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Êiãiàm 

T I N - L A N H 

(l.u-ca 2: 10) 

MrC.-SU- L K - V Ă N - T H Á I , PHU-I.ANG-THirONG, HAC-KỲ 

O Ô liai ngàn năm trircVc dây, loài 
ngtrò"idirng trongcănh buòn-tham, 

khón-kliô, cay-dìmg, dira mat nhìn 
nhan, Ihây deu thã't-vong và bó tay chiu 
tòi! Trong Inc â'y, rach tròi môt tieng, 
thièn - sir cũa th'rc Chúa 
Tròi rao Icn ràng : «Bù*ng 
so' chi. vì nay ta báo cho 
các ngiro'i môt tin lành, 
sè là môt su* vui-mírng 
ló'n cho muôn dân, 
là hôm nay tai thành 
Ba-vít đã sanh cho các 
ngirci môt Đáng Cú*u-
Th£, là Christ, là Chúa.» 
Ilai tiè'ng «Tin-Lành» dó 
dă vang-dông câ tròi dâ't, 
lan kháp năm chân cho 
den ngày nay. 

Hâng ngày các báo-chí 
llnrcVng dăng tin buòn, Moc-SU LÊ-VÀN-THÂI 

chuvèn thàm: so thà'l-Jnghièp lang 
thèm, ci'ra liàng, nhà bìíng dòng ci'ra, 
con giè't cha, vo- bò chông, bè-ban phân 
nhau, luàn-Iỳ sny-dôi, dao-dĩre tieu-
vong... ô i ! Thííy canh-trang dó, ai 
cháng dau lòng, thát ruòt? Plnii bóp 
lòng chiu kho duòng áy cho dê'n ngày 
vè noi «chin suôi» hay sao ? Hòi dõng-
bào, diro-ng khi thê-gian găp nhieu 
chuyèn dìr, hãy nghc Phao-lò, st'r-giã 
cùa Bire Chúa Tròi , bão Tin-Lành : 
«Thàt vày, tòi khòng hò-then ve Tin-
Lành đâu, vì là quyen-phép ciia x>ĩrc 
Chúa Tròi dè cĩru moi kê tin» (Rò 1 : 
16). Nghe nói vày, chac trong tàm-trí 
dôc-gii'i khòng khòi hôi nhir sau nây: 

I.—Tin-Lành là g ì? 
Câii hói â'y tluròng van -vuoTig trong 

trí cùa ngtròi mói thoat nghe den Tin-
Lành. V ì chua hien rõ-ràng, nên ho 
có nhieu ỳ-ttrô-ng sai : Nguòi nny cho 

dao Tin-Lành cũng là cách 
khuyen-thicn, kê khác nói 
Tin-Lành là dao cùa ngirò-i 
ta làp ra, vì thâ'y nguòi 
Pháp, ngiròi Mv, ngtnVi 
Anh truyên-rao, ch.C' nuóc 
ta xira nay chtracó ! Lai 
có phái nguy-bi^n cho là 
dao rôi .dao lac. 

B(*ri nhũng chõ sai-làm 
dó, nèn tòi lón tièng thira 
cùng quí dòc-giá rang : 

Đao Tir?.~Lành không 
p h â i khuYèn - thiên.— 
The thì giuc ngiròi ta làm 
ác à? Khòng, nhtrng dao 

Tin-Lành có c.ái náng-ltrc giúp ngiròi 
ta làm dêu thièn. Chúng ta thir bàn 
qna còng-vièc lành và eai năng-Iuc làm 
lành. Đèu lành là bon-phàn cũa 
ngmVi ta phâi làm, và là nguyèn-tánh 
cùa loài nguòi, bòi có càu : «Nhori chi 
so\ tánh bòn thièn.w ông Marc-Aurèle 
nói rang: «Con qua nuòi con, con'chó 
giir nhà, â'y là bòn-lánh cua nó; loài 
ngtròi làm lành, dó là tánh cùa Tao-
ilòa dâ phó cho.» Nè'u ngirò-i khòng 
l à m lành, thì là trái yói Tao-IIóa. La 
thay, deu lành rà't khó làm và k h ò n g 

