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TRÁCH-NHIÊM TÍN-ĐÒ BÕI Vf>I CÁC BÔ-LAC 
• • • 

Myc-str H . A . J A C K S O N , Ũ Y - V I Ê N T H I T O N G - D U , D A L A T \ I xem ky hpa-đô xír Đông-Pháp, thi 
biát rõ co'-hôi rãl tôt cùa muc-sir, 

truycn-đao và tín-dò là giàng Tin-Lùnh 
cho các bô-lac ngiròi Thupng-du, chcV 
không phài chì giàng cho nguòi An-nani! 

Kìa xem, phan đát cùa ngufVi An-nam 
» đôi vcVi nguòi Thirp-ng-du là hep hcrn, 
inà chì ô-ven bcV biè'n vã Trung-châu thôi, 
thê" mà công-vicc Chúa đ3 m ò mang khá 
nhieu: nào Truòng Kinli-Thánh ò Tou-
rane, nào Nhà-in Tbánli-Kinh Báo ô' Hà-
nôi.nào Tháiih-tlioCông-liôi òHài-phòng 
và Sài-gòn.sõ" muc-sir, truyèn-đaohon mpt 
trìlm ruòi, sô tin-đò trên mucri ngàn. . . 
Còn ngucVi Thucrng-du ò râi-rác trên dfly 
niii TrucVng-Son, tù Nam chi'BSc, đông 
biè't bao nhiêu, tbé mà còng-viêc Chúa 
chĩ mcVi khô-i-si.r Ihôi. Ay vây, bon-phãn 
cùa chúng ta đ6i vó i bp rát là năng-nè, 
tiách-nhiêm tín-diì Díing Christ rât là 
I<Vn-lao, là đua Tin-Líinh vè" nucVc Đúc 
Cbúa TrcVi rao cho các b ô - l a c nguoi 
Tbup-ng-du trong cõi Dòng-Pháp (Ma-tbi-
o- 24 : 14). Thánh Gia-ccr có day chiing ta 
«he bieít đèu thiên mà khõng làm là tô i .» 
Vây chúngta khôngcó pbép 
nghì truó'ckhi mSi inòt dàn-
t$c trong cõi Dông-Pháp ít 
nũa đã có dip-tiên tin Cbúa. 

Nhung tban ò i ! Sir rao-
truyènTin-Lànhgiũa ngucri 
Thiro-ng-du khó-khan tliay ! 
Vì nbũng bô-lac cr trong 
rirng xarrli núi dò, ducrng-
xá it, su giao-thông vân-tài 
khó, vâ lai, hp nói nhicu 
thú tiê'ng kbác nhau, mói 
chi-phái có moi pbong-Uic 
khác nhau, làm cho clning 
tôi khó đén vó-i hp. Tuy 
vày, cbúng tôi đã tim các 
rlhuo-ng-phép tó-i gieo gicíng Ngiriri thuro*ng-du Bác-kỲ 

Tin-Lành cho hp, mà chúng tôi phài tinb-
toán nhièu, nghĩa là chúng tôi không dáni 
phí thi-giò', phi ticn-bac, chúng tôi xct 
cbo biét cách nào tó'i hp, tói bao nhiêu 
chi-phái đó, mà cú nhcV sS it ngucVi truyèn-
đao hffn hê"t, cú tcSn tièn it hcrn hét, mà 
tbi-giò' dùng cũng it lion hé t . . , 

Lúc Hôi-dòng Tong-lièn nhóm lai Tou-
rane tháng Aoùt niim nay, đã tbãy mpt 
chuo'ng-trình cùa các ôngmuc-su, truyèii-
đao Thup'ng-du tò ra cách chúng tôi đang 
hău-vipc Chúa & giũa câc bò-lac í y . 

Ngirò-i nào đi giâng Tin-Lành cbo nguòi 
Thupng-du, ttr-nhiên phài hpc niôt tiéng 
la, có khi niinh phâi di.it chũ ra h p c v i h o 
không có chũ, nèn cSn phài có giáo-su, 
và hpc luòn môt hai năm... Khi nói đup-c 
và vi2t đuoc tiéng hp ròi , thi phăi dich 
sách ra lièn cho chi-phãi đó it ra có mc}t 
sách nhõ trong Kinh-Thánh, sách T in-
Lành theo Thánh Mác hay Ma-thi-o* châng 
han, đè hp đpc và biê"t lò-i phán cùa Cliúa. 
Lai phâi lo day Kinh-Thánh, nghĩa lã 
lâp Truòrng Kinh-Tbánh cho hp hpc dãh 
chl có môt nguò-i hpc cũng phài day liè'n. 

VS la i , tù kh i nguò-i 
Truyèn-đao buóc vào mpt 
cbi-pliãi nfio, thi phài tô ra 
quyen-phép cùa Chúa Irong 
viêc ]àm, khi nói ducrc tiên^j 
hp, pbài giâng luôn, giSng 
ò- nhà, ngoài xóm, cho dê'n 
cùngcâ i-bi-pliái Sy,vi trong 
chi-phái năy chì có mc)t ông 
Truyín-ilao này đup-c Hpi-
T h á n h sai đ i , nê*u ông 
không giSng, làm sao lio 
nghe? neu ông không đi 
nhièu.lànisaohp biétđup-c 
mà tin Chúa? Thât m$t 
minh ông l àm m ô t cái 
chudng cSnh-tình cho câ 
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mõl chi-phái vây. Công-viècló-n-lao thay I 
Nhirng than ô i l ông & giũa ngiriri dã-

