
G I A I N G H I A 

THO* CÔ-RINH-TÔ THIT N H Ú T 

1) Sir k h ô n - n g o a n thè'-gian l àm 
c h o thâp-tu*-giá ra v ô - í c h (càu 17, 
18).—Phao-lô muô'n dánh-dò kê bài-
bác * cách fíiâng cũa minh , bèn quâ-
quyê't rãng : «Tòi... chang dùng su 
khòn-khéo mà gii'mg, kêo thàp-tu-giá 
ciia Báng Christ ra vò-ích.» Thàt vày, 
neu Phao-lò dùng str khòn-ngoan ciĩa 
loài ngiròi mà gii'mg thé cho thàp-tir-
giá, hoãc nurori lòi-lè triel-hoc dăng tò 
dao â'y klriê'n cho hóa ra mòl dao triê'l-
lỳ, thì sir giâng cùa òng quã là vò-
quyen, vò-liicu, khòng còn cĩru-rõi ai 
niĩa. Tai sao? 

Xhĩrl-tbiet các khoa trong hoc-giói 
Ihc-gian, den triêt-Iy là mòl sir khòn-
ngoan cao-tlurong hon hct. Xó gõm 
dii moi tu-tuirng cao-sàu, (pian-nièm 
dcp-dc, lỳ-tbuyci s á n g - s u ó t do noi 
t inh-than li'iu-luyèn ci'ia loiii nguòi mà 
ra, và dó là diêm tôt-cùng cũa sir lan-
bóa thiên-nhiên loài ngiròi. Tlnit là 
món «\tru-và!» Irong lii-thĩrc the-gian; 
nlnrng nê'u la thi'r kc-cĩru các chiĩ-
nghìa (|uan-hc cua triet-hoc tran-gian, 
thì thãy nó chôi' han sir lur-hoai ciĩa 
bon-tánh loài ngirò-i, quâ-quyét rang 
khòng eaii hòa-thuàn lai vói Bĩrc Clnĩa 
T rò i . Mà c'lioi su* hir-hoai là lai tir 
t r uóc nó van choi lòi-lôi trong loiii 
ngiròi ; còn ncu choi hi'ín tôi-lôi trong 
loài nguò-i, lat-nhièn choi luòn phcp 
(ĩru-chuòc biVi lh:ĩp-lu-giá ciĩa Biíng 
Chrisl inà ra. Thc llii, nê'u nuron cái 
chi'i-nghĩa khôn-khéo cũa trict-hoc mà 
giàng, quâ là chôi sir can-ycu cùa Ihàp-
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Ur-giá Bâ'ng Chrisl, khic'n cho str cĩru-
rôi ra vò-ích, kc sir tlnrong-ycu h'm-lao 
ciia f>ĩrc Chúa Tròi lo-bày trong Bãng 
Christ là lain-lhinVng, cho sir l lurong-
khó và sir chet ciía Ngài là luong-còng, 
và coi het thi'iy phép cúu-chuòc ciĩa 
Ba-Ngôi Bú*c Clnĩa Tròi dã làin ra 
chang khác nào inòt Iró cho-i. Vì ncn 
loài ngiròi khòng có sirhir-boai , chang 
bi tòi-loi d inh-dâp vào, thì cììn cbi dcn 
sir cúu-roi ! Song tlnrc-sir chang phâi 
nlur vày dàu. 

\ : \ , Phao- Iô khòng nlnrng chang 
cbiu «dùng sir khôn-khco mà giang,» 
Irái Iai quyet giiing mòt lòi-Iè mà thòi, 
là «lòi ci'ia thà[)-tu-giá,» túc-nhièn lè-
dao \ ê Đfíng Christ bi d ó n g d inh . 
Thât , su thuong-khó, sir do huyêt và 
sir chêt cùa f)ang Christ the cbo loài 
nguói , à'y là cái trung-làin-diem ciia lc-
dao cĩru-roi, và chính lè dó Phao-lò 
dcin ra phiin-doi sir khòn-ngoan c.ua 
Ihe-giau. 

