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T A I S A O C H Ú N G T A T I N R À N G Đ Ú T C H Ú A J Ê S U S 

DO N Ũ * - Đ Ò N G - T R I N H S A N H R A ? 

Myc-su* G . E . R O I T T Ì , LUANG-PRABANG, A I - L A O 

J ^ Ú C - T l N cua tín-dò Bâ'ng Christ 
dtroc làp vfrng trên Lòi Dúrc 

Chúa Tròi . Dãu tròi dál qua di, Lò-j 
áy cũng khòng he ticu mát hao giò*. 

Kinh-Thánh dã do Búc Tluro-ng-Be 
soi-dàn và irng-cliuân, nèn là quyên 
sách vô-đich cuà loàn-cau, rat chori-
chánh và dáng lin. Dău có nhièudêu 
khó hieu, song van rát ln dích-lhue. 
Chang hao giò- có ai đánh dô mòt lê 
thàt nào trong Kinh-Thánh diroe. 

Mà'y năm truóc, môt nguò-i dén thăm 
Anh-quoc Bâo-tàng-\ièn ò Luân-dòn, 
và nói vó*i ông gi:ím-doc già-cá ràng: 
«Xin cho tòi xem vài vàl la hoăc hàng-
có nào tó ra Kinh-Thánh khòng thàt.» 
Ông già dáp : « T ô i có thê cho òng xcm 
hàng van vàt la tô ra Kinh-Thánh là 
thàt, chang ai có thê ho-nghi chiit nào, 
cluy trong viên bâo-tàng này chang có 
cái gì phan-dôi sir thàt áy .» Bó thàt là 
mòl lòi luyên-bó vô-đjch ciìa òng giám-
doc môt vicn bão-tàng lón nhút thc-
giói . Cũng có ngiròi khác luyèn-bo 
nhtr vây: «Các thtrc-str vè kháo-cô-hoc 
dèu binh-vtrc Kinh-Thánh do Bi'rc 
Thánh-Linh soi-dân. Chang he có ai 
ehôi-eãi và dánh dô áuxrc sur chon-
chánh cũa Kinh-Thánh theo phuong-
dièn si'r-kỳ. Lòi Bt'rc Chúa Trò i song 
và ben-vũ-ng dòi dòi, măc dâu các ntróc 
inà Lòi áy nói den dã suy-sup tron-
troi, ti nlur Mô-áp và Am-mòn.» 

Thtrc-su* vè Đáng Christ do nũ*-
đÒng-trinh sanh ra.—Vày, kbi bát 
dàu luàn vè su* giáng-sanh la-lùng cũa 
Báng Christ, thì chúng ta phâi cám-
bict rì'íng ván-de dó dtro'C chép rát dúng 
(không ai bài-bác dirgc) trong sách 

dring tin nhút thê'-gi(Vi, túc là Kinh-
Thánh. Thàt là môt van-de thánh-
khiet khiè'n ta phâi láy lòng cung-kính 
rãl mirc mà luàn dc'n lê m'âu-nhièm vè 
Birc Chúa Tròi Toàn-năng bô hcl sir 
tòn-nghièm, măc lày sir khiêm-nhuòng; 
giâ'u str vinh-hien luyèt-doi de phò-bày 
ân-đien; câm-giũco'n than-h-nr) de giíii-
tô lòng thuo-ng-xól; trò" nên nghèo vì 
có' chúng ta baii cho chúng ta nluVcánh 
nghèo cua Ngài mà tro néh giàu. 

Kinh-Thánh đùng môt loi văn giân-
di nlurng diêm-lê mà tuyèn-l)ô nmg 
Búc Chúa Jèsus, goi là Christ, dã sanh 
lĩim Con dau lòugcùa Ma-ri,voGiò-sép. 
Khi nàng clura ctrói và còn đông-trinh, 
thì duoc thièn-str ciìa Chúa truyèn tin 
ràhg Búc Thánh-Linh se giáng trên 
nàng, và nàng se nhò- quyen-phép hay 
che-chõcua Báng Chí-cao mà tho-thai, 
sanh môl trai.dattên là JÈSUS, vì «chính 
Con trai áy se ciru dàn mình ra khôi 
tôi» (Ma 1 : 21). Hê'l thây nhĩrng ngirò-i 
tin theo dao Tin-Lành deu dóc lòng tin 
tlurc-str dó, không thcm, khòng bót. 

