
NÀIH THÚ* 5 J U I N 1935 SÕ 5 2 

T Ò A S O A N B Á O i 

l, Fhõ Nguyên-Trăi 

Hà-nôi, Bíic-k_v 

THO* V À T I E N - B A C 
Xin g&i clio Muc-sir W . C. Cadinau 

Quan-lỳ Thánh-Kinh Báo 
Ilà-nòi, Bììc-kJ' 

Mòt 

Mua 

L Ê M U A B Á O : 

niini (12 s õ ) giá Ip.OO 
Moi sfí Op.15 

báo xin trà ticn truóc 

C A N B A Y - D A Y T H A N H - L I N H KEO CHET 
«Aij chang plu'ti là bi'ri (juij'ên-the, cũng chang phâi là bò*i náng-lirc, bèn là boi 

Thàn Ta, Di'rc Giê-hô-va vqn-quâh phán vây» (Xa-cha-ri 4; (i) 

I N H - H I K N thay , B á n g dáe-thang rang: «NluV Dirc Chúa Jèsus-

Nlnrng "ăy, 

Chrisl dàp tan xicng-xich 
cũa Than Cliet, nur loang 
mô-inâ. sóng lai (hrc/c tron 
(juyen, và ngtr lèn ngòi 
hên hũu Birc Chúa T r ò i ! 
cliúng la hãy thir ItrÕTig-

tuong: Neti fh'rc Thánh-Linh khòng 
giáng xnong Irong ngày lè Ngũ-tuan, 
thi lình-hình se ra sao? Kìa, Phi-e-ro-
nóng lánh và chôi Chúa, Gia-co' và 
Girmg hòngngòi hên la lnru Chúa, Thò-
ma nghi-ngò', và môt bon môn-đo so-
sèt dóng cira ngòi yên trong nhà! 
Nhung, a-lè-lu-gia ! r>irc Thánh-Linh 
dã tir trò'i giáng-làm, nên tình-hinh 
khác han, tliàl nhtr lich-str Hòi-Thánh 
dã làin chúng. Coi dó dii biê't str day-
dâv BircThánh-Linh là can-yeu dtròng 
bao, quan-liong dtrò'iig bao! 

Tín-đ<5 giong in Dâ'ng Christ 
Khòng cir trong thòi-dai nào tín-dò 

vâncó môt dăc-sác rõ-rèt, là tronglinh-
hõn mình sir sòng mói và bôn-lánh cũ 
vàt-lòn nhau. Khi inuôn làm ác thì 
tánh lành phân-đÔi, khi nitiôn làm lành 
thì lánh ác dáy nghich. Chính Thánh 
Phao-lò thuô' xua cũng phâi than-lhô' 
rang : «i^h6n-nan cho tôi! Ai sê ciru 
tôi thoát ìhiôi thàn-the hay chê'l nãy ?» 
(Rô-ma 7 : 2$). Lièn dó có tieng reo-hò 

\ 

Christt» Nhtrng Birc Chúa Jêsus-
(^iirist chí hành-dòng Ix'Vi Birc Tliánh-
Linh. Birc Thánli-Linh doc dô stv 
sõng jihuc-sanh toàn-naug cùa Bà'iig 
Christ vào linh-hôn tín-dò, dò'n nôi bôn-
tánh cũ du'òng nhtr bi «chêt chìm» 
trong «sông nu'ó'c hang sóng» (Gi. 7 : 
38). Rôi môt cách t r o n - v e n , y è u -
thtro'iig thê' chô ghen-ghét, m'êni-mai 
dánh duoi cirng-côi, sot-sáng dep-bó 
nguòi-Ianh, tha-thir trù-dièt căm-hòn, 
ctìng nhti' sángdên thì tôittr-nhiên tan. 
Nói tóm môt lòi , tín-dô giong in Báng 
Christ vì duoc Birc Thánh-Linh dem 
s ir sóng cũa Bang Chirst vào cai-tri 
lòng mình. Vày, hõi ai báy làu than-
thõ' dtrói gánh năng, hay thua str cám-
do, hay btiòn vì vap-pham, hãy mo 
toang cira lòng, rtró'C Birc Thánh-Linh 
vào làm (>hù dôc-nhirt. 

Hanh-phiró*c cai-tri gia-đình 
(2á-nhon can Birc Tháiih-Linh chirng 

nào, thì gia-dìnhcũng c.an Ngài chirng 
áy. Dãu dtroc nio-niaiig den bàc là't 
cao, các cám-tình tôt ttr-nhiên. vàn 
chua dfi giũ cho nlitrng dày lièn-Iac 
giũa vo chông, ch;i con, anh em duoc 
ràp-ràng lion-ven luon mãi. Tánh ttr-
liong,co-cháp,dòc-doán, suham-thích 
khác nliau gâ"}' ra cãi-co, sii ttr-do quá 
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lê, sir thân-mât dê'n noi niát lê-phép, 
và nhièu đeu plurc-tap kháe văn làin 
cho gia-đình giâm mâ't hanh-phuóc. 
Nào nhfrng thê' thôi, lai còn nluTng 
buóc khó-khăn, tluT-thách, nhfrng lúc 
đau-6m, nhfrng khi eó nguòi yêu-dâ'u 
ngũ yên trong Cliúa. Quá Ibàl, lain 
gia-đình chăng khác ehi nhfrng inanh 
tàu v õ b] làn sóng dâp-dôi. Song nê'u 
BircThánh-Linh làm Vua eiia gia-dình, 
nêu Ngài chù-toa hioi cuôc lê-bái và 
bàn-Iuân trong gia-dình, nêu Ngài dat-
dân moi ngiròi trong moi vièe lón nhò, 
thì plurócbiê't là hao ! Bám mày sau-
thâmsê tan het.Măt Trò-i công-bình sè 
chói-rang, khúc ca đao-nghĩa sê vang-
lirng. Ai nâ'y gifr tron bon-phàn, chi'èu 
ỳ nhau, tha-thir nhau, dó há ehííng 
phâi là lurong thom ní.ào-ngat bay ra 
tir môt nhà d'ày-dãy Đirc Thánh-Linh? 
Công-trình phuc-hirng Hôi-Thánh 