Trong bao n h i è u ngiròi ngbe lòi 
ph:ĩn-d6i ciĩa òng, và uh(V dó tliro'C rõ 
dao Ihàp-tir-giá, lai chia ra làin hai 
hang là ngiròi diro-c cĩru-ròi và ki' bj 
hu-mat , moi hang cam-biet mòi cácll 
khác nhau. í)ng rang : «Bô*i \ ì lòi 
giiing vc th^p-ttr-giá, thì nhũ-ng ngìrò-i 
lnr-mat cho là dien-dai ; song ve phiìn 
chúng la là kc d u o c cĩru-chuòc, Ihì 
cho là q u y e n - p h é p cùa Bírc Cluĩa 
Trò'i)) (Càu hS). 

a> Hang b i hir-mâ ' t . — Hang nììy 
nghe hVi giiuig ve thàp-lir-giá thì cho 
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là dicn-dai, kê su chel ci'ia Báng Chrisl, 
sir chuôc tòi boi huyè't Ngài quâ han 
là truỳên-kỳ plri-lỳ, mòt dêu dièn-dai 
quà khòng có bang-có rôi d u o c Tai 
sao Iìo có cái lỳ-tiro-ng trái-nghich nhir 
vàv? Chác là vì dao Thàp-tir-giá dánh-
do mát sir kièu-ngao ciìa loài ngiròri, 
dep hăn cái lài-năng thièn-nhiên tot 
nhĩrt, kh inh - th i ròng sir khòn-ngoan 
Ihòug-sáng tuyèl-díeh cua ho. Thàt , 
riao này châng chút kê riê'n các rieu dó 
(lìing cĩru-rõi loài ngiròi, bèn loi-dung 
sir khicin-nhiro'ng, sir hèn-ha, sir sĩ-
rihuc, sir riau-rión và sir chê't kho-hinh 
cúa Báng Christ mà ci'ru bo ò- ngoài 
các còng-lao nhàn-dirc riêng. Bao nay 
eiíng buôc moi nguòi đuco*c cĩru-ròi 
|)hiii bò lòng tin-cày sir khòn-ngoan, 
ha inình xuong thú-nhân triróc măl 
Bĩrc Chúa Tròi nĩng mình là kè ngu-
dot, không biet mòt deu gì, và phiíi săn 
lòng vui nià còng-nlnìn dao thàp-Ur-giá 
là mòt phirong-pháp cĩru-rôi có niòt 
khòng hai . 

Kho thay ! láiii ngiròi dò-i khòng 
cluu ha ìnình xuong, châng chiu bò 
lòng tin-cày sir khòn-ngoan tricl-hoc, 
cĩr cô-cbap rang dao Thàp-tir-giá là 
do-da i , nèn ho vàn còn trong dja-vi 
lur -mat mà thòi. K inh- lhánh chcp 
rang: «Ai lin Ngiii (Biíng Chrisl) thì 
chaug l)i doán-xét dàu ; ai khòng lin 
thì đã bi đ o á n - x é t r<5i, vì k h ô n g tin 
đè'n d a n h Con m ô t Đvrc Chúa Trò*i» 
(Giang 'ó : 18). Lai day rang : ((Cbang 
có sir cúu-rôi trong diíng nao khác, vì 
o- duó i tròi chang có iđanh nào khác 
ban cbo loài nguĩri, de cluĩng ta phái 
nh(V dó inà diro-c cĩru» (Sĩr-do 4 : 12). 
Thc thì, ta thĩíy rõ phàm ke nào (V 
ngoài Bâ'ng Christ, khòng khĩrng còng-
nhàn dao Thàp-tir-giá, deu d u o n g bi 
hir-miít và còn lnr-inal cho dè'n dòi dòi , 
ìniên là bo khòng ăn-iiíìn tòi tn'V lai 
còng-nhàn Chúa làm Cĩru-Chúa inình, 
diìu ho là nguòi khòn-ngoan Uí-huè 
dc'n dàu cùng vây. ((^ĩing hãy xem 
thèm Lph. 2 : 1 , 1(5; Côl. 1 : 20, 2 : 14 ; 
Ilcb. 9: 22). , 