mòt ai l à m tron diro'C ! T a i s a o v à y ? 
Loài ngtròi dã trái mfmg - l inh cua Đang 
Tao-Hóa, mát tánh bon thièn, nên có 
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câu râng: «Tôi cóy-niuòn làm dèu lành, 
nhirng khòng có quvèn làm tron» (Rò 
7: 18). Dã biêt loài nguòi ta khòng 
làm lành duoc, thi khuyê'n làm chi ? Vì 
dàu có co súe nài-k'huyên di nfra, cũng 
chang ich-loi gì. Ay chăng khác ehi 
ngucVi chũ trong gia-đình kia bi đáu-
5m, nam dã làn ngày, nhà dòl, còt xiêu, 
vo dói, con rách ; có nguò'i dè'n khnyên 
rang : «Sao ông không di làm đê giúp 
vcr, nuôi con, si'ra-sang nhà-círa ?» Lòi 
khuyèn â'y hiêp-Iỳ 1am, song không có 
mòt chút ích-loi, trái lai, chí làm khô-
tàm cho nguòi đau-ôm dó thôi. Chi 
bang không khuyên nìra IcVi, chì chfra 
cho ngíròi áy lành binh, ròi lir-nhiên 
ngirò-i áy di làm, nuôi vcr, giúp con, 
súa-sang nhà-cùa. Cũng vày, dno Tin-
Lành có năng-lue giúp ngirò'i làm deu 
lành. chó' khòng pháichĩ lâ'y lòi khuyèn 
suòng và vô-quyèn nhir các tòn-giáo 
khác. Ong Phao-lô nói rang: «T in -
Lành là quyèn-phép cvia Birc Chúa 
Trò'i đê ciru nioi ke tin.» Càu ây nghĩa 
là ai tin thì duoc eúu khôi quyên cua 
tòi-lôi, diro-c tái-sanh, tro- nèn ngiròi 
mó'i, lir-nhièn có nang-kre làni lành. 

Đao T in-Lành không bô-i ngu-cri 
ta lâp ra.—Có câu : «Đao nhat nhi dĩ 
h ĩ ; » «dao chi dai nguyên xuátir Thièn.» 
Nghĩa là : ©ao clii có mòl, dao lir Bire 
Chúa Trò i mà dê'n. Thiên-sir vâng 
mang eùa Bire Chúa Tròi báoTin-Lành 
cho chúng ta ; nhir vây, Tin-Lành là 
chon-lỳ dê'n tir T > Ú C Chúa Tròi . Phàm 
chmi-lỳ o trong võ-tru là cùa chung 
câ loài ngiròi, khòng rièng gì ai. 
Chon-Jỳ dã duoe (hnyê't-minh ra, thì 
hat kỳ xua nay, khòng han dôn^ lày, 
phàm ai chuyèn hoc eho'n-ly, eó lòng 
yêu-quí chon- Iỳ , phuc-lùng èho-n-Iỳ, 
đêu kê chon-lỳ dó hhu là cùa mình. 
Vì í>irc Chúa Tròi dã cung-câ'p cho 
chúng ta cái chon-lỳ trong cõi tinh-
th'àn, eũng nhir ban nuó-c và lua trong 
phàn vàt-châ't: câ ba đeu Ià cúa chung 
thé-giói. NgucVi nào tiê'p-nhân và chiu 
lãy, thì thành ciía riêng cho ngurcVi dó. 

Vây, đao Tin-Lành là chcrn-lỳ círu-

rôi linh-hòn lùĐireChúa Tròi mà den, 
và là cái chon-lỳ chung ei'ia eă loài 
ngu()'i,ehó khôngphâi cũa nguòiPháp, 
nguò'i Mỳ, ngiròi Anh hay nguòi nào. 

Đao T in-Lành cũng không phâi 
là đao ro i , đao lae.—Đao Tin-Lành 
là chon-lỳ cũa Đirc Chúa Tròi do ehính 
f>úcChúa .lèsus-Christ thiê't-làpvàphô-
bày. Ai theo dao Tin-Lành lirc là 
còng-nhàn ©irc Chúa Jêsus hun Ciru-
Chúa eua mình và thò'-phiro'ng t3ang 
Tlurong-Đe, vtiy saogoi làdao roi, dao 
lac diroc? Châng qua tai so nguòi 
nguy-bièn phao-vu ra dó thòi. Su-
phao-vu dó bat đàu tir thê'-kỳ inircVi 
bon, và bõi môt phái tu xung là thi-
hành quy'ên cũa Bire Chúa Trò'i, song 
đâ trái vcVi tôn-ehí eua dao và Ihánh-
ỳ cũa t)úe, Chúa Trò i , đê'n nòi làm iricV-
ám danh eúa Cúu-Chúa. Ho tu lua-dat 
ra biê't bao dèu không do máng-Iinh 
cua Chúa, rôi bát giáo-hfru tuân-giũ-! 
Còn mang-linh eùa Chúa, ho lai giáu 
đi hay thêm ból. Mòt bang-eó' hiêri-
nhièn là trong miròi dieu-ran eiía ©irc 
Chúa Trò'i, ho bô han dièu thir hai, 
là dièu biio dirng ìàm ra và quì-lay 
hình-lu'ong nào. Ho còn bò nhiìui dièu 
rat quan-hè. Vì vày, nhfrng nguòi 
thco ehánh-dao bèn luyèn-bo không 
phue sir gia-dôi áy, quyêl-dinh cái-
chánh theo đúng ỳ Ihánh cúa Birc 
Chúa TrcVi. Tir dó, ho dem lòngeăm-
tirc, đăt cho cái danh-hièu là «Proles-
lanl,» có ỳ là phân - quyê't (vì ehfr 
«Proteslant>i là bõ'i chù «Prolester» nià 
ra). Cái tên áy dã bieu-ehuong cách 
hành-dòng eua nguò'i ehi lin Iheo 
chánh-dao, ehókhông ehiu khuát-phuc 
nhfrng le sai-lam. 