Nêu ta can-thàn dò theo lich-siT Hôi-
Thánh, thì se nhân-biê't bàn tay toàn-
năng cũa Búc Thánh-Linh gây nèn 
moi cuôc phuc-hung. Không có vièe 
khó-khăn nào mà Ngài khòng giai-
quj'ê't điroc. Không có sir canh-tránh 
găng-go.nào mà Ngài khòng giàn-xê'p 
on-thõa diroc. Không có su- thiê'u-
thon nào mà Ngài không làm cho day-
dú diroc. Hòi-Thánh dau-liên dã trái 
qua mòt cuôc phuc-lurng dòi-dào vì 
biê't «b'ên lòng dòng môt ỳ mà eììu-
nguyèn» (Sú-dò 1 : 14). Nhò' dó ngày 
nay kháp năm châu có môt doàn-the 
máy liăm trièu nguòi niê'n Cluìa và 
yèu nhau, theo-duôi môt muc-díeh, 
ôm-áp môt hi-vong. Nuóc biên dău 
nhiêu, nlurng không thê tràn vào e;'ii 
ehai dóng nút. Cũng môt le â'y, nê'u 
tòi-lõi, tánh xác-thit, srr ham-mê thê'-
gian, sir hâ't-công, vàn vàn, «nút» lòng 
Hòi-Thánh lai, thí Búc Thánh-Linh 
không thê nào phuc-lurng Hôi-Thánh 
duoc. Trong đô*i các vua Y-so-ra-ên 
và ngày nay cũng thê, con phuc-lurng 
chi di theo sir trir-bò hình-luong và trò 
laidàngtron mình choBúcChúa Tròi . 
Hõi anh em, hãy rò lòng tir hôi: «T()i 

là cái nut ngăn-lrô' con phuc-lurng bòr 
Birc Thánh-Linb, hay làcái mánghvu-
truyen eon phue-Iurng â'y?» Anh'em 
hãy nh<V rãng Birc Thánh-Linh có thè 
dùng qâ den tín-dõ hèn-mon nlu'rt de 
phuc-lurng Hôi-Thánh. Khòng ai có 
tli'ê tuong-tirong hêt moi viêc mà Búc 
Thánh-Linh làm boi ìnôt ngiròi giao-
phó tron mình cho Ngài. 

Kêu-g^i tôi-nhcrn hòi-cài 
Khi Hôi-Thánh dâu-tièn điro'c phuc-

lurng thì lien có muôn ngàn tôi-nhon 
tin Chúa. Ay vì cáe tín-dõ ăn-o xirng-
d á n g vói dao Tin-Lành, lai sot-sáng 
t ìm-kiem nguòi hir-mâ't, nên Birc 
Thánh-Linh nhò' đó có thê goi cho 
nguòi dòi khao-khát on c ú u - r õ i . 
Trong cuôc truyen-dao, can-yéu nhirt 
khôngphâi làlài hùng-biên, văn diêm-
lè, tô-ehúc khéo-léo, nhung là quyèn-
phép cùa Búc Thánh-Linh. Ay chính 
nlur Búc Chúa Jêsus-Christ dã phán 
to-tuÒTig : «Khi BircThánh-Linh giáng 
trèn eác nguoi, thì các ngiroi sê nhân 
lâ'y quy'èn-phép và làm chúng vê T a » 
(Sir-dò 1 : 8 ) . Tir xua dê'n nay biê't bao 
nguxVi ăn-nói ap-úng, trí-thúrc don-so, 
nhurng, bõi Birc Thánh-Linh, dã dãn 
duoe nhiêu tôi-nhon đô'n quìnoi thâp-
tu-giíT mà xin on tha-thir. Lai cũng 
11110' Búc Thánh-Linh mà công-cuôc 
truyen-dao duoc vfrng-vàng và tâ'n-tó'i 
troiig con kinh-tê' khiíng-hoâng nay. 
Ti nlur Mãu-hôi bên Mỳ khòng có tài-
sân, khôngsăn tiên gô-i nhà ngàn-hàng, 
the mà hièn nay vân có thè dòn dao 
Tin-Lành òngót 3()iuróc. Bó chínhò' 
Bire Thánh-Linh lluic-giuc các tín-dò 
(phan nhièu nghèo)'chiu hi-sinh dê lo 
vi?c Chúa. Sir nây há chang câm-dông 
chúng ta den no.i cũng vui lòng 'tù-bô 
mình càng hon dê thêm công, cũa giúp 
vào viêc cú'u dòng-bào và các bò-lac? 

Vây, hõi anh em, hãy bô lòng cirng-
côi, trir-diêt ỳ riêng và bôn-ngã, dâng 
tron mình cho Chúa dê đuoc đaj'-dây 
Bt'rc Thánh-Linh mà làm công-viêc câ-
the cho Clnìa. Cbúa gan trô' lai, anh 
em còn doi-ch(V chi ?—T. K. B. 