b) Hang diro j c c iru-rõi .— Còn bang 
nay khi nghe giiing v'è dao Tb<)i)-Ur-giá 
nhìn-biél có tòi bèn ha mìnli xuong 
bang lòng bò bet moi tlu'r kièu-ngao 
ve lòi khòn-ngoan the-gian, vui lòng 
còng-nhàn và tin-cày noâ 4>úc Cliúa 
. lèsus-Cbrisl . Bao Thi ip- tu-g iá li'èn 
kluVi hành-dòng sir cúu-rõi trong lòng 
ho, khien cho sir nià hang hir-mât kia 
cho là do-dai bèn triV nèn quyen-phép 
thàt cũa fh'rc Chúa Trò i , cĩru-vól ho 
kliòi bicn I r a m - l u â n lòi - lôi . Hang 
nììy vè trirór, von cũng (V Irong dia-vi 
lnr-mat, nay nhò*quyèn-phép cua thâp-
lir-giá mà d u o c dòi qua đja-vj cĩru-rôi, 
dĩrng trong f>iíng Christ mà luriVng sir 
Ihánh-sacb, bình-an, vui-ve dòi d(Vi. 
Cho nên Phao-lô nói r à n g : «Hièn nay 
chang còn ció sir doán-phat nào cho 
nhrrng ke ô* trong f)ĩrc Chúa .lêsus-
Chr is t ; vi luàt-pháp cùa Thánh-Linh 
sir song dã nh(Vf>ĩrc Cluĩa Jcsus-Cbrist 
buòng-tha lòi kbôi luàt-pháp cua sir 
lòi và sir chel» (Hòm. 8:1,2 .—Cũng hãy 
xcm thèm II Còr. 2 : 15 ; Êph. 2 : á, 8 ; 
II Tiin. 1 : 9). 

The thì, vì c(V Phao-lò Ihay rõ chi hVi 
giiing vê Thàp-tir-giá ìuói có dii (juy'cn 
cĩru ngiròi ta, và neu dem dao ãy phã-
lòn \(Vi ehi'i-nglria Uiet-hoc, hoâc loi-
dung lòi-lc triel-hoc mà giãi-bày riao 
ay, quâ Ihàl làm cho Thàp-Ur-giá ra vô-
ích, nêìci òng quyét-đinh kbòng chiti 
« d ù ng sir k hòn-khéo» mà giA ng-da y vày. 

Ngày nay cáò nhà truyen-dao nèn coi 
cbùng lám, keo e trong vièc gii'mg dao 
mình l o i -dung sir khôn-ngoan loài 
ngiròi, klrien cho riao Thàp-tir-giá cùa 
f>ang Chrisl t ro ra inà'l quy'cu-phcp 
chang. Khá bat clnróc Phao-lò mà rao-
giangmòtcáclKÌo-u-so-y nhuK'mh-thánh 
dã bày-lo cho ta ; riau bi «riãng A rbù-lô» 
trong Hòi-lhánh, hay là «hang nguòi 
lur-mã't» bài-xich khinh-bi rii nfra, chó-
nao lòng cĩr giâng-riay nlnr tlurò-ng, vì 
riaoà'y (|ua là «quj*èn-phépcuaĐĩrcCluĩa 
Tròi riè cĩru moi ke tin» (Rôiri. 1: 16). 

2) Dú-c Chúa Trò*i kè* su* k h ô n -
n g o a n cùa thè'-gian là dò-dai (càu 



19, 20).— Vii lai, Phao-Iô không llièm 
dùng su* khôn-ngoan thè'-gian mà giâng-
giãi dao , vì ch ính Birc Chúa Tròi dâ 
kè sir khòn-ngoan áy là dô-dai. Ngõ 
làm chirng chac cho có nay, òng bòn 
yin bai cách mà nó i : inôt là trirng-dàn 
lòi phán ciia Chúa ô- trong Ciru-iróc; 
hai là thách-đô các n h à thirc-giá nê'u 
nhìn tháy hVi m ì n h t rung chirng ãy là • 
khòng cho-n-thàl thì hãy ra phán-rioi 
v<Vi mình . 

