
THÁNH - KINII IÌÁO 

T T ' H Ò N - N A N thay chõ xúnào bi chàu-
eháu tàn-hai ! ( ) ' r>(>ng-diro -ng, 

it klii lliáy có nliieu ehàu-cháu nhir <V 
xir Ca-na-an và cáe. xir bac Phi-chàu 
ciing pliuong tây-nam Á-châu. 

Môt ngiròi Pháp dã mô-tâ mòt ngày 
cà xiv Ahjèrie. bj châu-chà'u tàn-hai. 
Xin dich dăng bài cùa ông lên dày : 

Loài chãu-chà'u cr xú* A l g é r i e 

«Biía đó, Irò'i dep-dê* song nóng-nirc. 
Châng có chi làm van bâu tròi trong-
trèo. Tòi thình-lình sirng-sõt vi thay 
môt chãm den bay vê hiró'ng nam. 
Trong làng tòi diro-ng (V, b õ n g c ó nhieu 
tieng thì-tham, xòn-xao. 

Tliôt-nhiên có ìnòl liè'ng la-loi gó-m-
ghí làm cho moi ngirrVi đinh tai nluic 
,<5c. Ngiròi hòn-xir kèu om-sòm. Tir 
moi chò, ho vìra xòng lèn sàn gác, 
hoăc kéo ra duòng pliti, đÔng-rUÔng, 
vira het sirc khua-gõ xanh, nôi. H o 
iróc-ao dùng cách dó dê h'un cho bììy 

chàu-chau dòng-chic kia kinh-so' mà 
phài bny di luró'ng khnc. Nhirng ho 
luông công ; dáin inây cir lien dên, và 
inôl con imra chàu-châ'u do xuông 
khfìp xir, ngàp các diròng phô.. Khi 
chàu-chãu dã hay di no-i khác, hoăc 
chêì het roi, (có khi chàu-chau c.hèt 
trên dirò'ng day tó'i nam phàn l à y ) , Ihì 
niál nu'in, vì cluing ăn liot thò-sãn. 
Chũng chi dè lai irc triêu trirng, qua 
sang năm lai sinh ra ItVp khác.w 

Theo Kinh-Thánh, tai-va này xay ra 
rat nhiêu. Loài chàu-cháu nlnr mòt 
dao-binh rát dông, bay di nlur dám 
mày hoăc suong Infi, làm cho tròi 
sáng hóa ra mrV-mit (Xuát 10:15; Quan 
6 :5 và 7: 12; Giè 46 : 23) . 

T iêng cánh nó v ô nghe nhir nnra 
dào hay ngira chay noi chiê'n-tiuòng 
(Giô-ên 2 : 5 ; Khâi 9 : 9 ) . Chúng nó 
bay dên nlur dao quì-binh, không lài 
nào ngăn-càn diroe (Giò-èn 2 : 8, 9 ) . 
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Chúng nó cũng ăn làn-hai : Tr i róc khi 
clning nó dên, thì dát còn xanh-luoi 
dep-dè, nhirng klii chúng nó di roi, 
thi đát t rò nèn h o a n g - v u t ro - t ro i , 
chângcòn cày-cõi hoa-quâ (Giô-ên 1 :4, 
7 và 2 : 3 ; Xuãt 10:12, 15). Khòng 
có phuong-pháp nào ngăn-trò* dirpc 
cluing ; trong các xĩr thiròng b | chiuig 
gieo tai-va, nguòi la dã diing moi kê'-
hoacli dê hùy-dièt chúng, nlnrng thày 
deu vô-hiêu. Chúng cĩr tir-do hay vào 
nhà, cháng có gi ngăn-trò dirpc (Xuát 
10: 6 ; Giô-ên 2 : 9 , 10). 

Các nhà du-lich nói ràng có khi chĩ 
trong năin phút dông-hô ( k è tir khi 
m ó i thííy nó ô dãng xa nhir mòt dám 
mày) , eã mòl thành-phô dã duòng nlnr 
bi ((ìnroc lu t» bang cbâu-cháu tràn-
ngàp. May thay cho dàn Y-so-ra-èn, 
là dân tìirc Clnia T r ò i , vi ho dirpc 

phép ăn loài châu-cháu ( L è - v i 11 : 22) ! 
Chàu-cháu day clning ta deu g ì ? 

