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V I - T R U N G D A N G S C 
" y i - T H Ù N G ! V i - t r ù n g ! Các nhà 

bac-hoc dã bao pben Iuàn de'n vi-
trùngl NgircVi ta phâi dùng hê't tài-
năng tri-tuè clè bài-lrirành-hircVng dôc-
hai côa vi-trùngcV kbăp inoi no-i. Cuôc 
chicMi-tràn gifra niróc năy và niróc kbác 
sêhè't chăng? Cuòccanb-
tranb gifra dàng no và 
díÌng kia sè thòi cbăng? 
Có lc. Niurng cvéc vât-
lòn vói vi-triing biê't d é n 
bao giò inrVi kê't-l iêu? 
TnrrVccàu hôi nììy, nhũng 
ngircVi hoc rông tài cao 
kbòng kliùi ngàm-ngùi. 

Đè mát tiân xem, nào 
ai tháy duo-c vi-trùng? 
Chún'g nííô lám, đu-cVng 
kínb díii nhirt chì lir năin 
phììn van môt ly dè'n hai 
pb'àn ngàn inòt ly I Tbì 
dày, xin anb em ngó qua 
kinh h i èn -v i , xét giot 
mróc và cbút không-kbí 
iiììy. Kia, kia, c h ú n g 
sông. cluing ngo-nguày, 
cbúng lanb - le vô-cùng, Kinh lii^n-vĩ 

dfjn nôi cbĩ trong ChcVp mát, có tbê 
tràn kbãp inôt iniên. 

Cbúng sanh-hóa không biêt co man 
nào mà kè, bám vào môt sanh-vàt mà 
mirn cách sông-còn. Cũng có môl vài 
tbir vô-hai.song phăn nhiêu nguy-bièm 
láin, thiròng truyen binh tbúi-tba. Xét 
inôt gramme bui, ta tháy chrcrc l<Vi 
1.300.000 v i - t rùng! Ta coi diroc là 
trong-Iành làn nuóc nào chĩ có 1.000 
vi-trùng moi pbàn khoi (èentimèlre 
cubé). NircVc sông Sèìhècò tir 2 clen 14 
van vi-trùng môi phân khôi. Còn nuóc 

CÔng thì tcVi 63 trièu vi-lrùng môi phãn 
khiíi! Báng ghê tbay ! 

Vi-trùng truyen <lê láni. Chúng xâm-
pham tbàn-thè ngiròi la, có nhicu ngõ 
lèn vào nrri áy. Chúng kicng-nè ngircri 
manb-kbòe. Nhung nguy thay cbo kê 

yeu-dau, nièt-nhoc, hu-
mòn không cbiu d ù n g 
plurong săn có mà bái-
trir anh-hupmg dôc-hai 
cùa chúng! Chúng bé-
nhò, nhirnggiè't chè't bao 
ngiròi! 

Bên canb n h i r n g \ i 
tbnôc c.ùa kboa-hoc dùng 
làm kbi-gicVi đánh nhau 
vtVi v i - t r ù n g , có ba i 
tnrcVng-hop t i r - n h i ê n 
chãng giiip ich chúng chi 
câ : ánh sáng và noi cao. 
Nêu nóngdênmôtchirng-
mirc nbirt-dinb, ánh sáng 
ăt làm hai vi-trùng : Măt 
tròi mùa ba giêt chet vi-
liiing iy cách măt hõ ba 
tlnróc. Núi - non cũng 
làm hai chúng ; lên cao 

hon măt bièn 300 tbiróc, ta it tbáy vi-
tiiiiig. Còn trên dĩnh núi, thì tìm bây 
ngày không ra môl con. 

O O <> 
Thân-tbc bi vi-lriing phá bai dã ban 

rôi ; nhirng linh-hon, thàin tbay, cũng 
b'| vi-trùng«tôi-khicn» tièu-nuõt. Tõi-
lòi còn dáng so hon vì khien ta pbíii 
chet dcVi <l<Vi trong dia-nguc, mat bet 
banb-pluróc dích-tlurc và làu-bèn. 

Có tòi-lòi tcVtucVng, nbung biêt bao 
tõi loi kin-giâ'u trong dáy lòng, làin 
tiêu-ma hêt linh-hrc. Chác còn sót it 



nhieĩi càm-tlnh lol-lành, tánh - hanh 
dáng khen, song iíiih-hiiõng dòc-hai 
thi vò-sõ. Neu chì cõ sĩrc rièng, loã.i 
nguòi sao khôi sa-ngã ? 

C.ring nhir vi-trùngì tòi-lôi sanh-hóa 
inaii-chóng và tràn-lan kháp noĩ, dê'n 
noi ((moi ngirĩri dcu dã pham tòi» (Rô 
3 : 28); Mìil tháy sir xãu, tai nghe'lô-i 
xã'u, inicng doc sâch xiíu, kìa, hòl 
giong tôi dã vào lòng. lian dììn lòi-
liìin dòi chúl, rút cuc lôi-áe gáin-ghè. 
Quen phain tòi, ngiròidcVi khòng chong-
cir gian-ác, nhirng ehieu Ihco linh-duc 
dè-hĩ'ii. Hc> chang khác con Ihuven 
tiòi xuôi dòng ninVc, sa vào virc-thâm 
bièn kho-i. L i a -bò Đĩrc Chúa Tròi , 
ho inal iiguiìn sĩrc nianh nèn dành chju 
tôi-khièn hùy-phá. 

