
T H O N G - C O N G VO*I CON NGAI 
(I Cô-rinh-tô 1: 9) 

ELIZABETH A . W O O D 

< ( T A Y Chúa yèu-dãu, xin Ngài cho 
tôi bao giò- cũng yêu-mên Ngài 

hon công-vi^c Ngài 1» Có nguoi dã 
cău-nguyèn nhu thê. Nguy$n mõi tín-
dô cũng có thê cãu-nguyèn nhu thè\ 
thì dò-i thiêng-liêng sê biè'n-dôi biêt 
chírng nào! 

Nói cách khác thì là : Hãy coi chírng 
str khòng kêt-quâ cùa môt cuòc đài 
bàn-rôn, có lê là bân-rôn làm vièccho 
Chúa nhu Ma-thê. Làm khác hãn lai, 
kìa, Ma-ri ngôi n » i chon Ngài đe hoc-
hòi Ngài, vàbòidóđuocdu-bidây-đù 
đè di ra làm chirng cho Ngài, vì bà bá 
chăng dã diroc susông và quycn-phép 
tfr noi Đăng du-ng nên, ban cho, nâng-
d õ và làin chuàn-dích cùa su sóng 
loài nguòi? Ma-riyêu-thirong nhiêu, 
và khi chúng ta yêu-thuong nhieu thì 
muõn cr truóc măt Ngài : biêt Ngài, át 
phâi yêu Ngài. Chúng ta ham-muôn 
thông-công vói Ngài hon he't moi su 
khác trèn the-giói nãy. 

Si'r-ílò Giăng luân ve su* thông-
công sâu-nhiêm 

Thông-công! Giăng, môn-dô yêu-
quí cùa Clnia, nói ò 1 Giăng 1: 3 ràng : 
«Chúng tôi lã'y dèu đã tháy, dã nghe 

' mà truyên cho anh em, hău cho anh 
em cũng duoc giao-thông voi chúng 
tôi. Vâ, chúng tôi vãn đuoc giao-
thông vó-i Búc Chúa Cha, và vófi Con 
Ngài là Đúc Chúa Jêsus-Christ. T ó i 
càu 4: «Chúng tòi viê't nhírng dêu dó 
cho anh em, hău cho su vui-mìrngciía 
anh em diro*c dãy-dãy» (theo môt bân 
Kinh-Thánh cò) . 

Su vui-mìrng cùa anh em có dây-dãy 
chăng ? Hay là anh em dã mát su vui-
mírng ròi ? Nêu vày, phâi có môt 
duyèn-có -. Thông-công vó-i Đúc Chúa 
Cha và vó-i Con Ngài là Jèsus-Christ, 
thõng-công vó*i các str-dô bòicácsách 
Tin-Lành và các tho--tín la-lùng mà 

Búc Thánh-Linh đã thão ra ! Nhu vày 
ta sê có su vui-mírng lan-tràn vào díri 
sông cùa kê khác và khiè'n cho su vui-
mírng cũa ho cũng đuoc dãy-dãy. 

Giăng ch! nhâc lai nhũ-ng 10-1 cùa 
Đúc Chúa Jêsus phán & Giăng 15: 11 
rang: «Ta nói cùng các nguci nhũng 
dêu dó, hâu cho sir vui-mùng cùa Ta 
à trong các nguoi, và su vui-mùng các 
nguoi duoc tron-ven.» «Nhũng dèu 
đó» là gì ? Hãy kê-cúu sách Tin-Lành 
Giăng, doan 15, thi sê rõ. Kêt-quà cùa 
«su tr trong Chúa» Ià vui-vê, bìnb-an, 
thánh-khic't; là xin dèu gì minh muõn 
thì sê duo-c dêu dó ; là đuo-c dây-dãy 
Đúc Thánh-Linh, sõng và di trong 
©úc Thánh-Linh, tò ra trái cùa Đúc 
Thánh-Linh ; là sanh trái, sanh thêm 
trái và saiih nhieu trái; là sông môt 
dòi hiíjp môt và thông-công vói Đang 
Christ, su sóng cúa chúng ta ; là cuôc 
đòi dep lòng Chúa, dãy-dãy quyèn-
phép và dác-tháng; là cuôc dòi toàn-
thãng. 

Phiro*ng-pháp thông-công 
vó'i Chúa luôn 

Anh em có yêu Ngài hcn công-viíjc 
Ngài chăng ? Hay là anh em quá bân-
rôn dô'n noi không thê ngôi noi chon 
Ngài mà thông-công v6i Ngài? Nhu 
vây là môt su thua-lõ dòi dòi . Ma-ri 
đã chon phãn tõt sê không b| ciít mát. 
Lua-chon là do ô ta, là môt vi£c riêng. 
«Nguc*i nào cr noi kin-dáo cùa Bãng 
Chí-Cao, sê đuo-c hàng ò- duói bóng 
cùa Báng Toàn-năng» (Thi 91 : 1). 

«Búc Chúa Trò-i là thành-tín, Ngài 
dã goi anh cm đuoc thông-công xài 
Con Ngài là Búc Chúa Jèsus-Christ, 
Chúa chúng ta» ( I Cô 1 : 9 ) . Ngài 
thành-tin làm gì? «Ngài sê khiên anh 
em ducrc vũng-ben đén cuõi-cùng, dè 
khòi bi quò-trách trong ngày cùa Đúc 
Chúa Jèsus-Christ chúng ta» ( I Cô 1: 

(Coi Uíp Irang II) 



T H Ô N G - C Ô N G VÓ*I CON N G À I 
(Tiép-lheo 

S). Bia-vi cao-qui, thánh-khiê't áy 
thât chăc-chán biêt bao ! 

Cbĩ có môt phu-o-ng-pháp thông-công 
vái Jêsus-Christ, Chúa chúng ta, và 
vói nhau ; phuong-pháp áy dã tô rõ cV 
I Giăng 1 : 6, 7 — « V í bâng chúng ta nói 
mìnli đuoc giao-thông vái Ngài, mà 
còn đi trong SIÍ tõi-tăm, áy là chúng ta 
nói dôi và không làm theo lê thàt. 
Nhtrng, nêu chúng ta đitrongsu sáng 
cũng nhu- chinh mình Ngài Cr trong 
sy sáng, thì chúng ta giao-thông cùng 
aihau ; và huyét cùa Bírc Chúa Jêsus , 

Irang 9) 

Con Ngài, làm sach moi tôi chúng 
ta.» Vây, anh em thãy ràng mình có 
thè tiè'n vào đia-phân kê thù, tai đó 
Huyet không hành-đông đuoc, và 
bcri dó sy thông-công vói Cha và Con 
bi đút doan. Đi trong su sáng cũng 
nhuNgài ô-trong su sáng và xung tòi-
lõi ra, dó là phuo-ng thuôc cùa Đúc 
Chúa TrcVi cho ta uõng de trô- lai noi 
thông-còng vcVi Chúa và vói nhau. 
Báy giò Huyè't cùa Đúc Chúa Jêsus, 
Con Ngài, sè tày chúng ta sach het 
tôi-loi. — Triumphs of Faith. 