Nhiêu deu 1am. Nlnrng dêu rõ-ràng 
hcn hét là chàu-chiĩu làm hinh-bóng 
vè sir doán -pha l cùa Cliúa. Ngài 
khòng íhèin dùng khí-cu lĩrn-lao mà 
hìnb-pbat kê á c ; Ngài không muôn 
lâm nho'cái chóp-nhoáng dep-dè sáng-
láng ciia Ngài bc i dùng nó dè giê't 
nhũng nguòi xáu-xa nlnr Hê- rô l ; vày, 
Ngà ieh idùng loà i côn-tnĩng(Sir 12:23). 

Châu-clĩáu là mòt ta i-va dáng sc-
hãi, nhirng chĩ là mòt con trìing nhõ-
bé. Cũng mõt lè áy, dao-binh ciĩa Sa-
tan gom irc-trièu quĩ bay kháp no i , 
vào l i nh -hôn nguòi la, thi còn có 
gi dàu ! Nguyèn Chúa sai Than-Linh 
cùa Ngà i , nhir tràn g i ó , duôi het quĩ-
sĩr khôi lòug và dja-vi ciia chúng la ! 
(Xuát 10: 19).—Chi Hoa-Hòng. 

T U TREN NHIN XUONG 
idíhá nhin-xem tiv 

T 3 H A I , neu ta dĩrng 
c trèn dĩnh núi 

thiêng - lièng, thì se 
hiêu dupc nhũng ván-
đê minh khó giái. Hao 
phen khách bô-bành 
lac hân duòng, bèn 
Ieo lèn ngon cày hoăc 
đinh dôi , và lai tim 

a. n. SIHPSON thãy diròng ! Tai (16, 
nguci tháy dàng sau có nhũ*ng nèo 
quanh-quãl mà minh dã trâi qua, và 
diing triró'C có câ con ducng ròng-rãi 
dua 'mìhh vê nhà. Cũng vày, trèn dĩnh 
núi Cău-nguyên và Đtrc-lin, chúng ta 
sê thâ'y con diròng bang-phìíng, và biet 
rãng minh duong đi ve nbà. 

Châng có phucng-pháp khác khiê'n 
ta tháng nôi the-gian. Ta phâi vupt 
lên trên thè'-gian. Ta phiíi dirng vê 
phía phan Ihircng lón-lao cùa niinli 
mà nhìn-xem thê-gian, thì mìĩt ta se 
(|iiáng-chói dè'n nôi khòng thay thê'-
gian. A y chang khác chi sau lúc 
ngam-xem măt tròi mòt choc-lát, miit 

chól» (NhS-ca 4: 8) 

ta bèn quáng-chói dên nôi không t h a y 
nlurng vàt ha-giói. 

Khi chàng thiê'u-niên nircc Y di bán 
hoa-quâ kia tháy mình dupc ke-tir 
môl láu-đài ciĩa vi còng-luóc, thì anh 
em khõng eòn có thê cám-dõ chàng 
ham-mê mói l c i buòn-bán nhõ-mpn, 
hoăc sir giao-du v c i nhfrng bè-ban 
cô-tri. Chàng dã vup -l lèn trèn mpi 
deu d ó . 

Ai biêt sir trông-cày do dia-vi Chúa 
kèn-gpi minh den, và sir giàu-có, vinh-
hiên cùa co-nghiêp mình, thì sê có 
thè coi khinh thê'-gian. Kè dói-khát, 
nghèo-khó m ó i thèm-tluiõng « v ô dàu» 
( L u 15: 16) cũa thê-gian. Chúng ta 
sanh c mièn thièn-lhirpng, và khát-
khao dircc vè nhà minh. Ngày nay 
chúng ta hãy het lòng di dirò'iig vê nhà, 
lĩrc là Thièn-dàng !— A. />'. Simpson. 

O O O 

T Z \ ( ) I vói tín-di), song là nghiêng trèn 
ngirc Đĩrc Chúa Jèsus-Christ,'còn 

chêì là ngù yên trong cánh lay Ngài . 
—The Alliance Weeklg. 


