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B A ONG DAN CHUNG TOI DI DAU ? 
[ Â Y giò* khiìp ihe-giói phong-trào cái-cách lan ròng, hòng thay-Uôi 

inoi cách sanh-hoat eúa loài nguòi. Khòng ci'r <1 ì đâu chi'ing ta 
cũng thííy gia-dình, xã-hòi và quôe-gia biè'n-cãi nhieu lain. Ngirò-i 
la nnion iihò* sir cai-cách mà trìr hót nlnrng nõi tè-hai, cùng-kho 
vê phan vàt-chat và tinh-tlian, ngõ hãu cuòc sanli-song cùa nhon-
loai ngày thcin tot-dep, sung-siróng. Nhi'rt là ô* A-chàu,_sir cai-

cách lai càllg rõ-rct. (ìày nèn nhũ-ng cuòc cai-cách o A-châu dó, chính là năng-
lirc và anh-huóng do ba bàc lãnli-lu trú-danh. Bi'rng dau hàng luàn-ly và trí-
llu'rc, môi bâc áy dã tuvcn-ho rang mình nlnV hài Đúc Chúa Jcsus giârig trêri 
núi (Ma 5 :-7 : ) mà nay ra nhfiiig plnro'iig-pháj) hànli-dòng râ't hicu-nghicm. 

Câi-cáeh xã-hôi ? -Chĩra đù J 
V J H A đai-cai-cách & An-dô là òng Maliàima Gandhi. ()ng b nirxVc Anli làu 

^ năm nèn thâu-thái dtroc tinh-hoa cua nên văn-minh niró'C ay. Khi li<V v"c 
tô-quoc, ông bèn nianh-bao cai-cách lòn-giáo, j)hong-tuc và sir ìnè-tin. Ông 
luyên-bo rang mình nhò bài Búc Chúa Jèsus giârrg trên núi mà lìm duoc raôt 
lihtro-ng-pháp ral hay, là nhin-nhuc dê đãc-thâng. Mòt môn-dè òng bày-lo muc-
dích c.ua òng rang: «Chúng lòi dùng khôi óc niói-raê mà xem-xét sir lin-nguõ'iig 
von có tiV xiva... Phâi khai-phá rírng dòc và tìm phirc/hg bài-trìr các binh-tàt 
nguy-hièm... ĨTièn nay chiìng lòi phai cai-cách nlurng nguyèn-tac cot-yeu cùa 
dao Hà-la-mòn, clió' khòng can nham mat phuc. theo. Phai tao nèn raòt xă-hòi 
làn-th(Vi, mòt xã-hôi hoat-dòng và hoàn-bi hon... Tháp mòt ngori đèn cììy 
(ivên) trong bóng loi ti'rc là chung công góp si'rc de làm cho cn bau tròi sáng 
iirc.» Nhirng Gandhi se thành-còng ch.ăng? Khòng, nêu òng chua dem «ngon 
dèn căy» đă't noi clion Búrc Clnìa Jêsus, là sir sáng dôc-nlu'rt ci'in the-gia.n. 

• Theo văh-hóa IIÌÓ*Ì ? - Chira dù ! 

l^T HA đai-câi-cách lln'r hai là bác-sĩ llo-Thich ò- bèn Tàu. Ong tòng hoc các 
^ trirò'ng cao-dang lóu bên Mỳ, và tìm dirpc nlnTng cho'n-ly có thê ci'ru-hò 

và cai-tao niróc Tàu. Cũng nlnr (ìandhi khi o nuóc Anh, Ho-Thích hiìu dãtin 
theo Báng Chi'ist klii b bên Mỳ, và cũng khen-lrong bài giang Irèn núi. Ngàv 
nào òng cĩing doc Kinh-Thánh. Trô* ve què cha dà't to lù năm 1<)07. òng ci'r 
quâ-quyê-t nèn trír-bò nlurng sir inc-lin và phong-tuc cii-rích!' ITieo y ôn'g thi 
chi có khoa-hoc Au-làv, triet-hoc và chu-nghĩa bình-dàn là i.huoc. Irír dirpc 
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nlnrng mõi té)-hai cúa ntró-c Tàu. ông coi tòn-giáo nhir thtioc 1am quèn đau-
dón, và day răng chĩ khoa-hoc và triê'l-hoc có thê chiên-thãng nhfrng kè thù chí-
tìr cùa niró'C Tàu, tt'rc là nghèo-nàn, binh-tât, ngu-dot, hir-hoai và rõi-Ioan. 
Nhtrng nhà lãnh-tu đtroe qùoc-dân hàm-mô, là Bác-sĩ Hô-Thích dó, se dira 
ntróc Tàu di dàu? Òng sê Lhành-còng chăng? Khòng, néu ông ehira công-
nhân và rao-truyen Bt'rc Chúa Jêsus, là B.à'ng đã phán rang: «Nêu các ngtroi 
hàng ô' trong dao Ta,. . . các nguoi sê biêì lc thât, và le thàt sc buòng-tha các 
ngiroi» (Gi. 8: 31, 82). 

