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( T i í p l l i c o ) 

f ' Ũ N G có liòi bân s á c h . d o nhà-tlnV Nhirngcòn niòl vigcló-n-laohon níia, 
«Dèn-Tain» sáng- làp ; trirrVc kia lá nhà nuôi Irè mo-còi ò xóin Sloclauell, 

và ngày nay[ inuc-dich cĩia hòi :íy là Ihiinh l .uàn-dòn. Năin 18(>7, vièn hão-
cò nây diroc sáng-làp p h à n - p b á t cho dân-

chúngdoc văn-chirang 
Ihiinli-khicl cĩia dao 
Tin-Lành. Còng-cuòc 
năy biít diìu lìr nìĩm 
18(>(>, vã bày g'nV còn c.ó 
k e t - q u à m a y - i n a n . 
Các h ò i - v i è n t h u õ c 
Ve nhieu nhánh dao và 
cbuyèn bán các sách 
thành, phát sácb dao, 
thăm-viêng ngin'ri ta, 
cùng rao-gi ĩ ing Tin-
Lànli. Hày gió, nghĩa 
là 6!) niim sau khi sáng-
lãp còng-cuòc â'y, có 
clurng 40 ngircri cir 
t ien-hành còng-vièc. và 
diroc thành-công diĩy-
tron. Cám orn Chúa l 

Chirng n a m 1851, C B A H L E * H A D D O K S P U R O B O X (1834-1893) 
khi áy Spurgeon inói 17 tuôi inà có lè 
('iing chira tói, òng dã nhàp Hòi Tir-
nguyèn Truyen-dao vón Ihuòc vè nhà-
thcV phó T h á n h A n h - r ê tai t h à n b 
Cambridge: chinh là nhcV hòi áy mà 
chĩrc-vu truyen-dao liru-hành ciia òng 
đã bát diĩu. Ông càm-biê't còng-cuòc 
áy quan-t rong và có giá-tri, nèn vira 
khi làm muc-sir ò-Luãn-đón, òngdã to-
chĩrc niôt Hòi Tir-nguyèn Truyên-dao ; 
clén bãy giò công-cuòc nãy vân có kel-
quâ my-mãn. 

nh(V lòng rông-rãi cùa 
ba Ilillijard, là xcr góa 
inòl òng muc-sir cĩia 
Giáo-hòi niróc Anh ; 
bà dãng 18 van dòng 
váo còng-cuòc tir-lhií'n 
ã'y. Ke lir năin dó virjn 
hiĩo-cô (V Stockwell che-
ehcr, miôi-nâ'ng õ.OOO 
con tiai và con gái. 
Chúng nhàn diroc niòt 
ncn giáo-duc lol-dep 
v:ĩ diroc dir-hj de làin 
nhieu viec íeh-loi và 
đ a n h - g i á Irong dò-i. 
Yièn h : ĩ o - cô k h ò n g 
phàn - bièl pbái dao , 
cha me cùa csĩc con 
trai con gãi dó võn 
thuõc vê moi nhánh 

dao Bâ'ng Christ. Vièn bão-eò có ìnuc-
dích nn'V-niang tài-năng eùa con trè, 
càn-lhàn dào-luyèn chúng vê tri , dĩrc, 
the-duc, ngõ hììu chĩrng có the sông 
day-dĩi và nhcrn-dĩrc. Trong ngót 70 
năm nay, giá-li'i cùa còng-cuõc áy ve 
plnrong-dièn xã-hôi, cĩru-te và dao-
dĩrc thàt virot quá y-tirò-ng cùa moi 
ngiròi. 

Nhirng dài kỳ-nièih rirc-rõ nhĩrt cùa 
Spurgeon, gia-tài to-h'rn nhĩrt cùa òng 
đè" lai, cliính là Muc-sir Cao-đâng Hoc-



eltreVng. Thãng hãy, năm 1855, khi 
Spurgeon khuyèn chàng Medhurst (bãy 
gi(V incVi 20 tuòi) hãy dir-bi lãnh chúc 
muc-str, lai ln'ra chiu moi khoàn chi-
phi cùa chàng, thì ông it nhàn-biêt 
rãng mình direrng sáng-lãp inôl trireVng 
cao-dãng đè day 1.400 ngirtVi sè hành 
chirc inuc-str tr nircVc Anh và ngoai-
quôc, trong so a'y có nhiêu òng bircVc 
lên dja-vi lãnh-tu trong Hô i -Thánh 
nirirc Anh. 