Than ôi, thê' mà trong eác tir-điên 
Pháp-Viêt cháng hay các dieh-gia quá 
u thiên-vi hay là không nghĩ sàu-xa, 
mà deu dich chfr «protestant» là kê lac 
đao, kê gifr dao lac, hôăc kê rôi dao ! 
Tôi-nghiêp quá, các cu dã làm sai mòl 
chũ- rât quí-hóa trong pho tu-điên ! 

Khi măt tròi chua moc, hay cãnh-
vât mùa đông bi mây mcV, sucrng phù, 



néu có kê di'rng lên gifra bon ngiròi 
chira tírng nghĩ dên thiên-văn-hoc là 
khoa-hoc gi, mà lón tiô'ng nói râng: 
«H<Vi đõng-bào, măt tròi có khi sáng, 
khi ui<V; ban ngày uó sáng, ban dèm nó 
m<V, dó khòng phâi ià bàng-có sao ?» 
Nhfrng thinh-giâ chira tírng bté't thiên-
văn-hoc dó chac láy làm lioan-nghinh 
lăm. Ben khi bon thínii-giá áy xem 
qua thiên-văn-hoc, thì cái ngiròi to 
tieng dài hoi kia khòng biét làm thê 
nào dê birng-bit hét nliũ-ng lòi nguy-
biên và niàu-thuyêì cùa mình. Măt 
tròi là sáng, bao g iò cũng sáng. Khi 
ta chira tháy, áy là nóchira soi tó-i hay 
là bi dám mày che-khuát dó thòi. Tin-
Lành là chánh-dao do Bire Chúa Tròi 
mà ra, và bày-tõ cái ehon-lỳ boi Bi'rc 
Cluia Jèsus. Chon-Iỳ bao giò" cũng là 
chon-ly, nó trong-sach và sáng-suõt 
nlur măt tròi soi sáng cho ca chính 
nguòi tirôrig nó là m<V-toi. Bao Tin-
Lành có cái tôn-chĩ truyên-bá lòng 
tlnrong-xót cũa Búc Chúa Tròi doi vói 
loài nginVi bòi ban Búc Cb.ua Jèsus 
chiu che't, hău cho ai tin thì diroc ci'ru 
khòi sir hình-phat dòi dòi . Bó là ỳ-
nghĩa cùa hai chfr « T i n - L à n h » víiy. 
Tòi xin quí dôc-giá dìrng theo ỳ riêng 
nià phán-đoán sai-lãm nfra. 

II.—Cái năng-Iirc cùa Tin-Lành 
ra sao ? 

Phãn nhieu nguòi tu-ô-ng lam dao-Iỳ 
(dođriné) vói luân-lỳ (momle) là môt, 
nèn hè nghe den đao thì lien nói ràng: 
«Bao nào cfing thê'.» Ay bôi ho chira 
ttrng kè-ci'ru hai vân-d'ê dó ky-càng! 
Mòl nhà hoc-gia niróc ta dã tro nèn 
ngiròi thiên-cò, có càu rãng: «Bao-Iỳ 
nhir com nuóc, còn luàn-Iy nhir áo-
quàn.w Câu nóiáy gÒm nhieu ỳ-nghĩa 
và tò ra môt nhà dă lich-duyêt, khao-
cúu hai vìín-de dao-lỳ và luân-lỳ câch 
tuòng-tàn. Luàn-lỳ tùy thòi mà thay-
dôi; còn dao-Iy thì bao giò cũng vây, 
vì nó là chon-lỳ cũa Bi'rc Chúa Tròi 
dè soi sáng trong lâm-hõn và day nguòi 
la thuàn mang cùa Ngài, cflng nhir str 
sáng tír măl tròi soi cho loài ngiròi 

thâ'y <Iuòng nguy de tránh, nè-o tháng 
dăng theo. 

