
TH ĂNH - K I N I I IIAO 

HÔI-THANH KHONI 
• 

l - J Ô I - T H Á N H là môl còng-cuôc 
sáng-tao cùa Đúc Thànli-Linb. 

Ay là inõt nhóm tin-dõmà đcri dao-dúr 
tirdàu áÌa cuSi do Búc Thành-Linh 
inà có . Khòng bõi Búc Thánh-Linh, 
thì không thè có tin-đo ho^c Hôi -
Thánh. Bao Biíng Christ không cot 
<V tô-chúc, nhung cót ó- tìrng-trâi. 
Nhàp Hôi - Thánh không phâi nh<V 
phép-lê, nhung là nhr> str tái-sanb. 
Có thè có tên trong sô Hôi-Thánh hũu-
liình mà khòngcó tên trong Sò Sóng 
cùa Chièn Con. Nhân và xung Búc. 
Chúa Jèsus-Christ là Cúu-Chúa minh, 
<Ió là dieu-kiên thú nliútde nhâp Hôi 
Thánh Ngài. 

Hôi-Thánh cân nhân-Iãnh Búc 
Thánh-Linh. Vi thê' nèn BángChrist 
bâo inôn-dÔ phãi chtV-do-i h thành Giê-
ru-sa-lem. Làm vì*}c trong Hôi-Thánh 
mà không có Búc Thánh-Linh, thì 
chàng có giá-trj gì. Biêt bao nhiêu 
vi§c làin trong Hòi-Thánh khòng do 
BúcThánh-Linh mà ra I Hôi-Thánh 
châng duo-c lâp nên và tán-tói bòi su 
uhóm-hop và sir tò-chúc, nhung lã bóũ 
Búc Thánh-Linh. Su nhóm-hop và 
su tò-clu'rc có thè rát trQii-ven, tót-dep, 
mà văn không có Lùa lê Ngũ-tuãn. 

Đírc T h á n h - L i n h là sur sông 
cùa H ô i - T h á n h 

Còng-vièc cùa Búc Thánh-Linh õ 
trong Hôi-Thánh dã đuoc tò ra biVi lài 
Búc Chúa Jésus húa buôi tôi truó-ckbi 
Ngài ngtr lèn trò-i. Công-vi?c ãy duor 
chép rõ trougsáchCông-vucácSt'r-dô. 
Bôn sách Tin-Lành chép ve «moi dè"u 
Búc Chúa Jêsus dã làm và day tír ban 
dău, cho de'n ngày Ngài đuoc căt iôn 
tròi» (Sír 1 :1) ; còn sách Còng-vu các 
Sú-do c.hép vê inoi dèu Búc Chúa 
Jêsuscúlàm và day SAU ngày Ngài 
dtrcrc cát lên trò-i. 

Búc Thánh-Linh là Bai-biêu cùa 
Bãng Christ dã ngu lên trò-i. Chúc-
vuNgài là tòn-vinh Bang Christ bâng 

CÓ T H A N H L I N H 1 
cách làp nuóc Ngài và tliì-hãnh nuru-
ilinh cúu-chuòc cúa Ngài trong thê-
gian năy. Hôi-Thánh là Thàn-the" cùa 
Báng Christ, còn Búc Thánh-Linh là 
Thãn cùa BăngChrist. Ngài dày-dăy 
Hôi-Thánh, chì-huy moi hành-dông 
CÚa Hòi-Thánh, kiêin-sát moi tin-d6-
trong Hòi-Thánh, ban su khôn-ngoan 
và súc-Iuc cho Hùi-Thánh. Ngài 
dât-dua vào lê thât, kbien kè giâng lê 
thât duoc bitjt riêng và nên thành, 
cùng cho ho quyen-phép de" làm chúng 
ve Bãng-Chrisl. 

K h ô n g eó Đírc T h á n h - L i n h . HQi-
T h á n h sê thà't-bai 

Búc Thánh-Linh châng he thoái-vi 
hoăc ũy-quyên cho ai. Châng có Hi?i-
ttông nào hoăc nguòi nào căm quye"n 
cao-câ trong Hòi-Thánh Bãng Christ. 
Quyên ãy thuòc vê Búc Thánh-Linh. 
Hòi-Thánh nào bj ngtrtVi cai-tri ch(V 
khòng đucrc Búc Thanh-Linh cai-tr'i, 
thì châc-chân sê thăt-bai. ông muc-
su hay ôngtruyèn-dao tuy có hoc-thĩrc 
ve dao-Iỳ rãt cao-sàti, nhung khòng 
đay-dãy Birc Thánh-I.inh, thì khòng 
làm nèn vi?c phi-tluròng. Hôi-Thánb 
có nhieu ban 110 ban kia mà bò qua str 
^ău-nguyên, thicó lt: eũngôn-ão, rôn-
ràng lãin, nhung rút cuc chl làm viéc 
luông-còng. Bò máy có lè tôt latn, 
nhung dông-lu-c cháng CÓ gi. 

