
PHU-TRiTONG THANH-KINH BAO 
(Xin tháo bon trang nSy n , à biéu ngircri chira tin Chúa) 

NAM THU* 6 SÒ 6 8 - O C T O B R E 1936 

DANH HAY CITU-POI 
((Chãng có sir cirn-ròi trong tĩãng não khác : vì v thrt'ri triri, chãng ci> danh nào 

khtìc ban cho loãi ngiriri, đe chiing ta phài nhir tió mà tlircrc ciru.u 
(Sú-rtìì 4: 12) 

f*ó mòt vân-dè càng làu càng rõ-rêt, 
lírc lã loài ngucVi cSn diroc. c.i'ru. 

IJáo-giúi moi nurVc liang ngày luân 
nliũng vân-dê nììy: Canh - tranh ve 
công-nghè, kỳ-thj vè" cliùng-tòc va tòn-
giáo, tham-duc, lòng ghen-ghét giũa 
cliánh-giói và thirong-gió-i, tánh tb.ò*-ó 
dôi vúi nhũng deu quan-hc dên Dúc 
Chúa TrrVi. 

Dâu cuôc thé-girVi chiên-tranh kêt-
lieu ngót hai niiro*i năni rõi, nliirng 
hièn nay còn nhieu crrn hinh-đao xây 
dè'n. Cũng nhir moi khi, nho-n-duc 
hung-hăng không sao kiem-ché durrc. 
Tòi-lòi cai-trj lòng-da và ỳ-chi cùa irc-
trièu ngu-ò-i nam, ngirò-i nfr. I 'hiii, 
thc-gian căn dirrrc círu. H o cu-xù 
kliii-o \;i cliiu dau-dón vô-CÙng, dó là 
hâiig-cc'r tõ ra ho cììn dirrrc círu. 

<> <> <> 
Ỳ - n g h ì a s ir c i r u - r õ i 

«Ciru- . rõi» lá cluT quan-tròng eùa 
Ivinh-Tháiih, là imru-dinh c.ot-ycu cùa 
dao Tin-Lành. Chũ huycn - dièu đó 
nghĩa là chuôc lai toàn-Uiãn con nguò-i, 
câ linli-hôn, xác-lliit \;i linli-tliììii, ngõ 
hãu mõi phan-tù cùa ngirò-i ăn-hiêp 
•xò'i y-chì D ú c Cliúa Trò-i. Cũng là 
cliuòc lai nioi tài-luc ngircVi, Iv-lurrng 
ngucVi và muc-đich ngircVi tièn dcVi. 

Cli'ra dirrrc ci'ru trong r ò n g - v i ê c , 
trong nhfrng mõi liên-lac gia-dinh và 
Xã-hòi, trong cáccuôc giiii-tii mà mình 
lìin-lòi, t iong nlifrngscV-thich inà minh 
phát-bièu, thì chua có thè kS là dircrc 
ci'ru dâu. Vì sir ci'ru-ròi có tánh-cách 

công-còng eũng nhir có tánh-eách cá-
nlio'n. Sir cúu-rõi ci'r ticn-hành trong 
cuòc dài cho ló-i khi dirr/c dăy-tron 
trong cuòc sông dcVi dò i . 

T ó m lai, ngucVi đurrc ci'ru là kc chang 
nhfrng dirac gòl-rùa kỳ quá-khi'r trong 
huyet Đi'rc Chúa Jêsus-Christ, song 
cfmg yèti-lhuo-ng Dúc Cliúa TrrVi và 
dõng-loai dê'n cue-dièni. 

Nhírng phiro'ng c iru-rõi vô-hiêu 

Ngoài danh Dúc Chúa Jêsus, nguùi 
ta còn dùng nhiêu danh khác dè ci'ru-
viVl xã-hòi và nicV-maiig văn-minh. T a 
hãy xem-xét vài danh. 