Xira ĩiay bao kèluông còng tim cách 
bài-trír lc)i-lòi ! Vày, Búrc Chúa TrcVi 
dc)ng h'nig thircrng-x(')l, sai ('on incVl 
xuông tran dè «cúu dàn niinh ra khôi 
tôi» (Ma 1 : 21). Huvel bâ'u cúa C.ĩni-
Chúa c() (piyen lira sach lòi ta. «Dău 
lòi các ngiro-i nlur híìng-di'èu, sè trcV 
nèn liang nhir luyet; dau dô nhir son, 
sè tiò- IK'MI trang nhir lòng chiên» (L-
sai 1 :18). Mòt khi lòngdiroc liìy sach, 
ta cììn «dòng ngôi trong các noi trên 
tròi trong Bĩrc Chúa Jêsus-Christ»(E-
phè-sò 2 : (>) và «di trong sir sãng cũng 
nlnr chinh minh NgáicV liongsir sáng» 
(I Gi. 1 : 7), nnõ hau «diroc giũ ven, 
khòng chô trácb dirrrc, khi Bĩrc 
Chúa Jèsus-Christ c h ĩ i n g la den» 
(I Tè 5 : 23).—I'uul Faivre. 

D I T C - T I N CUA M O T N H A K H O A - H O C 

AN ll-TI ENG òiig A mbrose Flemihg, 
'••'< !;hoa-h(>c Irĩr-danli ci'ia nuóc 

\uh, . lĩnig-lày khìíp the-gi(Vi. Ong 
.... ,.iiill-iniiih diroc mòl phan liong lx) 
:,,áy vò-tuyen tiuyeĩi - Ihanh. Chìíng 
nhfrng lá mòl nhã khoa-hoc Irĩr-danh, 
ông Fteming cũng là inòn-dô tiu-kinh 
ci'ia Báng (mrisl và hel lòng tin Lòi 
Bĩrc Chúa Trcri. 

Mc'ri dày diên-lhuvet lai Hòi Trièì-
hc>c niriVc Anh, òng lai tc') lòng tin các 
phép la trong Kinh-Thánh vã choi 
khõiig chiu nhàii Ihuyel tan-hóa. I'hi'ii 
can-i!áni lăin inc'ri dám nói nlnr Ihe; 
sir cuong-c|uycl ci'ia ông chác dã ciini-
dõng dai-hiêu các hãng thiĩng lin. dê'n 
nõi ho ilánli dièn mcĩt phììn lc'rn ci'ia 
bài diC'ii-thuyêt ííy sang xĩr Gia-nã-dai. 

Dirí'ri dày chũng lòi xin tnrng-dân 
inòt vài UVi luyèn-bo dáng gbi-nhcVci'ia 
nhà khoa-boc â'y. Òng rìíng: 

«Báng buon thiiy, nhieu ngu-ò-i Ihuòc 
vê Tàn-phái chiu còng-nhàn nhĩiiig 15 
phòng-di.nh vô-hiíngcũa khoa-hoc v:U-
chát! Ho cũng chõi ràng Bĩrc Chúa 
Trirì khòng thè nào làm các phép la và 
các công-viêc dàc-bièt. 

«Vày, ho xày-cát trèn nèn bàng cál 

cùa khoa-hoc màp-niĩr và Ihay-đoi 
luòn, ch(V khòng cbiu yèn-iighí Irèn 
nên dá cùa LrVi Kinh-Thánh. Kinh-
Thánh do Bĩrc Thánh-Linh soi-dan, 
càng ngày cáng đvro-c chĩrng-nghièni, 
không cluĩii iihũ-ng lc'ri doáli phòngcùa 
trí-khôn hiiy lììm !ac. song chĩni nhi"riig 
lòi do các ngirc'ri Ihánh cũa Bĩrc Clìúa 
T i ò i ; các nguĩVi ãy nói vì cbiu Bĩrc 
Thánh-Linh ciĩin-dòiig. 

«Bĩrc Cluia Jêsus-Christ lír kê chcĩ 
sông lai, dó là niòt llurc-sir rõ-ièl. 
Haag vày thì doi \('ri vicc Ngài Ihình-
lình dirng nèn yò-sô cã trong hò, lliinli-
lình dtrngnên cá và bánh đe nuôi-náhg 
doàn dân dòng-clúc, cluing ta khòng 
thc' nào chcíi di và cho là huyèn-hoăc.» 

Óng Fleming ciĩng giâi-lũân rang: 
«Néu mirĩri iigàn năm Irirác A-dani d;i 
có Ioài ngirĩri sõng lièn niiil dát, thì 
loài ngirĩri â'y chìic phiii sanli-sãn dc'n 
nôi dã dây tràn hiìu kháp dia-cău. 
Nhirng di-tich cùa loái ngirĩri dòng-dúc 
áycVdàu? Ta chĩ t ì i n d u o c vài chuc 
bô xirrrng. Thàl ra thì nioi sir trèn 
Irái dĩít nãy hòa-hièp bòi phììn vó-i 
truyên-lich sáng-tao chép trong Kinh-
Thánh.»—Tlie Evangelical Chrislian. 


