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TU-Ò-NG-GIÓ-I-THACH TIÊP-NHÂN DĂNG CHRIST 
E . S C H U Y L E R E N G L I S H 

vièc thúr nlu'rt cùa 'òng lii bnn-liãnli đao 
C1IÌ-<1m tai Milan đ'ê đlnh-chl st.r bál-hó- đao 
Báng Christ vã cho inôn-đò Ngài dirpc ttr-
do lín-ngirõng kháp dé-quõc l.a-iiiã. 

Str iiõi-c£i cùa Conslantin <Iã gây nèn 
tinli-liinb cùa Hõi-Tliánli Bet-giim, ttrc là 
«mòt cuòc tình-duycn cp-uõng gifrti Hpi-
Thânh và thé-gian.)) Dno Báng Christ 
Iràn kháp đân-chúng, vã tín-do đupc crn 
rièng. Bò các hàni-hõ nm-lhĩíp, àiu-u, hp 

THÁNG Octobrc nàm 1930, Ttró'ng-giói-
Thnch tr<r lai tin theo Bâng Christ. 

T i í p đtrpc tin ãy, the'-giói và mpl pliììn 
tin-đò lõ ỳ nglii-ngò' lâni. Cũng có niõt 
so tin-do khác vui-mirng tiép-nbân tin fiy, 
coi là hè-trpng nhtr si.r trò' lai dao cua 
lioàng-de' Conslanlln hòi th6-kỳ thir lir. 

M õ t d à n g n ó i : «Tiràiig-gi6-i-Thach nni.'in 
vay tièn cìia ngoai-qu6c cho cliiuili-phù 
Triing-hoa, nèn nghĩ rting niinb quay lai 

tlieo đao Bãtig Clirist thi vny-imrcrn dè- lm_Ó"c lên ncri dô-hùi, câc dicn-dàn vã cã 
dàng ho-n.» Hoỳc răng: «Tt fòr ig - giór-
Tliach dircrng dàu vcri dãng Cõiig-siin, nên 
néu thco đao Dãng Clir is l , iit sSdirrrc tin-
đô giúp minh dep <lang Cpng-sàn.» 

Mòt điing Ihi phc-bìnb ràng: «M<)t ngíty 
kia, str hõi-cài nay sè tliành ra niòt b i ín -
đòng l6i-trpng châng nlurng cùa niim 1930, 
nlurng cũng cùa că thò-i-đai hiên-thcVi. 
Tlieo phiroiig-iliên ljch-sù-, ta châc có tlĩè 
coi sir hoi-cãi cùa Tiròng-giói-Thacl i là 
luj-trpng nhtr sir hõi-ciii cun l ioáng-dè ' 
Constantin v à y . » 

Tai sao lai so-sánh nhtr th6? Nùm 304, 
Dcorlctien, lioĩiiig-dc- La-mã, tliiíiig-lià, sau 
khi bât-bó- Hõi -Tl ián l i Bíing Christ rát 
tàn-khõc. Có hai ngirò-i tranh ngõi báu, 
là Maxence à phia lAy vã Constantln & pbia 
dõng. Niim 312, quàn hai bèn gìíp iihau 
<r ciìu Milvins. T y c truyèn ìàng khi ĩíy 
Constantin Ihĩíy trèn trcri có mpt hinh 
TliOp-tir b.ìng li'ra và mây chir niiy : « I N 
HOC SIGNO V I N G E , » nghĩa là : «Nguoi 
luìy thâng bôi ditii-hiêii nùg.» Constantin 
bèn liòi xem Thãp-lir-giă có ỳ-nghĩa g ì , 
và lliáy r.Tiig iió là hièu-hiêu ciia dao Băng 
Christ. V§y , Conslanlin hũ-a-nguyèn ràng 
nêu niiiih đánh bai Maxence, thì se tin 
tlieo Bãng Christ. Sir-kycho ta bi6l rang 
Constanlin đii loàn-tluìiig, và trung-thàiili 
v<Vi liri lura-nguyên, òng dã nhãn đao Bãng 
Chrisl. Ông có dirpc tái - snnh chăng? 
Nghi lnni ! Nlurng In phài nliin-hii-'t rang 