Hai bí$n-tánh cùa Đâng Christ.— 
Kinh-Thánh day rõ ràng trong ngôi-
vi cùa Búc Chúa Jêsus-Christ có hai 
bon-tânh dăc-bièt, túc là Than-tánhvà 
Nhon-tánh. Vè plurong-dièn, Thân-
tánh, thì Bang Ch'rìst không hè chiu 
sanh ra, vì Ngài là Đăng Tu-luru, 
Hàng-ìnvu. Chính Ngài tuyên-bo rang 
Ngài là Bang Cao-câ hàng-hũu, là Báng 
có triróc Ap-ra-ham, t iuóc Phâl, trtróc 
Bàn-co, triróc A-dam và truóc cuòc 
khai Ihiên làp dia. Clíính Ngài là Báng 
Tao-Hóa Toàn-năng. Bày là Iê mâu-
nhicm to i - cao : Chúa Jêsus dã dung 
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nên nhon-loai, trong so rtó có ngiròi nt*r 
phài sanh-ha Nhon-tánh Ngài. Ngài 
vôn là Chúa cua me xác-thit Ngài. 

Nhirng các tín-rtô cho-n-thât kính-
mê'n Chúa, yên Lòi Ngài, pliai luôn 
luôn phanrdôi cái giáo-ly tôn-lang hà 
Ma-ri lèn quá đjá-Vj mà Kinh-Thánh 
rt.ã dành riêng cho hà. Thuyêt tôn hà 
làm «Me cũa Birc Ghúa Trô*i» là rát 
trái 15 thàt, vì hà chfing chút dir phan 
dê'n Thãn-tánh cùa Bâ'ng Christ, duy 
chĩ dir phan dê'n Nho-n-tánh cùa Ngài. 

Điri vô-tôi cùa Báng Christ làm 
chirng râng Ngài do nír-đ<5ng-trinh 
snnh r a . — C h ú a Civu-the phãi lù Đăng 
vò-tòi, nhirng phâi tiv nguÒn-goc vò-tòi 
mà ra thì mói là Đâng vô-tòi duac. 
Kinh-Thánh tuyên-hô ìăng Bi'rc Chúa 
Jêsus «von cháng hiét tòi-lòi» ( I I Cò 
5 : 21). Chính Ngài do-thách bon dao-
dirc giâ trong dòi Ngài cáo tòi và huôc 
tôi Ngài, thê' nià Ngài vãn chăngcó tì-vít 
hoăc khuyet-diem nào. Va, neu dòi 
sông Ngài Ià vò-tòi theo nhir moi kê 
quen-hiè't Ngài dã làm cln'rng dó, thì 
sir hoài-thai và sanh-dê Ngài cũng phâi 
vò-tôi. Vì khòng thè nào su- thánh-
khiêt tuyèt-doi diroc loài ngiròi irng-
chiu và diroc Birc Chúa Trò*i tiê'p-nhàn, 
lai luru-xuâ't tìr môt dòng-giong hu-hoai, 
cũng nhir khòng thê nào loài ngiròi 
hir-hoai gâng sirc rièng mà dat tói bàc 
công-bình cùa Búc Clnìa Tròi diroc. Có 
kê nói rã'tdiìng rang : «Quâ thât, không 
có lê nào mòt ngiròi thirò-ng lai sanh 
boi môt nír-đông-trinh ; nhung cũng 
không có lê nào và không có the nào 
Ngircri này (túc là Bi'rc Chúa Jêsus) 
lai không sanh bòi môt iur-dông-trinh.)) 
(̂ i'i dò'i sông thánh-khiêt tuyêt-dói cua 
Ngài làm chirng ve sir áy mòl cách 
khòng ai chôi-cãi diroc. 