man, chung quanh không có bà con cât 
ruôt, ban-hũu thân-thich, ông phăi đcm 
v p con theo minh dc cho có ban trong 
cănh diít khách quô ngirò-i. Nhirng mõt 
điêu đáng thiro-ng-hai, là khi gia-diuh 
ông bà hoi.íc th'ây cõ nliy bi đau-yê'u, túng-
thiS'u, hoăc găp sur khó-khăn khác, vi 
không ai thân-thupc tó-i chia-xè nõi đau-
thiro-ng, tir bè chĩ là ngiriri la, đành chiu 
đói chiu lanh, và cũng thuò-ng chiu s6t 
rét ngã nuó-c là khác nũa. . . Dììn vây, 
cám o-n Chúa.các ông bà muc-su, truyèn-
đao thup-ng-du cú vui lòng đi, và Tong-
lii-n-ln'ii cũng công-nliân vièc cùa các ông 
bà đó làm, vi chúng tôi thãy rõ đó làNQ" 
chúng tôi thic-'u nguò-i Thucrng-du mà 
chúng tôi phài trà, không có y rút lai 
nhũng ai đã !ên Thupng-du, nên Tòng-
licn-hiii dã tìm cách lam cho có su hiêp 
mOt ô- giũa các bp-lac. Sõ là, Tong-liên-
hôi đă lâp trong s6 muc-su, truyèn-đao 
Thup-ng-du tù Cao-băng, xu6ng Xuàn-
lôc, qua phia So-n-la, lên tó-i Dalat, mòt 
Hôi gpi là «BÀO-NGOAI BÔ-Đ&0 B O À N » 
cùa Tong-liên-hôi công-nh^n. Tông-liên-
h$i biíít rãng viêc cùa Boàn đup-c s6ng, 
â"y là môi chi-lipi trong cõi Bông-Pliáp 
hiêp ỳ vó-i Boàn và Tong-liên-bOi mà 
gánh trách-nhiêm chung mó-i đucrc. Theo 
bién-băn cùa Hõi-đòng Tong-lièn-bôi, tù 
nay moi chi-hôi nôn có ùy-ban hay là môt 
tir-lnia lo riêng viĩ vipc Thupng-du. Ai 
nãy đèu hilu răng các ông bà muc-su, 
truyi5n-đao bò nbà, bô xú đàn các bô-lac, 
kbôug kbác bo-n muc-su, truyèn-dao & 
trong chi-hôi mình, pbài có nguò-i sau 
lung lo giùm cbo minh, bang kbông thi 
làm sao chiu noi mà & đup-c. Nhungtôi 
xin nói muc-su.truyèn-đao cbo nguò-i An-

nam giũa nguò-i An-nam dê ho-n muc-su, 
truyèn-đao giũa nguò-i Thup-ng-du. Vi 
nguò-i Tbup-ng-du nghèo-kbè, mpi-rp-, 
chua qucn giúp-đõ- gia-quyén niuc-sukbi 
thãy gi.ip cânli klni-khiin. 

Ni-u chúng ta không gâi tièn tbuòng 
tluró-ng theo su càn-dùng cho các muc-su, 
truyìSn-đao thup-ng-du, thi làm sao hp 
cliiu in'ìi ? Xin qui đpc-già biét riing ngirò-i 
ô- nhà mà cú càu-nguyên cbo các muc-su, 
truyèn-đao, cú gài tièn giúp hp,thicũng 
bâng di ra giàng vây ; vì nên khôngaisai 
đi, thi ai tu đi đup-c? và nêu mòi chi-hpi 
không ciìu-nguyên cbo, thi ai dám chiu 
t ìacli-nhii-m lênThupng-du? Vây chúng 
ta càn hói lòng minh : « T ô i đây đã làm hét 
bòn-phân cùng các mpc-su, truyên-đao 
cho các bõ-lac hay chua ?» Chúng ta nén 
biét thêm ràng, bài càu-nguy$n, bài tièn 
chúng ta gòi ra thuò-ng thuò-ng và lai 
thêm, không trc, không bó-t, thi các ông 
bà đó có thé cú l?p Hôi-thánh giũa nhũng 
cbi-pliái áy.và cũng có thé mò--mangqua 
các chi-pbái khác nũa... Nay, ncu chúng 
ta ngbì, không làm thém, không ttiòng 
đên, đành bò, thì các ông bà muc-sir, 
truyèn-đao phâi vè, và Chúa sê đòi huyét 
nguò-i Tliupng-du trèn chúng ta, taicbúng 
ta trê-năi bô qua, dân Thupng-du chiu 
tràm-luân. Nên tôi xin khuyên qui đpc-
già hôi Chúa coi, Chúa muíín quí đOc-già 
chju trách-nhièm gi vó-i nguò-i Thupng-
du, và các muc-su, truyèn-đao Thupng-
du, và nbò- Chúa làm cbo trpn bòn-phâii 
ininb. Xin quí đôc-già cù- băng-hái s8t-
sâng cbiu trách-nliièm cbo đén cuSi cùng, 
đăn kỳ chót sê nghe tiéng Chúa pbán 
rang: «H3-i đày-tP ngay-lành trung-tin 
kia, đupc l ãm; nguo-i đã trung-tin Irong 
viêc nbò,... hãy đén liuô-ng su vui-mirng 
cùa Cluia ngua i» (Ma-thi-a 25: 23). 