T ì nhir Văn-IIóa, Giáo-Duc, Du-Lich, 
P h ã t - M i n h , I Ioc-Thúc , và cac cuỳc 
giâi-lrí vì lam bac nliieu tien, deu dirrrc 
nlii<-ii ngirrVi kè là «da i -h ièu» cùa moi 
su can-y6'u cho loài ngirài huò'iigdirrrc 
hanh-plnnVc. Nhirng các cái dó chua 
he c.i'ni-vói mõt ai. 

Thuo*ng-Mai tluro-ng durrc Iiau lám 
nhà giài-phóng t rú -danh . Míiy năm 
trurVc cuòc Au-chien, bcn My xuat-hân 
cnõn ((MôNG-Tirô-NG L A - L Ù N G , » làm nao 
lòng công-chiingi Tác-giâ quâ-quyet 
ràng cách dinli diing giá-tri cùa tien-
bac sê cúu the-gian khõi hj chiín-lranh 
phá-hoai. Phâi day eho han Uianh-
nicn hií'l vái l-đì dó . N í u iiliàn-liiet 
chi^n-tranh gây cho phao-phi tièn-bac, 
thì clifing nuóc nào cliiu đành*nhau. 

Nhung trái hiin lai, ta hiet nìng 
nhfrng nguò-i di'nig yào il ja-vi xúng-
liicp nhút de hièu víín-de dó , nhũng 
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nhà dai-kinh-te ' cùa nioi inró'C deu 
khòng có ngăn - càn chiê'n - tianh. 
Thirong-Mai chìíng he ci'ru n i r ó v n à o ; 
trái lai, nó nân-đâc tinli - Ihãn liam-
nuión, ghcn-tuông, ganh-tj khõng dírt. 

K h o a - H o c là inòt đa i -danh khác 
thiròng diroc ngu*òi ta sùng-ái, hoan-
hò. Ngirò-i ta nói rãng uó thòi-thúc 
kiê'in-tìm Chan-Lỳ, nó giiíp cho đoi 
ngiroi dircrc sung-siróng, vui-vê bài 
phát-minh k ỳ - d i è u nhĩíng năng-hrc 
Irong cõi thiên-nhiên. Nlnrng nó có 
ành-hiròng gì dê'n lòng tham-duc cùa 
loài ngirtVi chăug? N ó khicn lòng ãy 
nèn tõl lio'n chăng? 

Nhieu iigiròi bi chù-ngbĩa quú-kich 
làin cho kiiiép-sfr, bèn quii-quycl rang 
the'-giói diroc ci'ru bòi The-Lirc , bôi 
thicl-làp luàt-phàp và g:ìv-dirng cuòc 
li'i-an. 

Vâ, các nghi-\i( 'n thiròng liô lliiiin 
irng-chuan lìini d:.io lu;)! niói . Gàc 
díin-tôc kỳ dieu-iróc, và dieu-uóc cũng 
là luât-pháp. Nlnrng chSng bao lãu 
iibũng ngirò-i chang tiê'p-nbàn luàt-lè 
nào vào lòng, bèn trái-pbam và giáy-
dap luât-pháp cùng dieu-ii(Vc. 

Dău sao măc lÒng, nbiêu kê giàu bác-
ái vàn tiròng ìiing nè'u ban-bành luãt 
no luàt kia, cliâc sê ciin-vãn xã-bõi 
duoc . Nlnrng nirór La-niã—chũ L A -
M A diroc kè là dòng-ngl i ĩ a vói cbfr 
L U Ã T - P H Á P —phô-trirong tbaiib-lhe, 
vày rrià hoàh-toàn luv-hoai và dò-nál 
vi không có luât-pháp cai-tri tíím lòng. 