trièu-dinh nĩra. Boquãn-áo r;icli-riró°i,hQ 
bnn lè-phuc sang-lrpng. Hiìiig niuòii ngàn 
ngirò-i ttr xung là mòn-dò Bĩíng Chrisl , 
nluriig rãt ít ngirài có Băng Christ Irong 
lòng. Lá i làm chirng cùa IIõi-Tliánh hhu 
nlnr vô-hiOu. 

Sir Ii6i-cãi cùa Tirõrig-gió'i-Thach không 
có kdl-quã tai-hai nlnr tli<\ IIOTI bày nãni 
trtró'c, ông nói dan-sa nlurng quâ-quyét 
r . T i i g : « T ô i câm thĩiy minh cân có inôt 
Chũa nhu JKSUS-CHIUST ! » Và tir dó tcVi 
nay ông đfi thèin th6-lirc trong chãnh-gió'i, 
iilurng, cám cn Chúa, còng-viêc Ngài iy 
nu-crc Tàu cũng Ihèm ((thé-lu-c tbiêng-
lièng.a Sir-đò Phao-lô nói ràng: «IIõ>i anh 
em, bãy suy-xét rnng ò' giĩra anh em là 
kè dn đirp-c gpi, khòng có nhiihi ngtr6i 
kliôn-ngoaii thco xác-thit, cbilng nhicu 
kê quyèn-tli6, chăng nhièu kê snng-trpng» 
( I Cò 1 : 26). Vây, Tiràng-gió-i-Tl iach là 
niôt nguò'i trong s6 it đ ó . 

Có lè vi cá à xa mà chúng ta không 
nhân tháy cho-n-ttrÓTig cùa nguò-i câm 
diiti Bàn-qu6c Trung-hoa , i i lumg không 
ai dám cIk Ĩ ì ràng Tirông-gitri-Tliach là v ĩ -
nho-n, lã cpt-tri,i cùa niró-c í y . Chì Irong 
vòng vãi ìiiìni òng tiráng anh-lài ay d;ì làni 
xong viêc mà trni qiri ba ngàn nãm không 
inòt nhà IBnh-lu nào lnni nôi, tirc lii hpp 
NHOTI-diui râi-rãc vã không tò-clurc lliànli 
môt ntró'c Tàu Ihong-iiluil, đ ín nõi ngày 
nay ông chm quyèn cai-tri 450 Iriêu nguò-i, 
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mòt pliĩtn tir dân-sÔ' thè-gió-i. Hcrn nãa, 
ngirfri bi òng cai-tri lai ycu-mê'n ông. Quà 
thàt, nhffii-cácb ò n g c ó niôt háp-lu-c manb-
mê, lòng thii nli-thirc cùa òng rãt rõ-ràng, 
và òng dirp-c quíSc-dAn sùng-bái, kinb-
trpng, i l i -n mìi nhũ-ug chánh-dich ngày 
triró-c (lòi Ihànli tiró-ng-tá lỳn-lrung cùa 
ông. Có tlic nói rhng hièn nay trên thé-
gió-i khòng ai câm quyèn thiét-thirc nhièu 
licrn Tirang-gicri-Thach. 

Cluing tn không nèn t rông-mong răng 
Tirâng-gicri-Thach sê làm cho cà nircrc 
Tàu thco dao Đang Christ. Nhirng có 
bâng-có' rang òng là mòn-đò trung-thành 
và lcVi làm chirng cùa òng se có hièu-quã. 

