thánh thì Lòi Chúa là nucVc hãng sông 
ci'r văng ra! 

Đúc Chúa Jèsus phán ràng : «Nhirng 
uông niróc Ta se cho, thì châng hè 
khát nũa. Xiróc Ta cho sê thành mòt 
mach niróc trong nguòi dó, văng ra 
cho dê'n sir sõng dòi dcVi.» 

Trên bãi sa-mac Sahara, minh-mông 
trcVi cát, dircVi ánh náng gát-gao dô lira 
cùa ìnat trcVi, khách lũ-hành phâi khô-
khan, tièu-tuy. NucVe! Niróc ! Đó là 
dèu toi-cân cùa ho. IIo thieu vât ăn 
chăng?—Chira sao !—Ho tliiê'u dô inăc 
chăng?—Chira cãn !... Miên có niróc 
là dù !... Nirócsê làm cho ho mát-mê, 
tuoi-tĩnh, nhir cây cô dirong con han-
hán găp inira dào. Nuóc sê khien ho 
thèin si'rc hoat-dông hăng-hái, lirót 
dăm trên bièn cát minh-mông xa tít... 
— Linh-hôn cũng the! Loài ngiròi dã 
lao-lỳ trèn diròng dòi thăm-thâm. Vói 
thòi-gian dâng-dăng ba van sáu ngàn 
ngày, dăm sirang dãi nâng, dôi-dàp 
bòi sóng cp.iĩ gió ma, dôt cháy bôi ánh 
nâng hìrng cùa tôi-lôi, nguòi ngucVi 
phâi khô-khan nhir thach-thâo õ- sa-
mac vày. Vóù tình-cành áy, ta tircVng 
nên đem gì dè'n cho ho ? Triét-hoc 
không? Khoa-hoc không? Văn-hoc 
không?... — Châng cãn den ! Duj' có 
niróchàng sôngcùaĐi'rcChúaTiòi, thì 
mcVi có thê khiê'n ho lai tiroi-tĩnh thôi! 

Trách-nhièm áy là cùa Hòi-Thánii 
chúng ta ! Nhirng xin hõi: Hòi-Thánh 
chúng ta hôm nay thê nào? Có phâi 
nó dirong có vê tiroi-tĩnh sung-túc nhir 
cânh vu-ò-n trăm hoa dua nô', cày trái 
sai-hoàng chăng? Hay là nó dirong 
khô-héo đièu-ta,ládòcành tro?... Noi 
minh còn thiê'u nijóc sóng, thì Iáy đâu 
văng ra cho kê khác duoc ! Hãy xem 
girong cùa Hâi Nestoriens: Nham the-

kỳ tliú' 2 thi'r 3, dã khài-công khuêch-
trirong dao Chúa tai An-dô, Tàu, rôi 
lân lãn den Nam-dirong quãn-đâo và 
Bông-diròng ta nũ-a. Công-viêc cùa 
ho cũng có vê tán-bô : vào thé-kỳthír5 
vuaTàudãtiep-nhânChúa. Noicù-lao 
nhõ Java cũng có dén 9 giáo-khu do 9 
giám-inuc coi-sóc. Nhu-ng đen naj'sir-
nghièp áy b dàu?... ©ó chang qua là 
ho Ihiêu nguôn nu'ó'C sõng! Đã tàn-
tuy tôn cùa nhoc công, ban-bô moi sir 
nhu-căn, song dôi vái Kinh-Thánh ho 
lai chăng lo phièn-dich dê'n. Tín-giáo 
chăng có nirrVc sõng nuõi mình, eó đàu 
văng ra cho kê khác?... Thành-lhù' 
các cõng-lrình áy dành phâi tièu liình 
khuât dang...—Còn xem nhu ó' Mada-
gascar, nhíím the-kỳ thú 19, mòt sô 
giáo-sĩ Anh dem dao Chúa truyèn ra. 
Viêc thũ nhút mà các giáo-sĩ làm là 
tàn-làm phiên-dich Kinh-Thánh ra 
tho-àm. Nhò nguõn niróc sõng nãy, 
công-viêc iát mau ket-quâ. Nhung, 
chãng may giũa chùng lai xây có con 
bát-bó: Hoàng-hàu xúáj' mcVtmăt truc-
xuât các giáo-sĩ, mòt măt khâo-kep, 
chém - giê't tín - dô cách tàn - khôc. 
Trung-thành vói Lòi Chúa, là nuóc 
sõng quí hon moi vât trèn dòi, tí'n-đô 
đem Kinh-Thánh chòn-giáu trongmôt 
cum rírng xa. Không thè ròi khôi 
nguon nuác áy, ban dêm tăm-tôi ho 
lăn-lòi đè'n dõ' ra doc; doc xong lai 
chôntrcVxuông. Mãnh-hrcphi-thiròng 
bông-bôt trong ho, không thê ngôi yên, 
nucVc sông áj' lai phâi văngra chodông-
bào ho !... — 20 năm qua ; hê't con bãt-
bó, các giáo-sĩ Anh truóc kia đu'o-c 
phép trcVqua. Nhũng tvrcVng công-viêc 
cùa mình dã trôi theo giòng niróc, nào 
dè khi trô- lai thì thãy ket-quâ gap thèm 
10 lan nĩra.—Hõi quí ông bà ! Vèphãn 
Hòi-Thánh chúng ta, đã có san Kinh-
Thánh mà tôi-tó- Chúa dã tàn-tàm lo 
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phiên-djch truróc hêt. Song xin hõi: 
Ta có lòng yèu-mê'n nó nhir các tín-do 
trên kia chira?... Vây, hãy kíp nòn-ná 
liru nuróc sông áy ra, cir luu ra mãi cho 
đíín khi Chúa yêu-quí chúng ta trô- lai. 

