
Đ U Õ C TRÒ-I RQI B Ã T 

D A O C H U A T A I C A O - L Y 
T ~ \ Â N Cao-ly giõng nlnr các dàn-tòc 

ò trung-uong Au-chàu, vì ho vôn 
tír dó mà tràri di. I)àn-s6 chírng hui 
nnro-i triêu. N u ó c Cao-ly òchính gifra 
Viên-dông, nhon-dàn có tri thông-minh 
và tài-khéo. 

BaoTin-Lành truyen dên nuóc Nhut 
tír 75 năm nay, den inrúcTàu hon môt 
trăm năm nay, dên nuóc Cao-ly mói 
đuoc 50 năin, thé mà sõ tín-dô ôCao-ly 
dông hon cà hai noi kia. 

B a o T i n - L à n h truyèn dên nuócCao-
ly l l icnào? Nguyên ông Nelson chũ-
truong mõt hòi y-tê' truyen-gião (mĩs-
sion médicale), câm thííy Đúc Chúa 
Tròi thúc-giuc mình den nuóc Cao-ly. 
Nhung báy giò cũa mróc Cao-ly dóng 
ehăt khòng cho dao T i n - L à n h vào. 
Nêu ai câ gan dám giâng dao ãy thì bi 
bát vá xĩr-trăm. Vày, ông Nelson dà n h 
phâi lãin vièc trong dia-phàn Trung-
hoa it làu, vùa chũa binh, vira giâng 
T in -Lành . 

Rôi inòt ngày kia, ôngxuông tàu den 
nuóc Cao-ly. Ong dê'n <V kinh-thành 
nuóc ay ít lâu,thì thái-tùtrong hoàng-
cung hi dan bán phâi răt nàng và duong 
háp-hõi. Vua Cao-ly nghe nói trong 
kinh-thành có mòt ông tên là Nelson, 
vìra giâng dao, vùa chũa thuõc, bèn 
cho inòi òng dén. Vây, ông vào trong 
cung-dic;n, dè'n pliòng thái-tù nam. 
Vói các dô dùng tinh-xào, ông khoét 
thit, lìíy hê't chãtdõcòvêt thuong, gáp 
đuoc vièn dan ra, và thái-tù duoc 
khõi chè't. 

Khi òng S'elson ra vê, thì vua phán 
rãng : « B a o Tin-Lành nhu vây chăng? 
T r u ó c kia trãm chua biet ho dùng cách 
năy mà giâng đ a o . » Rõi vua cho phép 
ông theo duòi công-cuòc truy'èn-dao (V 
Cao-ly. Víiy, trong nuúc Cao-ly, dao 
Tin-Lành bat dău rao-giàng noi cung 
vua, chó' khòng phài noi leu tranh vách 
dãt nhu thói thuòng và nhu ỳ mong-

ìnôi cùa chúng ta tù xua nay đàu. 
Giáo-sĩ Nelson bèn rao danh Jí:si s, 

nói cho dàn Cao-ly biet ho là tôi-nhon 
và Đirc Chúa Jèsus dã chè't thay ho. 
Rát nhieu nguòi duc/c chũa thuôc, 
duo-c biet BangChrist và nhirt là durrc 
tháy Ngài sõng trong ông Nelson. 

Sau khi kê-cúu sù-kỳ Hôi-Thánh 
làu năm, tôi dám thàn-trong nói râng 
không bô sũ-ky Hôi-Thánh nào có thè 
chép nhũng phép la to-tál nhudã thay 
thuc-hièn và còn duong thuc-hic;n 
trong nuóc Cao-ly. Hôi-Thánh Cao-
ly thàt theo guong-mãu cùa các Sú-dõ. 
Hòi-Thánh áy dã duoc sĩrc manh chinh 
vi dã bj bát-bó dũ-dòi . Nguòi nào 
khòng hj ngõi tù vì danh Biíng Christ 
ríit ít là niòt lăn thì khòng diroc kè là 
tín-đô. Ngôi tii, ho phãi ăn món rãt 
khó nuõt, là dàu xáu náin tròn. O Cao-
ly, dàu xãu thuòng dè cho súc-vãt ;ĩn, 
vì nguòi dêu ăn com. Tín-dô quen 
nói răng: «Anh áy chua tàp ăn dàu 
xau, thì dã có dúc-tin gì dàu .» 

Sau 50 năm giâng dao, trong nuóc 
Cao-Iy hi?n nay có nhieu tin-dô hon 
kháp de-quôc La-mã mõt trăm năin 
sau khi Bíing Chrisl ngu lên tròi và 
Bĩrc Thánh-Linh giáng-Iãm. 

Hôi-dông phuc-hung hop vào gifra 
năm có 30 van nguòi ghi'tèn, có nhieu 
bà di hàng trăm dăm dõii nhóm. Tòi 
cũng mói giàng phuc-hung tai mòt 
dia-hat kia. Sau khi giàng, có mòt tín-
dô tên lá ông Kim, buóc lên tòa giâng 
làm chúng ring Bĩrc Chúa Tròi dã làm 
phép la trong thàn-thè ông. Sõ là hàm 
răng duói cùa ông trê ra, trông rãt 
ghè-so, không thây thuoc nào chũa 
đuoc. Nhung Hôi-Thánh cú kbàn-
nguyên cho ông, và B ú c Chúa Tròi dã 
chũa lành cho òng. Hiên nay ông có 
thè cát tiêng hát ngoi -khen Chúa. 
— Tiên-sl George S. McCune (The Latler 
Rain Evangel). 


