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T I È U - D À N 

G V giáng-sanh kỳ-la cùa Chúa Jésus 
^ cliì đup-c lò rõ Irong muc-lupng mà 
«ĩúc-tin nliàn Kinh-Tliánh là Lò-i cùa 
LO-tliât, su khai-thi thiêng-liêng đupx 
hoàn-toãn soi-da'n và quyín dôc-nbũt vì' 
phucrng-diên đúc-tin. 

S u giáng-sanli kỳ-la cùa Chũa Jêsus-
Christ là đá góc nhà (anqle) cùa đúc-tin 
đSn DãngChrist; lã*y đá ãy di, c5 tôa nhà 
s ."• \ă |> do. ChSi vitìc đã thuât trong Kinh-
Thánh áy, tũc l:i làm cho câ Kinh-Thánh 
k hông có giú-tri gi, Chũa Jêsus sê không 
phăi là «Con Dúc Chúa Trò-i»—danh-tír 
rát thân-yêu cùa các nhà văn thánh— 
Ngài sè kbông lù Cúu-Chúa nũa, su chê't 
đin tôi và su sõng lai cùa Ngài sê bi nghi-
ngcV. Lòng vô-tin dê'n buc ãy sclam cho 
đúc-tin đê"n nhũng quang khác cùa Líri 
đupx soi-dân hón ra vô-ich. Sukhai-tlii 
khôngcó su giang-sanh kỳ-la se là mQt 
hôt giong không n l i n i (m(>ng), môt cây 
không rê, môt thàn không dău. 

Chúa Jêsus-Christ quà thât )à Đúc Chúa 
Trò'i I: n i thành NpucVi, ehcV khõng phâi 
ngucVi làm Ihành Cbúa. Ta không thè 
cãt lãy Thân-lánh cùa Ngài đè" khoác 
cho Ngài cái vè thiêng-liêng. Ngài đS 
ra (l.i i môt cách có môt không hai, kỳ-
di, la-lùng; Ngni đă sóng và đă cbé't 
cũng môt thè ăy. Chì có nhu vây, Ngai 
rotVi có the In Círu-Chúa đucrc. 

Nguai ta sc nói theo sanh-v§t-hpc(bio-
logiquement), dcu dó khôngcóthècóđup-c 
sao ? Níu nhà khoa-hpc có tbt lây ra cái 
tinh-trùng (fi'lus) sau khi tho-thai đup-c 
hai IIIiidi l>rin giò-i roi h i i i i cho 
n ó s5ng đupc, Dúc Chúa TrtVi 
há không tao diroc su sdng 
sao? Ngài chang phai là 
Đíng Tao-Hóa đay u? Nhu 
vfly Iàm sao Ngài có the làm 
cho nhũng kS chet sõ*ng lai? 
Khi thiên-sú nói qun-quyc't 
vcVi bà Ma-ri r5ng: «Không có 
gl Đúc Chúa Troi không the" 
làm đup-c,» há ctlng nói dt5i 
sao? Vitjc mà chúng ta gpi là 
kỳ-la khó cho Dúc Chúa Trò-i 
dín nhu vây sao, bay là Ngài 

bá i-liáng phăi là Báng Toàn-Năng nũa 
sao? Quyèn Ngài có bi han-chê' btVi 
(liou mã tri liíi u-linn cùa ta có thĩ'- n liân 
đup-c chăng? Băo là sai dièu mà Dúc 
ChúaTrò-i quS-quyê't lii đúng, chãnghóa 
ra choĐúc CliúaTrcri là nói dõi sao? 

Lòng vô-tin có tbè vát-bô chuytjn-licb 
riy, su phán-đoán không châc-châii cùa 
loài nguoi murtn thù nói rang chuy t/n đó 
không quan-hè và không hai gi cho su 
khài-thi,—song công-vií)c còn đó, Kinh-
Thănh đã nói phài và đúc-tin, đúc-tin rít 
thánh-khiét cfia chúng la, đ$t vũng-vàng 
t rên văng đá dói đérivũng-tl nc, 1 iiikhăi-
huàn đòng cliung vói 1 lõi 'l'lián li thucV 
xua không hí nghi-ngcV v i đeu đó : «Tôi 
tin DũcCIiúa TrcVi... Tôi tin Dúc Chúa 
Jêsus-Chrisl, Con mpt Ngài, Cũu-Chúa 
chúng ta dn thp-thai h<Vi Đúc Thánh-
Linh và sanh ra bùi njiii õi nũ* đÒng-
trinliMa-ri... TòitinDũcThánh-Linh...» 