Nhirng, than òi, lánh dao-di'rc ciia 
nguòi bi thua tánh xác-thit, nên các 
nhà biièn-triì't xira, nay, dòng, tày <Icu 
bi thuaquyen lòi-lôi,dành phâi bó tay, 
cúi dau tnró'c Thiin Chê't! Nhfrng còng-
viêc và Iỳ-thuyê't cũa các bâc ây khòng 
có năng-lirc giúp ngurVi la Ihang tòi-
lôi, là côi-re str chêì. 

Chì có quyen-phép cùa Tin-Lành ci'ru 
duocngiròi lakhôi tôi: áy vì Bi'rc Chúa 
Trò i đã xuóng the'-gian, lây hình xác-
thil, trô* nên loài ngiròi, phó mang song 
Ngài thay nguòi có tôi, chiu chel den 
tòi, và song lai khôi quyen cũa sirchê't. 
Sir chet khòng gifr duoc Ngài. Ai tin 
Ngài thì diroc sir sóng mói trong Iòng ; 
sir sõng iíy làm cho ngiròi tin cò năng-
luc thâng tòi-Iôi. Năng-Iirc dó den tìr 
Búc Chúa Jèsus, bô'i nghe giâng đao 
Tin-Lành cùa Ngài. 

Thira quí dòc-giâ, tôi xin kê mòt 
đoan tieu-sircúa òng Lincoln, tòng-
thong nuóc Mỳ xua, là nguòigiàu cáni-
lình doi vó'i hang cùng-dân. Nìím 18(>(), 
gifra thirong-nghi-viên, òng xuóng lèn 
ván-de giai-phóng nô-lè. Tin ay lan 
kháp ra, bon quyen-quí bát-bình bôi 
mâ't moi Ioi cùa ho, nên có phong-trào 
phan-<loi sôi-nòi trong niróc. Phììn 
Lincoln, <l:ìu biét vièc ày khó-khán 
trăm mòi, dê'n nôi nhieu phen bi nguòi 
nnru-sát, song ci'r bên chí dê'n cuõi-
cùng. Năm 1865, van-đê giâi-phóng 
nò-lè thành-eông. Òi, sung-siróng 
thay, vu i -vê thay cho nhfrng ngiròi 
làm thàn trâu ngira gifl-a chôn sa-
tnròng, noi rírng râm, núi xanh, trong 
nhà, xó bêp! Ho dong-thanh hô lón 
lên rang: «Anhem ôi, sung-siróng thay, 
chúngta duoc ra khói quyèn bó-buôc ! » 
Bi'rc Chúa Jèsus phán : «Ai pham lòi-
lôi là tòi-moi cũa tôĩ-lôi» ( G i . 8 : 34). 
Sĩ, nòng, công, thu-ong, thu*o,ng, trung, 
ha dâng dêu ò dirói quyên cũa lòi. 
Kinh-Thánh có câu : «Moi ngiròi đêu 
dã pham tôi» (Rô 3 : 23). 

Bao Tin-Lành là quyên - phép cùa 
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BiVc Chúa Tròi Ihi-hành bcVi Búc Chúa 
Jêsus-Christ dê eúu nguòi la khõi 
quyèn cùa lôi-lôi, «cho nên hi£n nay 
không còn có su doán-phat nào cho 
nhũng kê <y trong Búc Chúa Jêsus-
Christ» (Rô 8: 1). «Néu các ngiroi 
châng tin Ta là Báng dó, thì chac sê 
chel trongtôi-loi các nguo-i» (Gi. 8: 24). 
Đàng đó là Báng cát tôi-lôi ra khõi 
lòng kê tin Ngài. 

Năng-luc cúa T in-Lành gày-dung 
cho nguòi ta môtđòi mói . «Vây , néu 
ai ô*trong Bâ'ngChrist, thì náy là nguòi 
dungnên niói ; nhũngsir cũ dã qua đi, 
năy, moi su d'éu tro nèn mói» ( I I Cô 5: 
17). Năng-l irc cíia dao Tin-Lành tái-
sanh lòng nguòi, làm cho dòi sõng 
lãng-man qua di, tôi-lõi ân-núp tiong 
cho kin-giáu phai tiêu-diêt, và cho 
nguòi súc mói dê làm duoe dèu lành 
mình muón. 