T h e o l(Vi niòt so ngirói nói, tbi nha-
tluV. phép-tac, lê-ngbi tõn-giáo trong-
thc, phàm-pbuc loè-loet, các cách to-
c.hi'rc G i á o - H ô i lioàn-toàn nhírt, bè't 
llii'iv giúp vão cõng-cnòc C Ú U - V M I I Ihê-
gian. Song Ijch-sù' còn kia, cliúng rõ 
r;ìng chê-dò pliiìni-liróc ( ì ião-Hòi cãin-
giir linh-bon nginVi ta trong' vòng ngu-
si. inê-tfn, không sao thoát duoc . Bàng 
Ghcist d:i i igbièin-tiácli nó. 

Het t'liày nbà-tluV lòng-lày trong tbê'-
gian không tbe ngăn-cAn loài nguòi 
gben-gliél và dánb nliau trong giày-lãl . 

<> <> <> 

Sir nhàp vào Hòi-Thánh kbòng he 
ct'ru-v(Vl inòt ngiròi nào, neu ngircVi fiy 
triróc lií'ì không liièp niòl vó'i Ci'ru-
Cluia. Het thiiy Iv-nghi diroc iigiròi ta 
dôi cho cái tên ((TluV-Phirong)) cbfing 
có clnit quycn (!úu-iòi nào, nê'u tòi-
nho-n khõng tan-nât lóng vì ciìm-biet 
niiiih gian-ác. 

Danli Jêsus mó*i c i r u - r õ i đ i r f fe 
Cbĩ có mòt (lanh-hièii ci'rn-ròi diroc 

ta moi kbi ta kèu-cãn den. A y líi danh 
J É S U S - C H R I S T . Vày , quyên la-Iùng dõ 
là gì ? T a i sao Birc Chúa Jèsus ci'ru 
dircrc the-gian? Có nhièu duyên-có'. 
TiucVc hì't danh .liòsis băo-gôm Bi i r 
Cluia TriVi. B ó là ncn-tãng cùa nioi 
chon-ly. 

T a biê't ràng hôi Van-quoc chãng 
chút ngu-ỳ nói dén Ih ic Chúa T i ò i , 
măc dhu trong vòng t lu iòc-v iên có 
nhièn ngiròi dao-dirc iiyôn-thãni. Hòi 
av không ci'ru thè'-gian thoát các cuôc 
chién-tranh, Ciicnòi căm-hòn inai-hãu, 
là rõ-iáng 1am. Vi chSng co (piõc.-gia 
nào cũng nhir chang có ngiròi nào có 
tbê (Uroc ci'ru hoăc dã dirrrc ci'ru bòi 
mòt nguyt'ii-tac khòng do Búc Chúa 
T r ò i nià ra. 

B ó líi diêu-kÌQii thi'r nlu'rl. Boan . 
Biing (l luisl hcl siic chú-trong (lja-\i 
CÙa tâ'ni lòng ngirò'i. oVì lir no-i lòllg 
inà ra'nhũng iic-tiro-ng. iihfrng tòi giê'l 
ngiròi, là-dám, dàm-duc, tiòm-cn«Vj>, 
làm cliiVng dfíi, và lòng-ngòn» (Ma 15: 
19). Con Bi'rc Chiiii Tiò-i không he 
bièn-luàii vói cliánh-jihù La-mã. Ngài 
không nói mòl tiê'ng nào vi' « c b ê - d ò » 
nià Ngài pbài phiic-tluiòc. Ngài chĩ 
cliông-cu- tà'm lòng gian-ác. 

Loãi ngiròi khõn-kbo chi'ing lai thicu 
văn-hÓá hoac hoc-tlu'n-. lai hoàn-cânh 
xãu-xa boàc lai gãp biróc ngheo-nán, 
nlnrng vì dia-vi bu-boai cũa tfim lòng 
ho. Kbòng có lòng bác-ái dáng l;ini 
còt-tru cùa d(Vi bo. Bang kbi lòng ho 
nlur vây, thì ho ci'r ghen-ghét Và cân-
xé nhau. 