Nhân tình-thân eùa Tin-Lành ?—Cũng chira dù í 
•T^UNG nhir Gandhi o An-dò, Togohiko Kagawa giúp-dõ phái nghèo bèn Nlurl-
^ bòn, măc dau thàn-phu òng thuòc ve quí-phái và dã tìrng làm tho-kỳ viên 
co ,-mât cùa Nhirt-hoàng. ông chiu phép báp-tèm năin 15 tuoi, roi hoc tiiròng 
cao-dang cùa hòi truyên-giáo ò Bòng-kinh, và sau tòng hoc bôn Mỳ. ông dã 
viét hon 40 quyên sách và ticu-thuyò't lòn-giáo. rat diroc công-chúng hoan-
nghinh. ông làp nhicu hòi ai-luru lao-dòng, cot dê anh em nghèo-khó yêu-
thirong, giúp-dõ lan nhau. Sir-nghièp vè-vang ãy dã kliien tên-tuôi ông lãy-
lírng bèn Nlurt-bôn. 

Kagawa là môt nhon-vàt la-kỳ, cir be ngoài inà xét thi ông không the làm 
mòt nhà câi-cách xã-hôi Nlurt-bon có anh-huô'ng sâu-xa nlur thc. ô n g có 
binh dau mat hòl, lao phòi, tim yeu, tai diè'c va hrng còng. ông tin chac-
chan rang nuóc Nlurt diro-c ciru không phâi bòi sir cài-cách các tòn-giáo lii |n 
có hoìíc bò-i biron theo phong-trào trèn thê-giói , nlurng chính là boi Bang 
Cluist và Tin-Lành cùa Ngài mà thôi. Nhò Bà'ng Christ, Bi'rc Chúa Tròi bày-
tò sir yêu-thirong, còn Tin-Lành ciia Ngài láy sir yèu-tlurong làm dòng-Iuc. 
ông nhàn-bicl rang nê'u khòng có sir yèu-tlnrong thì xã-hôi không thê tâ'n-bô 
hoác tôn-tai diroc. Vây, òng dã manh-bao làp hôi « T H i r o ' N G - B E Q C Ó O ) o Nhut-
bon, có muc-dich dãt-dcm liiôt trièu linh-hòn dén cùng Bà'ng Christ. Kagawa 
sc thành-công chrmg? Có, nlurng tùy theo lòng trnng-tín cùa òng dôi vó'i lòi 
Bà'ng Christ dav ràng: « T r u ó c hét hãy lìm-kiêm mi'ó'c Búc Chúa Tròi và sir 
công-bình cua Ngài, thì Ngai sê cho thêm các nguoi moi deu â'y nfra» (Ma 6: 33). 

Nhirng Dâíng Chcist là phu*o*ng yiài eúu 
TVÍHÀ văn-sĩ duoc nhieu ngiròi hoan-nghinh nhút thê'-giói ngay nay có lê là 

' //. G. Wells ò inróc Anh. Dàu òng không lo-tuòng xung mình là môn-dò 
Bang Christ, nlurng khi ngiròi ta hôi ông có inuõn sùa-dòi danh-sác.h sáu bàc 
vĩ-nhon tòt bâc trong Ijch-sir do ông dã kê chăng, thì òng dáp : « . I Í : S L ' S ô' Na-xa-
rét vàn di'rng diìu danh-sách ay ; mòt ìnình Ngài dê lai dáu-tích sâu-xa làu-dài 
nhirt tièii the-gió'i. Ngài là nhon-vàt quan-trong nhi'rl lich-sir.)) Phâi, Bi'rc Chúa 

, Jcsus là nhà dai-eai-cách cuòc dò'i mà thê'-gian tùng biêt. Ngài nlnr măt trò-i 
chói-loi giíra trira ; so-sánh vói Ngài thì Gatidhi, Ho-Thích và Kagawa chĩ nhir 
uiáy ngòi sao lap-lánh lúc dêm khuva lic.h-uiich. Ngài chang cai-eách xã-hôi, 
nlurng câi-cách cliính lòng ngiròi ; chăng dCing văn hóa tian-gian, nlurng có 
câ quyên-phép thièn-tlnrong; chăng nlurng bày-tò linh-than yêu - tluro-ng, 
nhirng ban cho chính mình Ngài. Boi Tin-Lành, là «quycn-phép cúa Bi'rc 
Chúa Tròi dè ci'ru moi kè tin,» Ngài có thê doi hân tàm-hoiì, chí-huóng và 
tánh lình cua inoi kè theo Ngài. Nguvôn Búc Chúa Tròi khicn cho hon 20 
trièu linh-hòn tV cõi Bông-dtrong nay tiep-nhàn Bà'ng ClnisL làm Ct'ru-Chúa, 
ngõ hâu se có muph vàn ngtnVi tròng-doi hoan-nghinh Ngài lír trò'i trò' lai de 
lâp niró'C hòa-bình. nhon-ái !—T. K. D. 