a) Lò*i Đirc Chúa Trò*i p h á n t r o n g 
Cu*u-iró*e l à m chirng (câu 19).—Càu 
mà Phao-lò dem trirng chirng riày có 
le rút t rong Ê-sai rioan 29 càu 14, mà 
r à n g : «Ta sê hũy-phá su* khòn-ngoan 
cũa nguòi khôn-ngoan , t iêu- t r i r sir 
Ihao-biet cùa ngircri thao-biêt.»—Tirlúc 
lo-tông chúng ta sa-ngã pham tòi tai 
viròn Ê-đen cho riê'n khi B â n g Christ 
giáng-sanh, kê ra có bõn ngàn năm dài 
dàng-dãng . Trong k h o i i n g á y loài 
nguò i nhò* biêt l)ao sir khôn-ngoan 
inình mà tao ra n h ũ n g thông-hê triet-
hoc này khác đê day nhau ve lè-thàt, 
làp' t hành vô-sô tòn-giáo cot tìm diròng 
eúu-roi . Nhung các thong-hè và tôn-
giáo áy chua hè phát-minh noi cái lê-
llnìt vè su- ciru-rôi cho ai biê't d u o c ; 
trái lai chi dân ho càng thèm l.ac xa fh'rc 
Chúa Trò*i, dê'n đõi deu gì ho von biê't 
ve Ngài cũng đèu bi hir-mat hel (Ròm. 
1 : 21, 22). «Ho tir xung mình là khòn-
ngoan, mà trô* nên dièn-dai,» vì ho bó 
sir thò-lay f>úc Chúa Tròi hĩ f>ííng 
Tao-hóa vinh-hiên, bèn tao«h ình- tuong 
cũa loài ngiròi hay hu-mát , hoăc ci'ia 
ctièu, Ihú, còn-trùng» mà săp inình 
xuong thò-lay (Rôm. 1 : 22, 23). 

Òi ! có ỳ bô str kính-th<V f>irc Cluia 
T r ò i là f>ang Tao-hóa dáng ngoi-khen 
vò-ciing, mà chiu lia mình xuông lluV-
lay vàl tho-tao Ihé cho f>ang vinh-
quang ríy, há châng phâi sir dò-dai circ-
diem s a o ! Ay vày, trong bõn ngàn 
năm loài nguò'i <t<ă lao làm tièu tir tim 
<lù cac plurong khòn-ngoan dê ciru 
mình , ìôtTaichangthĩíy hií lòngnguõng-
yong chút nào. The nào h ĩ c h à n - l v ? 

Chàn-ly <ló <V dàu ? Tìm chân-lỳ áy o-
dàu cho g ă p ? Càu hoi nay thành 
inòt càu do, bách-gia chu-tù-, trí-giâ 
hien-nho-n van khòng sao giai-quyct 
d u o c , càng hòi-ỳ tìm-tòi các lir-tiro-ng 
cào-siêú dc phăng cho ra môi. T h a n 
ò i ! càng phăng lai càng roi d u ò n g nhir 
<iirng trong may tirng mày den-kich. 
T ì n h - c â n h ci'ia loài nguòi nhir the, 
f>irc Chúa TrcVi bèn l(ip ra dao Tlnìp-
hr-giá, nhò* dó đânh-đò các sir khôn-
ngoan v ò - q u y e n cua ho, dimg dao 
ííy mà cúu moi kè có lòng t in. Ròi 
các có* nlnr vày nên Phao-lò J í h ò n g 
chiu dùng sir khòn-ngoan cuá thé-gian 
mà giàng-day cho ai. 