Vây , lỳ-thuyet trên dãy (juaii-trong 
lani. Kbòng jihii i- lỳ - Ihuycl ciia các 



mòn tiiel-hoc loài nginVi. Trong các 
hò i -nghi hoăc công - trircVng b'àn ve 
chánh-lij , ta ít tháỳ giãi-bày lỳ-thuyê't 
dó. Nlnrng nó là nen-tâng cũa môi 
tir-tiràng chánh-dáng, mõi cõng-vièc 
(•ó kê't-quâ. DangChristhè't súcchuyên-
clui pliirong-dièn à'v, vì nó quan-trong 
lion câ. Thàm-chí Ngài t ruyen-day 
ciiúng ta yèti-tlurong kê thù-ngliich. 
l"(Vc ehi c'ác luróc chiu bát dâu làm 
nhir vãy, llii cliiè'n-tranh sè hê't, chãng 
cììn Hòi nào, hoăc dicu-iróc nào. Cuôc 
íhông-thtrong thtìy-bõ giĩìa các đâh-
tôc sê thanh-viro'ng và sè là khúc nhac 
vang-lùng khen-ngoi Dúc Cluia T i ò i . 

Vày, thè-gian nay là khõi-diem ciia 
ìbiên-đàiig. Cõi dòi sè thay-dò i v ì 
vàng theo luât-phãp Cluia Jêsus. 

o o o 
Môt hũa, Báng Christ cbuyên - trò 

tliàn-niàt vói càc si'r-dô. Ngài pluin 
cùng ho rãhg: «Các nguo'i het thày 
đèu là anh e m » (Ma 23 : 8 ) . 

Nlurng Ma-thi-o- von là ngiròi Giu-da 
khòng có lòng ái-quoc, vì bíing lòng 
thâu tluic' cho dân Iìò-ma ; bori dó, ông 
hj (long-bíio khinh-dè. Trái lai, Phi-
e-ro là nguòi G a - l i - l c nhict-cuong. 
Trong inõt thòi-gian, òng tiròng dao 
Tin-Lành chĩ tluiòc vc dàn Giu-da. Câ 
bon si'r-do kbác nbau hãu nlur kê Tììn 
ngiròi Só', vày mà fii'rc Cluia Jèsus 
pìián cùng liò rang : «Các ngiro-i bet 
tliáy (lìni là anh em » 

Tìr ngày có tháp Ba-béiV, loài nginVi 
van gben-ghét nbau. Ci'ru-CIuia rao-
giâng tinh yèu-tlm-ong. Chl có tình 
yêù-thirong lám diroc phép la. Vì 
suôt inoi thò-i-đai, các bâc hrên-triét 
liivèn-ho râng cháng có gì tièu-dièt 
diroc tánh kỳ-lhi cluing-tòc. Ho quâ-
(piyet rang tìnb-cíun dó b trong mach 
máu, và bon-lánh loài nguòi không 
sa ihav-doi diroc. Nluriig dao cũa 
W/itc (^liiia Jèsus day ta trái hfin. Hon-
tánli loài nguòi CÓ T H E T H A Y - D Ô I . 
Tltâm-chí Ciru-Chúa day rang: «Gàc 
ngiroi phiii sanh 1 a i » (Gi . 3 : 7 ) . 

Môt ngày.kia, Háng Ghrist sè cai-tri 

the-gian, thì tình bác-ái công-còng se 
day-tron. Loài ngirò'i sè yèu-tlurong 
và g iúp-dõ ' nbau. Nlurng khi náo 
ngirò'i ta tung-hô Danb bay C Ú U - I G Ì , 

thì cái mòng-tiriVng la-lùng ciia thòi-
dai cluing ta niói tbành-hièu duoc . 