Tán-s ĩ ./. (.". Carlile nói vc'ri chúng 
tôi liíng ngày nay trong s6 các sanh-
viên tot-nghicjp trircVng cao-dâng ãy có 
150 ngtrcVi làm giáo-sĩ ò nirc'rc ngoã i ; 
400 ngireVi hànb cln'rc muc-sir trong 
Hõi lìaptiste cr mreVc Anh ; 32 ngtrtVi 
thuòc vê ban truyên-giáo ngoai-quôc 
cùa IIòi Baptiste. Trâi cjua l!8 năm nay, 
trong so 29 òng muc-sir làm Hôi-trircVng 
Hò i -Thánh Baptisle tureVe Anh, thì 10 
òng là ciru-sanh-vièn trtreVng cao-clăng 
ãy. Nèn nhác râng ngircVÌ chù-toa lê 
kỳ-nicm sanh-nhtrt thúr mòt t răm cùa 
Spurgeon cũng là mòt hoc-trò cùa òng. 
Xét str-nghièp lày-lirng cùa nhieu sanh-
viên IrireVng cao-tlãng áy, kê dã ngit 
yèn Irong Chúa, ngircVi còn song trcn 
deVi, th'i ta dii biel công-ti inh cùa Charles 
Haddon Spurgeon trong trtrtVng cao-
dàng iíy là ltVn dircVng nào . 

Môi mòl còng-cuòc ke trên ttày dáng 
kbicn ông du'crc ngircri la ghi-nheV và 
biet crn. Nhirng néu chúng ta nghĩ 
ràng òng Spurgeon dã gày-dtrng hêt moi 
công-cuòcáy, và tlã gi i rcho tltroc vfrng-
ben, thanh-vircrng suõt 40 năm satt khi 
ông quã tlcri, chĩ trir ra IcVp hoc toi inà 
thòi , nê'ii chúng ta nhcV rãng õng lâ inõt 
trong nhĩrng ngiriri trú-tác nhiSn sách 
nhirt, l;i nhà tiiiycn-ttao có qtiyen-phép 
n h ú i mit thc-giiri chtra tirng thâ'y, thì 
cluing ta miri biit tlău nhàn-biet ông lã 
niòl bàc v ĩ -nhon. 

IV.—Môt n h à t rú*- tác 
Chúng tôi miri nhãc qua liìng ông 

Spurgeon là mòt nhà trir-tác. Phăn 
nhicu tin-dô biet các bài giiing và mcVt 
vài cuón sách cùa ông soan. Ai nây 

ngac-nhicn vi Spurgeon và Alexander 
Maclaren, là hai nhà Iruyèn-dao có 
danh-tiêng nlu'rt cùa Hõi Baptiste trong 
dc'ri nù'-boàng Victoria tri-vì, chiìc dã 
ti ir-tác nhieu sách rât có giá-tr j ; các 
sách ãy hàng cung-ciip lirtrng-Ihirc 
thiêng-Iiêng cho Hòi-Thánh kbap noi . 

ĐcVi văn-clurcrng ciia Spurgeon bãt 
diìu trong kboàng ông tir 7 tlên 12 tuòi. 
Trong khoàng ãy òng viet mòt ciion 
sách nhò nhan-tlê là : «Nhfrng vi$c dã 
(|iia,» chù - trtroiig inòt t a p - c h í là : 
«Truyên-giáo tièu-tirc,» và cĩíng soan 
«Thanh-nicn tap-chi» dè giúp ích cac 
anh em chi em ruõl cùa minh. 

Chĩ tloc tèn các sách ciia Spurgeon dã 
xuat-biin ciing tlii khicn ta kinh-ngac. 
Đau-tièn òng xuát-biin cuon «Thánh-
tlô vói Cirti-Clnia,» ìòi lir tló cho tlcn 
khi qua tliri òng het st'rc viet sâch và 
giiing-elay. Trong hon 25 năm sau khi 
òng qua cleVi, ngircri ta cir mõi năm lai 
xuat-bán mc)tquyen bài giâng ciia òng. 

Khi làm muc-sir cr Waterbeach, ông 
bitt dau vict các sách nhò và gòi hài 
giúp nhieu báo-chi. Khi tiri Luân-đôn, 
thì òng biíl tliìu xuát-biin các bài giiing, 
và trong hcrn (12 năih cir inôi tuiĩn xuiít-
biìn mòt bài. Tính ra dã hán dtnrc 150 
triêu cuõn bài giàng â'y. Ông làm chù-
bút báo «Gircr.M vÀ B A Y . » ô n g cũng 
soan 28 quyèn sách khác , và 3:563 bài 
giáng chin làin hon 60 tpiyèn. 

Hiru-lỳ thay, có ngiriri nói r àng : 
«Ông Spurgeon xuát-biin sách nhieu 
htrn ai het trong thiri-tlai m i n h ; ai 
quen-biêt ông dêu liíy làm la, cii dcn 
nhGng taj' vict nhieu sách nhirt hây gicV 
cũng phiii ngac-nhie'ii.» I'hăii nhieu 
sách áy xiiiìl-biin tiri vãi nnroi ngàn 
cpiyèn, cũng có sách xuat-biin leVi iniíy 
inuo-i van tpiyèn. (Còn tiê'p) 

SUY-GÂM GIÀY-LÁT 
rT**lHEN tbav cbo tin-tlo nào ti'ire'rckia 

tot hon bày gièV!—A'. Deck. 
Lòng thc nào, IirtVi the iíy.—M. (ì. 
Nghèo inà khòng 'có tlirc-lin mcVi 

thàt là nghèo. 