Ai tuông có thè tu chùa tòi dê làm 
lành thì rat sai-Jăm. Chúa phán 
ràng: «Ngoài Ta,các ngiroi châng làm 
chi duoc» (Gi. 15 : 5). Thâtv.ny, ngoài 
quyen Chúa, không có gì dôi lòng nguòi 
ta duoc. Khòng dôi lòng duoc, thì 
không gày-dung cho nguòi ta môt đòi 
mó-i duoc. Nêu lòng không duoc dôi 
mói , mà uóc-ao õ- trong môt dòi mói , 
thi chang khác gì lên cây tìm cá, xuóng 
b icnmòkim. Tóm kii,ngoài năng-luc 
cúa dao Tin-Lành, là quyen-phcp cíia 
Búc Chúa TrtVi, không có phuong-
pliáp nào khác dê gây-dung cho nguòi 
ta môt đòi mói, thay cho cái dòi lãng-
man, bi thua lôi-lôi và phuc tánh xác-
tliit hu-hoai. 

Năng-luc cũa đao Tin-Lành châng 
dè-nén tôi-lôi, song cho ta môt tánh-
nè'tmói, túc là tánh khôngmuon pham 
tòi : B ó là tánh-nét hay yêu-mên 
nhũng su thuòc vè trcn tròi, và hanh-
phuóc truò-ng-cùu, chó1 không ham-
muón cuôc phù-thè', vì biet rang «thè-
gian vó i su tham-duc nó deu qua di, 
song ai làm theo ỳ-muôn cũa Búc Chúa 
Trò-i thì còn lai đòi d ò i » ( I Gi. 2 : 17). 
Ai có tánh-nêt dó, tuy ô-trong the-gian, 

nhung van chia-r? vói tôi-lôi, nhu dâu 
vói nuóc tuy đo vào môt chai, cũng 
không lãn duoc. 

Năng-Iuc cùa dao Tin-Lành làm cho 
nguòi ta hòa-thuàn vói Búc Chúa Tròi . 
Tôi-loi đã phàn-re nguòi ta xa-cách 
Búc Thuong-Bê ' . Song, may thay, 
Búc Chúa Jêsus chiu chê't den tôi, ai 
tin Ngài thì duoc ke là vô-tôi, đuoc 
hòa-thuàn vói Búc Chúa T r ò i ! «Hói 
huyê't Ngài trên thâp-tu-giá, thì dã làm 
nên hòa-bình, khién muôn vât duói 
dâ't Ircn liòi deu 11110- Ngài mà hòa-
thuân cùng chính mình BúcChúaTròi» 
(Cô 1 :20). «Chúng tòi nhon danh Bâng 
Christmànài-xin anhemhãy hòa-thuân 
lai vói Búc Chúa T r ò i » ( I I Cô 5 : 20). 

Thua qui đôc-gia, hãy tin Búc Chúa 
Jêsus, hòa-lhuân vói Búc Chúa Tròi 
di, vì không ai dám nghjch vói Ngài, 
bô-i có càu : «ThuAn Thiên gia tôn, 
nghich Thiên già vong.» Vày, chó-
cúng lòng mà phãn-nghich Búc Chúa 
Trò i nũa. Hãy nhàn tôi mình, tin 
Búc Chúá Jêsus, dó là phuong-pháp 
cũa dao Tin-Lí.nh giúp cho chúng la 
duoc bình-an, duoc hòa-thuàn cùng 
Búc Chúa Tròi . Bao Tin-Lành la 
Bao Cúu-Rôi cũa Búc Chiìa Trò'i (Rô 
1: 1) do chính Búc Chúa Jèsus thiê't-
lâp (Hê 2 : 3), thiên-sú báo-cáo (Lu 2: 
10), sú-dò giâng-daj', và có muôn dàn 
tin theo. Trung-tàm cùa Bao Tin-
Lành là Bãng Christ, Chúa Cúu-thé. 

Thua quí dôc-giíí, tôi dã tin, nên tói 
duo-c cúu ; quí dôc-già muon diroc 
cúu, hãy nhân lay Tin-Lành, là sú-
mang èm-diu cùa Búc Chúa Tròi dã 
tó ra bcri Búc Chúa Jêsus. A-men ! 

G O O O 
•'ftf, GIÓNG TÊN, KHÁC NET 

pnGAY^xua trong dao binh cùa vua 
\ZAlexandre le (ìrand có môt tên lính 

trring danh vói vua, song ăn-ô' bây-ba 
lám. Vua goi hăn dên, răn rang: 
«Nguoi khá sùa nét, bang không, hãy 
dòi têndi .» Tín-dò BángChrist chang 
nên làm then Danh tôt-dep, qui-báu 
cùa Ngài (Gia-co 2: 7) .— Le Iiéveil. 
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