I . - C H Ú A SANH RA BÔ-I NŨ" ĐÒNG-
TRINH-LÊ D A O RÂT Q U A N H K 

Ê-sai 7 : 14 : «Chir.h Chiia sê cho nguai 
mftt dáu...» Lu-ca 2: 12: «Và năy la dãu 

ngucri nhin-nhân Ngài: Các ngucri s<5 
thíy môt con trè...» I Ti-mô-thê 3: 16: 
«Su màu-nhi«)m cùa su tin-kinh là ló-n 
lâm, Dúc Chũa Trùi lò ra trongxác-lhit.» 

Su giáng-sanh kỳ-la là mfil Irong nhũng 
côt-tru cÔl-yíu cùa su khăi-thi díí đirp-c 
chép ra. Că Ciru-U'cVc dSn đén đó, ca 
Tân-L*cVc dìu công-nhnn và day-dô. Níu 
Dãng Christ không ra đòi bòi môt phép 
la.lhitakhôngcóctVgi dc lin déncác phép 

l.i khác đã thuât trong Kinh-
Thi'inli. Ta có tin phép la 
không? « I'lii-p lu là b?ing-
chi'rng cùa su la-lũng» (Dr. 
Iiamsay). Ch6i phép la vè sir 
giáng-sanh cĩìa Chúa Jêsus htVi 
ngiró-i nũ-đòng-trinh cũng 
gióng nbu chõi Chúa Jèsus • :"• 
Con Dúc Chúa TrcVi nhu Ngài 
nhân nhu vfly, và thê nào Ngài 
có tlu' bò th^-ginn nny bõ i môt 
phóp la IcVn ho-n nũa cho con 
ni'it loài nguùi, môt phép la 
liiin cho tù (lòi np qua dó-i kia 
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phài ngac-nhiên và cóanh-huSngló-n-lao 
dĩ :ii thé-gió-i: sir SÔng Lai ? 

Ní'ii sir giáng-sanh kỳ la lã niôt 15 dao 
sai-liìm, thi sir sõng lai không tliĩ"- thât 
đirp-c, cà ilĩi-i sãng cùa Chúa Jêsus thành 
ra niĩit bài khâo-cúu liay vi" si'r-kỳ, nhung 
chúng ta vln còn 5- trong tôi-lSi. Néu 
Đáng Christ không phâi lã Con Đúc Chúa 
Trĩvi, thi Ngài phài là niôt ugiròi có tôi 
cũng nhvnhirngnguòi khác, vàmpinguòi 
pbâi có tliê I rfv nên mòl Báng Cbrist. 

Nguy-hiem tliay, ghê-gòm thay là lê 
đao nói ràng tên Jêsus dã trS- nên Đúc 
Chúa Trò-i lúc chiu phép báp-têm ! Làm 
sao Ngài là Báng Thánh cùa Búc Chúa 
Tròi, không tOi-lSi, nê"u Ngài đã hoài-tbai 
trong tôi-lSi? Giáo-su IV. E. Ađdiss nói: 
•Cliang ai có thè cbo tôi tin đuoc ràng 
mpt trê con thuòng có tfafe sanh ra mà 
không có m§t nguíri đô-n-òng làm cba. 
D i i ' i i tôi i i i i i í í i i nói là Chúa Jêsus không 
phài là mòt nguò-i thuò-ng. Theo môty-
nghĩa đpc-nhút và không luu-truyen 
dir(>•(', tlii Ngài quà tliât lã Con Búc Chúa 
Trò-i kbông niQt vát-tich tQÌ-lSi, cliù-tè 
cùa môt loàl nguò-iđS đup'c chuôcvàđ&i 
mái. Nlur vây, su giáng-sanh kỳ-la ă6i 
vó-i tôi khòng còn là mõt viêc kbó-khăn 
nũ-a, trái lai, đó là mòt vi?c mà tôi pbài 
ngón g-chò-.v 

Thánh-Linb cõa Đúc Chúa Trò-i ngir 
trong môt irim lòng tin-kinh, tòi kliiĩ'n 
dã đu-crc rùa sach bò-i buyát Cbúa Jêsus 
cũng là môt phép la trong linli-llian >;ió i 
giãng nhu sur giáng-sanb kỳ-la trong vât-
cbăt-gió-i, và pbép la đó lúc nào cũng sò-
sàtrirĩvc mât cbúng ta. 