Vièn chù-bút lò- n lnr t -báo lón kia 
vict rang: « V ã y , há kbòng tìm diroc 
môt cách-thc bán-baôn thanh-virong 
mà khòng can dc'n tinh-than chiê'n-
tianh và phuong-phiipchien-tranb sao? 
T ô i nóng-nay t iòng-mong nguòi ta dat 
dc'ii niuc-dích áy, nlurng bièn nay clura 
ai tìm diro-c pluuyng-thê k i a . » 

((Clura ai lìm diroc ! » Chao ô i ! Nhà 
láin báo nììy kbông biê't Danh bay 
ci'ru-rõi. 

Y - g i ó i clura tìm diroc thuõc chũa 
nbieu binh-tàl góm-gbê nlu'rt ciia thàn-
tbè. Nlnrng có tluiôc chũa lành tôi-
lôi, là bjiih pluing cùa nhon-loai dáng 
tlnrong, còn ghè-góm hon moi bjnh-
tât trong thãn-thc. Thuôc d ó , ti'rc là 
(lanh Jí:sus, cbáng nhũng không khó 
tin nlnr biê't bao vi thuõc kbác, mà lai 
còn vò-ngò nũa. Suol các thòi-dai, ai 
ai dùng thuoc nììy cũng dircrc cbũa 
khòi ; lò i làm clu'rng ciìa homanh hon 
moi moi hoài-nghi. 

Năm 1936 là elurong tham-khõc nhi'rt 
cùa licb-sir tbè-gian. Clnrong nììy se 
kê't-cuòc tbò' nào? T h e o plnrong-dièir-
còng-còng la dtroc các lòi tiên-lri háo-
cáo ràt di'mg, nên bic't rang ket-euòc 
kia diing so . N lumg tbeo plnrong-
dicn cá-nhon, ta có tbè tir dinh cách 
giâi-quyêt. Phâi chăng l inh-hon tii 
dau-dóii, lòng-da ta buôn-rau, ciiòc 
dò'i ta tiêu-ma, và di'rc-tin năm ngoái 
ciìa ta dã bi phá-hiiy? 

Gó môt vi thuoc uong ciiu-chũa lai-
irong cíia clning ta. Nhung ta phâi 
uong. Ch? có vi thuoc nììy ci'ru diroc 
các dân-tôc và cá-nlion. T ú c Ià Danh 
Toàn-năng ciía Di'rc Cbúa Jèsns, Danh 
cùa Dííng «dã hi nõp vì tõi-lôi chiing 
tii, và song lai vì sir xirng cõng-hiiih 
cùa cbúng ta» (Hò 4 : 25). Thàp-tir-



giá Ngài còn dang dirng cao h-rn moi 
sir hò-n-gliél cùa l l ie -g ian , cùn Ifun 
bàng-có-vĩnh-vien cùa tình Ycu-tlnrong 
thièn-thiro-ng dã cúu-chúôc loài nguòi . 

Chi có Danh av cúu-ròT duo-r Khi 

ào ::.;.;!• khác bi quên lù-ng, thì 
iii còn. Hfri Ihict-hũu. anh 

i•]•.. khôiigèhju kèu-cău danh khii-ái và 
clií lôf! ĩiv dr; duirc círu sao?—C. $*(Lu 
honm ltètw.e). ' 

LONG CHI Tf i i raNG Efl 
' p ' M xem quycn sách chiT Ph.ip kia, 

có inôt' trnyijn làni cho ' i i i riít 
càm-dòng. 

I lôi năm 1763, trong inòt lài'g kìa ò-
dira mé rírng có mòl lúp leu tranh. 
T rong leu chi có hai chi em cõ Marictle 
iiià thôi. Cha m e e ô q n a dcVi bcin năin 
nay, phii-thác eni bé Jean cho cô miòi-
đif&ng. Mi 'ri có muòi lăni luôi mà 
phãi nio-ecii , mòt mìnli làm vièc dè 
nuõi ein vùa lèn năm ; cô Marieite luv 
cuc-kho, song lúc nao cũng vui lòng 
vi làin liòn trách-iihicìiii cha me dã giao. 