Trong mpt ngày lê kỳ-nièm Búc Cliúa 
Jésus chiu chét, Tirò-ng-gió-i-Thach có 
giàng mr)t bài tai Nam-kinh, dè-niuc là : 
ttìõi vòi lùi, sir dau-lhuong cùa tìăng Christ 
có ij-nghla gì ?» Bãi giăng áy ríít có ành-
liuò-ug i l i ' n dân-chúng, vá líi mô l lò'i làin 
clu'riig càm-dôngcho thé-gian biél ôngt in-
cày Bírc Chúa Jèsus-Christ, phiic-thuòc 
Birc Clnia Trcri và I.cri cùa Ngài . Chúng 
tôi xin trich-dich •• liir diríri : 

« . . . T ô i làm môn-đò Bãng Christdã ngót 
mu-ò-i nam nay, trong thcri-gian áy tòi luôn 
luôn dpc Kinli-Tliánh. T r o n g bai luàn-lè 
bi giam-cìim tai Tây-an-pluì, Kinh-Thánh 
đ6i vcri lôi là có ích vã dáng qui-chuõng 
hon mpi khi trircrc. Hoan-nan áy thình-
linh xăy aín, và tòi thíiy iniiih bj giam-
căm, trong tay khõng có inôt cluit gi . T ô i 
cbì xin kè canh-gác tôi cho tôi mòl quyèn 
Kinh-Tl iánh . T r o n g nai cô-tjch tôi có 
nliièu thi-giò' đpc và suy-gam. Sir cao-

tlurcrng và lóng yéu-thuo'ng cùa Báng 
Christ nòi bãt trucrc niỳt tôi mòt cách niói-
Ia, thêm cho tôi năng-lirc đè chiê'n-dáu 
vcri tOi-ác, tháng sir căm-dõ và nèu cao 
công-lỳ. . . 

« T ô i không thê kê hét vô-s6 dú-c-tánh 
cùa Bãng Christ. Ngày nay kv-niêm sy 
chét cùa Bãng Clirist, tôi chĩ mong giùi-
tõ mòt vài bài hpc tòi đã nhàn đirp-c do 
su- xir-đoán Xgà i . Nliũng lò-i Ngùi plián 
trèn cay Thàp-tir là gia-tâi thiêng-liêng 
cùa chúng ta. Ngãi vi k è thù m à ciin-
nguyèn rãng : 'Lay Cha, x in tha cho h p , vl 
h p kliôug biét niinh làm đèugì ' . Q u S thàt, 
lòng yèu-thircrng cùa Báng Christ rfing-
ló-n b l t ì bao I . . . 

«Sau viêcgiam-cani tôiàTây-an-pbù.bpn 
phân-nghich biét niiuli dai-dpt, nèn bát scr. 
Nhcr lai Bãng Chrisl truyèn-bào chúng ta 
phăi tlia-tlu'r kc pham tõi nghich cùng 
mình đén bây nuro'i lăn bày, sau khi h p 
ăn-năn, tôi câm-bi í t niinh phâi dc cho 
bpn phân-nghicli kia biró-c vào cuõc dcri 
i i iái . Cùng môt lúc ãy tõi cũng liô-tlicn 
khùn xiét vi đirc-tin cũa tõi không có dù 
sirc manh dè cãin-hóa và câm -g iũ nliirng 
ngirò-i thuôc quySn minh... 

«Cuòc díri Báng Christ là môt chuôi shu-
khô và bât -bódũ -dOi. Tinh-than tha-tlu 'r, 
svr yèu-thuo'ng và nho'ii-hiêu cua Ngài 
chói-rpi suõt câ cupc dò'i Ngài . T r o n g 
biró-c tírng-lrài tôi chira hc đu/pc bài hpc 
11:111 qui lio'n... Ngay nay tòi thày ininli 
đ ă đi môt bu-ó'C xa ho-n và đã t r ò nên kc 
theo gót Btrc Chúa Jâsus...» — Trich-dich 
báo aRevelalion.il 
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