b) Ltri đ o - t h á c h các th i rc -g iâ cùa 
đcri (câu 20).—f>en càu 20 nói r a n g : 
«Ngiròi khôn-ngoan ô- d à u ? Có phiii 
f>irc Chúa Tròi ctã làm cho su* khôn-
ngoan cùa the-gian ra do-dai khòng?» 
—Ông do-thách các ngiròi thông-minh 
trí-huê, chu-tù* bách-gia ciia nhirt-lhiet 
dàn-su', bát-luàn là lurc nào, hãy ra bài-
bác các le mình vira nói t rèn. Nê'u sir 
khòn-ngoan cùa ho chang phiii là do-
dai vò-ích, thì hãy ra nói lai di , dein 
h:ing-c(V minh mà chirng quyet d i . 
Nlurng, khô thay ! lòi òng nói nlnr gai 
chăm vào mì'ít, the mà châng thìíy ai 
dám ra dáp cii. Kè-ciru lich-si'r thê'-gian 
tir xirá dê'n nay, thì thãy sir khôn-ngoan 
cũa dĩVi dã ra dò-dai, vì chang ciru-rôi 
ai diroc chút nào, nên vì dó mà bj bò. 
Nê'u khòng tin, xin hòi lai nguòi khòn-
ngoan Hi-lap, dăng cho biet llri'r các 
lhong-hè triêt-hoc ciia ho có ciru d u o c 
linh-hon ai ch.ang. Thir hôi dê'n máy 
nhà thòng-giáo Giu-da, neu luàt-pháp 
cúa Mòi-se có giiii-phóng ai khòi tòi 
chang? Hay là cir do lai may lay xiio-
ngòn bièn-luàn ciia van <làn the-giói, 
neu ly-luàn ciia ho có khi hàó gõ' ai 
thoát khôi tòi chăng? Dáin chac li'íng 
t ruóc mãt Birc Chúa Trò i , ho dèu sè 
dong-thinh mà dáp rang : «Chang thííy 
<•<) bao gi<V!» Nhà llnic-gia Hi-lap thì 
nhìn biet khoa triet-hoc cũa mình 
eliang nhfrng khòng giiip-ích chi, lai 



èàng thêm đira m ì n h x a - c á c h Eh'rc 
Cliúa TrcVi. Thày thòng-giáo Giu-đa 
dàu láii-lhông luàt-pháp đen ngan nào, 
càng rõ ràng «cháng có môt ngiròi nào 
bòi vièc làm theo luà t -pbáp inà sê 
diroc xirng còng-bình t ruóc hiăt Ngài» 
baò giò (Rôm. 3 : 20). Còn các nhà 
Ihòng-lhái trong muòn dân thì sao'? 
Ho ciìng khòng ho'ii gì hai b u c kia, 
dau giòi-giáng dên ngãn nào, khôn-
sáng bao nbièu nfra, thì rioi vó*i su cĩru-
ròi, su giòi-giang ây đáo đãu vô-hiêu, 
s i r khôn-ngoan bèn hóa ra dô-dai mà 
thôi. Thê' thì, s i rkhòn-ngoanthe-gianlà 
vô-qnyèn vô-hiêu, ch'í Iàm hai cho loài 
ngiròi, khiê'n ho càng xa-cáchBĩrcCbúa 
TrcVi đen đôi Ngài phâi l)ô han đi, nlur 
thè' còn riùng riê giâng mà làm chì 1 

3) Đúrc Chũa Trcri dùng su* g i â n g -
day dò-da i v e thâp-tvr-giá đè1 cú*u-
rôi ngircri ta (càu 21-25).—Trong mãy 
càu nay Phao-lô tô ra cái có* t h ú ba tai 
sao òng kbông cbiu dùng su khòn-
ngòari cúa riòi mà gii'ing đao , và duyên-
có- áy đuo'c chia ra Iàm hai phãn nhir 
sau n'ày: 