Míia dòng den, dã năni tuan-ic* rõi 
mã tuyèt vàn còn phu trèn miil dât. 
Cô Marietle ughe ngucVi ta nói inùa nììy 
chó scii clcii lain, ncn llunVng di tràn 
vào lang mà kiê'm ă n : nhirng hc'ri 
nghèo; cô phâi di ra ngoài lucVn dè 
làm vicjc. 

Mòt buôi sáng kia, cò Mariette clang 
nííu ăn trong hep, Ihìiih-linli nghe lieng 
Uhóc-la, câu ci'ru cùa eni cô'. Gò lãl-
dâl chay ra, Ihì chao ôi ! mòt con chó 
sói dang lòi em Jcan ra ngoài cira. 
Báy girr cô Marielte thurrng em quá, 
khùng srr nguy-hièm, xõng lc'ri g iul cm 
cò lai, chay riê't vào nhà ; găp nic)l cái 
lliùng không, cò dàt Jean, ein cc'), vào 
dãv và dày nap lai. Nl iung vi lo eho 
em nià cô quên inình dang hi băy sói 
duiVi theo rfil gfip. Mòt con sói nie và 
nìíin con sói con Iràn vào trong nhà, 
vày xung-quanh niình cô , tru-tréo om-
sõin, niúng vì kieni duoc inôi. Tc)i-
nghiC'p, cô Mariette kliòng ncr hci em 
inà chav tron. Côdúng truúc cái tliiing 

i.liõl em Jean, tay Irái đè kin naplhiing, 
còn tay nifit căm cày đâp bììy sói. 
Thu•.rng Ihay, súc cô không Ihe chóng-
cu noi \<Vi bììy sc'ii dói fiv ; cò l)i thuong 
rfít nhieu, máu chây dăm-dè. . . Câm-
biè'l minh không thaTig noi, cô Mariette 
rán súe dày lui cái lliùng vào niõl góc 
kin, doan chay xa ra ; hììy sói vfui duoi 
theo, nhày bo vào cò inà cán. Cô 
Marielte kièl súc, la lên ràng: « T õ i dã 
cúu duo-c em Jean yêu-qui cpa lôi r o i . » 
Lien dó cò ngã ra chet. Bìiy sói dfr 
xú ni lai Iha cò váo iùng. 

1'Tn doc dên day, em câm-dùng quá. 
Thiíy cò Marielte ciru e.m Jean, phiii l i i-
sinh M I sõng cna cò cho bììy sói dói 
kia, em chanli lòng i ihó d6n Chúa 
Jêsùs-Christ vi yèu-lhuong ein, nên 
Ngài phó s i r sõng vi ein, em cãm-ta o-n 
Ngài vô-cùng. Ngài là Đfing v ô - l õ i , 
vi yêu-tinr mg Ihò'-gian, nèn bâng lòng 
hi-sinh hiang bán Ngài trên cây Ihâp-
lir, chin d:ui-dcVn, dS huyê't ra dè cúu 
cìiúng ta kbói s ir chfit rat ghè-gcVm, 
túc là su chet c'ói dòi trong hô líra, và 
cho chúng ta cdrrr nèn con ke-lu cìia 
Ngài trong su Iròng-cày cùa su sông 
dòi dcVi»(Ti l 3 : 4 - 7 ) . 

•'Ay nê.n chiing la là kê ducrc cúu ròi, 
thi liãy eâni-!a rrn Ngài không Ihôi, và 
clning la cũng nén bò s i r sõngv ì dõng-
bào chúng la (xem I Ciăng 3: 115). Còn 
ai chirn duo-c cúu, liãy krp iihàn rrn 
ló'ii ciia Ngài ban cho, khôngcì ìn dòi 
tiên-bac, công-di'rc di"in tòi hay "p 
xác, ăn chay.—6'c) Nguyêt-Dung, Cao. 
lũnh. 
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