IV. Ành-hiró-ng cùa Kinh-Thánh 
đoi vó*i tín-đ<5. — Đõi vói tín-dô, 
thì Lòi Chúa là luo-ng-thuc thiêng-
lièng. Búc Chúa Jêsus phán ìang: 
«Nguoi ta sõng.... nhò1 moi lòi nói ra 
tír miêng Đúc Chúa T r ò i . » 

Ta hãy tuông-tuong môt gã ăn-xin, 
măt gay má tóp, thân-hình tiêu-tuy 
ntrong trèn chiê'c gày, buóc di xiêu-tó. 
Tai sao ? Môt câu trâ lòi vut đê'n trong 
trí râng: Vi thiê'u ăn I—Linh-hòn cũng 
thê' ! Tai sao có tín-dõ phâi sông môt 
đòi sàu-khô diu-Iinh? Háchangphâi 
tai thiè'u luong-thirc thièng-lièng sao?.. 
Tùng-trâi tình-cânh áy, văn-sĩ Victor 
Hugo thuò-ng to tieng khuyên ràng: 
«U'óc-ao moi túp lêu tranh có môt 
quyên Kinh-Thánh, làm kho Iirong-
thuc nuôi mình. Ngól mày muoi năm 
tân-tuyvóiđòi,nhàdai-văn-hào Waller 
Scott, den phútcuôi-cùng linh-hôn vãn 
tbèm-khát luong-thuc thiêng-liêng. 
ông goi nguòi giir kho đem dên cho 
mình mòt quyên sách. Nguò'i nãy vôi 
hôi: «Thua ông, xin cho biet tên quyen 
nào.» Vì trong kho cũa ông von có biêt 
bao là sách. — ông liên gát ràng : «Ô ! 
Ngiroi đâ ô* giũ' kho sách ta lâu nay mà 
chua biet ta muôn quyên nào à ? Ngoài 
quyên Kinh-Thánh ra tbi cbãng có 
cuõn nào đáng goi là sácb câ ! » 

Hõ-i quí ông bã, ta cócái kbo lu-ong-
thirc nay clura?... Khá bict ràng trong 

đó có dăy-đii: nào sũa tuoi cho dàn 
so -sanh, nào dò-ăn đăc cho hàng 
cuòng-tráng, và chât bô cho buc lão-
thành; lai còn lâm thúc tiêu-sâu khiên-
muôn nũa. 

Năm 1155 tai thành Lyon có môt đai 
thuong-gia tên là Pierre Valdo. Dãu 
đuong sông trong cânh phong-luu dài-
các, song lòng ông càm tháy khò-héo 
dói-khát la-lùng. Khi ông tim đuoc 
Lò-i Chúa giúp mình thõa-mãn, tbì ông 
không quên noi dau-kbo cùa dông-loai 
xung-quanh. Thuc-hànhtheoLòi ăy, 
ông bán hêt gia-tài mình bõ-thí cho kê 
nghèo; rôi ra công phiên-djch Kinh-
Thánh, lãn-luot dem lu-ong-thuc quí-
báu áy phàn-phát tùng nhà. Gông-
vièc cúa ông răt ket-quâ, có mòt só 
dông nguòi khát-khao đuoc no-dũ. 
Ma-quĩ muõn ngăn-trô- òng, khiê'n cho 
phekia timphuongbát-bóvàxua-duôi. 
ông dành phâi dăn vocon trõn-tránh, 
sô dông ngiròi kia cũng cùng quày gói 
đi theo. Dêm truòng, canh vâjig, xiè't 
bao nõi khô-cuc nhoc-nhan, lăn suõi, 
trèo non, lèn đèo, xuông hô. Nhung 
câ đoàn vãn tuoi-vui thòa-mãn, vì có 
Lòi Sõng nuôi mình. Ngày lun tháng 
qua, tir núi năy dên núi no, ho lièn 
đinh cu-trũ noi triên núi phía đông 
cũa dãy núi Alpes. Tù dó ho khõi làp 
môt xã-hôi hoàn-toàn song theo luàt-
pháp thánh cũa Chúa. Và trâi qua 
các đòi bo vãn là mòtđám môn-đõ tõt-
đep trung-thành cùa Dăng Christ, treo 
guong muôn thuô- vày...—Hõi quí ông 
bà, chúng ta có duoc nhu nbírng tin-
dô Vandois nay chăng? (Còn tiep) 