«Su giáng-sanh kỳ-Ia là môt cácb phi-
tbuò-ng dĩ' dem vào thé-gian mòt Báng 
Cúu-Tbé phi-tbuòng. Ncu Cbúa Jêsus 
sanb ra là con ông Giô-sép, ròi đup-c xúc 
dau bò'i Búc Tbánb-Linb niót cácb dòi-
đào, thi Ngài vln là con cùa Giô-sép. 
Thè-chãt cùa cba thiêng-liéng thl thè". 
chát con mó-i tbiêng-liông. ChlConĐú-c 
Chúã Trò-i mó-i có tlie lam trpn đup-c sir 
cúu-chupc thiêng-lièng. Nliũng pbuang-
pháp ty-nliiên cùa loãi nguò-i đù có các 
kél-quà i i i : loài nguò'i, song le khòngcó 
mpt pluro-iig-pliáp nào <ó the dù cho sir 
cúu-chupc cùa loài ngirò \»(SundagScliooi 
limes). N("• u Báng Chrisl cbllàmôt guo-ng. 

ta hãy thù-giông nhuNgài xem. Su trpn-
ven ri'ia Ngài há cbâng lên án chúng ta 
sao ? Và su trpn-ven cùa Ngài tù đàu mà 
dĩ'ii, sao ta không sánh kip đupc Ngài, 

trô- nên môt Bãng Christ? Bó liá 
châng pbâi vi chúng ta clii là mpt nguò i 
thuô-ng sao? 

Bài kê-cúu cua chúng ta tir nguyên-tác 
sau nĩìy mà ra: »cã Kinh-Tbánh dèu bòi 
Đirc Chúa Trò-i soi-dln, có icb cho su 
day-dS, bê-trách, sùa-tri...(II Ti 3: 16). 
Chúng ta tin sir soi-dln cùa Kinh-Thánh, 
câ Kinb-Tbánh nhu đã có còn giũ lai 
đén nay thành quyên Kinh-Thánh cùa 
cbúng ta. Pbucng-châm cùa chúng la 
là : «Că Đáng Christ trong câ hp Kinh-
Tbánh.» 

Ta nhân-biê't đó là mpt str inau-nliií-ni 
lĩvn nhu Sú-đò Phao-lô dã nói: Lán-lao 
là sir mSu-nhi?m cùa lòng tin-kinh, Búc 
Chúa Trò-i đã tò ra trong xác-thit... (I Ti 
3: 16). «Xy Ià su màu-nhiêm cùa mpi sy 
mâu-nbiêm, sir ngac-nhiên cùa trò-i đãt, 
mpi nguò-i dcu pliãi lãy làm la vij sn 
liên-két cùa đôi bên ; pbép la dò-i đò-i có 
mănb-lirc và tinh yêu tbiêng-liêng. Sú-
dò (13 gpi là môt su miìii nliiĩ-m, áy môt 
sir m.'ìii-nliicm còn lai» (Dr. Shaw). Nên 
nhó- răng vãn-đè này không đua ra cai-
lly trong Hôi-Tbánh dâu-lièn lúc các 
nguòi đup-c muc-kich hăy còn s5ng, 
có l liĩ; cbúng tln.rc cácb dè-dàng jibũng 
clm\ ĩ'n dã xày ra trong thò-i èanli ra Đáng 
Hài-Nbi tliánh. «Ngoài nguài Ebioniles 
và vài nguài Gnoslics, không có niôt tin-
đò nào trong thò-i-kỳ ãy là kbông nh§n 
su sanh cùa Chúa Jèsus bo-i Nũ-đòng-
trinh Ma-ri là mõt dièu tin-kinli... V. 
thé-kỳ thú bai, tín-nguãng trong Hpi-
Tbánh là ai nãy còng-nbàn su giáng-
sanh kỳ-la, không phài chl l.-ĩ môt su tliiic 
mà tbôi, nhung cũng lã mpt đièu tin-
kinh quan-bê bun liít vè lè đaoa (Dr. 
Orr). Ta bây bô các nhà thàii-hpc đó 
mà trc'v lai vcĩi Chúa Jêsus trong Kinh-
Tbánh môt cácb do-n-so* và tin-can. Ta 
hãy n iiã n Ngài nhu đã đirpc tS ra và nh|n 
lãy tù noi Ngài su* cũu-rSi liub-hòn chúng 
ta. BãngChrist cùa chúng ta la Bùc Chúa 
Tròi diroc lôra bangtiéngcboloãi nguò-i, 
làm cho trông thãy đupc, hiíu diroc vã 
mpi iifuòi dén (íiĩn diioc (I Giăng 1 : 1-4). 
— I'ran-nggc-Bàn dicli. (Côn uép) 