Nô'u không sanh ra bô*i môt nũ-
đông-trinh, thì Bi'rc Chúa Jèsus khòng 
thè song môt dòi vô-tôi, và su chêt 
chuòc tôi cua Ngài là vô-giá-tri. Néu 
Búc Chúa Jèsus khòng sanh ra boi 
môt nrr-dòng-trinh, thì dòi Ngài châng 
khi nào lai thánh-khiê't vô-song nlnr 

vày. Nêu dò-i Ngài hu-hoai, thì cùa-
le chuòc tôi cùa Ngài se không duo-c 
Bi'rc Chúa Tròi nhàm, núi Gô-gò-tha 
sê chang qua là noi diên tâ'n thâm-
kich làm cho lòng ngiròi tan-nát, và 
loài nguòi vân di rò-ram trong bóng 
tôi-tăm cùa tòi-lôi, châng dirocai ciru-
giúp, chãng diroc tia sáng hi-vong nào 
chiê'u-roi bên kia mò-mà. Song, kìa, 
Dúc Chiìa Tr&i dã nhân sir chê't fìâng 
Christ den tòi muôn dán! Birc Chúa 
Tròi dã tò ra bâng-eó* chác-chán rang 
cùa-lê Birc Chúa Jèsus dáng diroc 
tiep-nhân, và thàt là cùa-le Chièn Con 
không lì khòng vít. Bírc Chúa Cha 
dã máy lan cát tiê'ng phán ràng: «Năy 
là Con ijêu-dâu ciia 7a, dep lòng Ta 
moi dàng.» Birc Chúa Cha hâng tir 
tòn-vinh trong Con Ngài boi dáp lai 
lòi cau-ngnyèn cúa Con, tò quyen-
năng cá-thê cùa Ngài trong các phép 
la mà Con làm nhon danh Ngài, và 
phò-bày bôn-tánh tìr-ái, tlurong-xól 
cúa Ngài trong thái-dô ciia Con dói 
vói nhrrng kê yeu-duói, ci'rng-còi, 
nghèo-hèn, cuc-khô giũa vòng nhon-
loai tôi-Iõi. Nhung bang-có mnnh 
nlu'rt tò ra Búc Chúa Jêsus dep lòng 
Birc Chúa Cha chinh là cr trong thuc-
sir nay: « B ú c Chúa Jêsus nay, Búc 
Chúa Tròi đã khien sông lai» (Sú 2 : 
32), và : « B ú c Chúa Tròi dã dem Ngài 
lên rál cao, và ban cho Ngài danh 
trên het moi danh, hâu cho nghe den 
danh Bi'rc Chúa Jêsus, moi dau gói... 
đèu quì xu6ng» (Phi l . 2 : 9-10). 

Nêu Bi'rc Chúa Jèsns không do niòt 
iiũ-dông-trinh sanh ra, thì su- chí'tcua 
Ngài là vô-giá-tri ; cũng môt lê ay, neu 
Ngài chfing phiíi I:i «Chon-Than do 
Chon-Thăn mà hru-xuát,» thì Ngài 
khòng sông lai du-oc. Su* giáng-sanh 
la-lùng dó là goc cày can-yê'u tuy^t-doi 
đã ktíl nhrrng qui'i co-nhièn và vinh-
hiên, túc là sir chêì dên tôi trên núi 
Gô-gô-tha và sir sông lai. Ay nghĩa là 
nè'u Birc Chúa Jêsus sanh ra nhir ihoi 
nguòi khác, thì Ngùi cũng song, chet 
nlur moi nguòi khác, còn thân-thê Ngài 
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cir nàm yèn và hir-nát trong mo-mà. 
«Nlurng bây giò, Bâ'ng Christ dã tir kê 
cliê't sõng lai» ( I Cô 15: 20), nên str 
tròng-cày và công-khó cũa chúng ta 
chang phài là vô-ích. 

Ta phâi đõi vó*i bà M a - r i thé 
nào ?—Chúng ta phài hê't lòng tin moi 
lòi tiiyèn-hô trong Kinh - Thánh ; 
nlurng chúng ta lai phâi coi chírng 
nhieu hon, kêo bi cám-dô tin quá 
hoăc tin không trpn cái ỳ-clù cũa Bi'rc 
Chúa Tròi dã bày-tô. Hai cách tin à'y 
là sáì-lâm câ. Muón sùng-tlurpng me 
cúa Chúa chúng ta, có kê dã tòn-tipng và 
Ihò-plurpng bà chang khác chi ta tòn-
tipng và th(V-phupng Búc Chúa Tròi , 
là Bã'ngBòc-nluVt dángdirpe nhu- vày. 
Ilo hău nhir dàng cho bà «danh trên 
hê't inpi danh ; » nhur vày, ho xày-eà't 
Irên mòt nen khác \(Vi nen dã làp lèn 
boi Lòi BiVc Chúa Trò i , túc là Lò*i 
duoc ta lin-nhíin làm kim chĩ-nam 
dôc-nhiVt cúa dúc-tin và hanh-kiem. 