a) Tai sao Đirc Chúa Trtri d inh 
d ù n g su* g iâng-daY do-dai đ ê ciru 
ngu*cri ta ?—«Vì thê-gian cây su khôn-
ngoan mình , chăng n h ò siv khòn-ngoan 
0 i r c Cbúa Tròi rrià nhàn-biet Dú-cChúa 
Trò -i , nên Ngài đ à n h lòng dùng sug i âng 
dò-dai . . . mà cúru-roi nhfrng nguòi tin-
câj'.))—Càu nay chĩ day cho chúng ta hai 
'rieu : Tlu'r nlu'rt, sir lùng-trâi cùa loài 
nguò'i triri qua các thòi-riai nrinh-chú'ng 
rang loài ngiròi vì có' có ỳ nbò-cày noi 
sir khòn-ngoan riêng cũa mình , cá gan 
làp riao này giáo nó, tòn le â'y lỳ kia, 
sùng-bái con riây vàt khác, nên khòng 
bao gi<V riat đéri sur hicu-biet f>ĩrc Chúa 
T rò i . Tbĩr hai , van-vàt trong vô-tru 
ricu bày-lô sur kbôn-ngoan quyèn-pbép 
eua Đúc Chúa Trò i , p b à m ai cbú-tâm 
rien đ'èu riu'oc nbìn thãy hiên-nlriên. 
Nào măt tròi măt t răng, áng mày trái 
rià't, dieu-lhú côn-trùng, so'n-hà tháo-
mòc, nhút- lhie t rièu làm chúng vè mòt 
B á n g T a o - h ó a r á t khôn-ngoan , có 
quy'èn-phép vô-cùng mói làm nên nôi 

nhfrng vàl riièu-kS^ thiên-hình van-
trang. Nhung loàì nguò'i k h ô n g k ê đ e n 
svr khòn-ngoan áy là chi , cĩr rieo-riuôi 
theo le khòn-ngoan riêng cũa mình , 
khien phái bi mù-tôi, ket-quâ thò-Iay 
tôn-sùng nhfrng vàt khà-6, bàng đá 
bàng cây, giõng chim loài thú . f>ành 
bat các vàt áy lên mà tôn-kính há châng 
phâi là mù u ? 

Ve bi-cânh nãy, Phao-lò có luân 
trong tho- Rô-ma rãng: «Boi nhfrng sir 
t ron-lành cua Ngài m a t không tháy 
riuo-c, t úc là quyên-phép đò i đò i và 
bôn-tánh Ngài, thì tír buôi sáng-thê vãn 
sò'-sò' n h u mát xem tháy, khi nguò i ta 
xem-xét công-viêc cũa Ngài. Cho nên 
ho (loài ngiròi) không the chfra nrinh 
d u o c , vì ho dau biét Đ-úc Chúa Trò i , 
mà không làm sáng d a n h Ngài là Bú'c 
Chúa Trò i , và không la on Ngài nfra; 
song cú- lam-lac trong lỳ- tuong lur-
không, và lòng ngu-riot đày nhfrng sir 
toi- tăm. Ho tu-xung m ì n h là khôn-
ngoan mà trô' n'ên riiên-dai; ho dã đôi 
vinh-hiên cũa r>úc Chria Trò i khòng 
h'è hu-nát lây h ình- tuong cũa loài nguòi 
hay hu-nát , hoăc cua diêu, thú, côn-
trùng» (Rôm. 1: 20-23). Càu nay cũng 
có nghĩa n h u c â u t rong thoC ô- r i nh - tô . 
Loài nguòi có thê' n h ò noi van-vât 
chung-quanbmình mà cám-biét quyen-
phép và bòn- tánb cũa 0 ú c Chúa Trò i , 
nhu-ng ho chang kêđê 'n, cháng th í ch ta 
on Ngài vì các p h u ó c - h a n h mình riã 
riuoc nhàn- lãnh hang ngày, bèn là Jăm-
lac trong ỳ-tirong mình vè Ngài, cây su 
khòn-ngoan riêng mà tu-làp ra đao-
giáo, tu'-xuóng là mòt phuo'ng-pháp 
cúu-rôi cao-lhuo-ng. Té ra ho h à n h 
dao áy cú thay hu-hoa i mãi, đen riôi 
quèn luug moi deu v'ê ©frc Chúa Trò i , 
đ à n h tur sĩ-nhuc mà h a . m ì n h thò-lay 
loài nguò'i, hoăc côn-tfùng, riiêu, thú, 
bát quá là n h ũ n g vàt tho-tao, yê'u-riuoi 
n h u mình , không tài nào cúu-roi mình 
đ u o c bao giò. Cho nên Bĩrc Chúa 
Trò i phái bò hê't các m á n h khôn-
ngoan ghê -góm áy, đ à n h lòng loi-
dung sur giáng riô-dai đê ciru-rôi nhfrng 
kê có lòng tin. (Còn tiêp) 