Trái lai, chúng ta phài cân-thàn, 
dùng thiê'u bôn-phàn trong vâ'n-de 
nay. Hãy lôn-kính ngiròũ nào dáng 

điro*c tòn-kinh. Néu Ma-ri, me dòng-
trinh cùa Nlurn-lánh Con Búc Chúa 
Trò i , không diroc BiVc Chúa Tròi xéC 
là dáng sanh ra Ci'ru-Chúa, at bà 
khòng he dupc Ngài giao cho chiVc-vu 
cao-quí áy. Thièn-siV cũa ĐiVc Chúa 
Tròi dên cùng Ma- r i và nói râng: 
« H õ i nguòi duoc on , m ù n g cho 
ngiroi; Chúa ô* cùng ngiroi» (Lu 1 : 
28). Cuòc dòi, tánh-tình và haiih-
kiêm cúa Ma-ri chac hien-lành, thành-
thàt, khòng chõ trách dirpc, và trong-
sach tir-nhiên. Nhirng khi môt bà 
kia thira vói Đ-iVc Chúa Jêsus ràng: 
«Phir(Vc cho da dã mang Ngài và vú 
dã cho Ngài bú,» thì Ngài diu-dàng 
nhirng cirong-quyêt dáp ràng : «Nhírng 
kê nghe và giìi - Lòi cùa fti'rc Chúa TixVi 
còn có pfiir&c /ÍO'/J» ( L U 11 : 27-28). 

Ví)y, cách tôt nhiVl dê tò lòng tòn-
kính ine cũa Cluia chúng ta dúng theo 
chon-ly và dê dep da BiVc Chúa Tròi 
chính là hét lòng phuc-tùng và yêu-
quí CON mà bà dupc cái hàn-hanh 
sanh-de trong thé-gian làm Ciru-Chúa 
cùa inuòn dân muôn niróc. 

TINH-THAN LE GlÁNG-SANH 
«Năy, ta báo cho các ngirai 

T T Ì N H - T H Ă N lê 
*- Giáng-sanh phâi 

1 à in ô t t i n h -1 h ã n 
khièm-ton. ôúng ó-
canh bài hoc cao-
thupng và thuc-hièn 
ve máng cô, ve cái nôi,. 
và vè Con Trê trúng-
nuó'C, thì tín-dò nào 

A. IÌ. SIMPSON còn hòng sanh kiêu-
ngao dupc? Tinh-than lê (iiáng-sanh 
là mòt tinli-than vui-mirng. «Nãy , la 
báo cho các ngu-o-i mòt tin lành, sê là 
niòl sir vui-mùng l(Vn cho inuòn dàn.» 

Tinh-thãn lê Giáng-sanh là môttinh-
than yèu-tlurong. Ta phái dirpc str 
vui-mùng bô-i dem su- vui-mìrng cho 
kê khác. Trái tim ciìa le Giáng-sanh 
chính là Bâng Christ dã yêu-thuong 

mól tin lánh» (Lu-ca 2 : 10) 

cbúng ta, đã dèn ô" gifra chúng ta, và 
chê'l thay clu'ing ta. Ai chl sóng cho 
mình, thì khòng dirpc phép lurò-ng sir 
vui-mìrng do lê Giáng-sanh. Tình yêu-
tlurong luòn luòn hi-sinh. Vày, tinh-
thìui lê Giáng-saiih se kêu-gpi cluìng ta 
truóc hê't vui-vê và hoàn-loàn dau-
plu.ic Bi'rcChiìa Trò i , ròi sau cTnig hón-
lnV hi-sinh mpi str inình có de lòn-vinh 
Ngài và giúp ích kê dong-loai. 

Tinh-thàn lèGiáng-sanh là mòt tinh-
than thò-plurpng. Kìa, mây bác-sĩ 
qui 110*1 chonConTié thànhBel-lè-hem, 
và dâng vàng, nhũ-lurong, inòl-dupc 
cho Ngài 1 Ta cfing nên làm nhu- vày. 

Tinh-thân le Giáng-sanh cũnglà môl 
tinh-lhãn truyen-giáó. «Tin-lành» vè 
Bâ'ng Chrisl giãng-sanh thàt là tin tól 
cho muôn dàn.—A. B. Simpson. 