Công-vi?c thàl cùa IIòi-Thánh làdo 
quyên-phép Bĩrc Thánh-Linb. Sir 
hi('n-diên cùa Búc Thánh-Linh la 
(rung-tâm và sanh-lirc cùa công-viér 
Hòi-Thánh. Chàng gì kháccó giá-tri. 
Không có Búc ThánhJ.inh thì khôn-
ngoan hóa ra ngu-d./i, manh-mê hóa 
ra yeu-duoi. Nêu Búc Thánh-Linh 
khòng bày-tó, thì nhà bác-hoc cũng 
dui-mù không tháy chon-ly thiêng-
lièng. Không có Ngài hà hoi, thì su 
thò-plurcrng châng có phutVc gì. Nêu 
Ngài không tô quycn-phép ra, tbi str 
giiĩng-day không có strc-luc. Không 
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có quyèn-năng Ngài, tliì cãu-nguy$n 
vô-iii(ju. 

Hôi-Tliánh luôn luòn thát-bai vi tin-
cày minb. Su cău-nguyen là cácb tbir-
ughiêm dúc-tin và !à bi-quyct diroc 
quyên-phép. Thánb-I.inh Đúc Chúa 
Trrri chién-dáu t rongdòi cău-nguy(;n 
cùa Iinh-hôn. Các phép la là công-
vi?c truc-tie'p cũa quyen-năng Ngài; 
không có pbép la, tbì Hôi-Tbánli 
kbòng sông dugc. Nguài xác-thjt có 
thè biíjn-luân, nbung chĩ Búrc Thánb-
I.inb mái tbuyêt-phuc duoc. Giáo-duc 
eó the" làm cbo văn-min b, nhung muon 
ducrc cúu tbì pbâi sanh lai bôi Đúc 
Thánh-Linh. Cbĩ có hi-jn-dièn cùa 
Búc Thánb-Linh mái khiên cho Hòi-
Thánh trãnèii B'èn-thacùa Birc Chúa 
TrcVi hâng sóng. Cõi-rê cũa sir rác-rôi 
sâu-tliâni ngáy nay ãy lá Hòi-Thánb 
tin-cây Ihê'-gian và xác-tbit han là tin-
cày Búc Tliánh-Linh. Tình-binh sê 
châng tot-dep hon truóc khi chúng ta 
quay vi? vcVi hiên-diên và quyèn-phép 
eua Ngài. 

Thãy tè-lè thè nào, thì dàn-chiing 
thc áy. Mijc-su thè nào thì giáo-hũu 
thè áy. Chan-lỳ phâi nllò• nguò-i mà 
dircrc bày-tò; òng truyên-dao tírng-trài 
d^a bàc nào, thi bài giângcùaôngsàu-
iihièm tói bftc ãy. Và ông cũngchicó 
tbè giúp-dõ kè khác dat t<Vi bàc fív. 

H l n h - á n h môt H o i - T h á n h không 

có Bú*c T h á n h - L i n h 

Hãy xeni môt Hòi-Thánh khôngcó 
Búc Thánb - Linh ! IIo sõt-sãng, có 
trãt-tu và cung-kinh ; iibirng dó cbãng 
pbãi là su thcV-pbucrng theo tinb-thăn 
Báng Cbrist và su tírng-trâi. Dau bo 
eúi xuóng, măt ho có vê tôn-trong kỳ-
luãt nhung cbSng sáng ngòi. Ho mô 
dao, ngay-thâng, và ăn-cV theo luong-
tâm. Su tin dao cũa ho có tinh-tliân 
ăn-năn sâu-xa và kính-scr Búc Chúa 
Tròi . Ho sông thanh-liêm, có lòng 
đao-dúc, trung-tín hau viíjc Búc Chúa 
TrcVi nhirngkhôngcóBírcThánh-Linh. 

Bao cùa ho là inôl su nghiêm-cân gìn-
gifr be ngoài, chó kbông có niôt Bãng 
liirn (lirn ôtronglòng. Hosõngtheo 
luât-pbe'p, cbó không sõng theo susoi 
sáng. Bôi vcVi ho, dao là môt khôi 
năng buõn-ràu, vì ho khiêng Búc 
Chúa TrcVi trèn lung, cbc'r kbông tôn 
Ngài làm Vua trong lòng mình. 

Hò'i ông t r u y ê n - d a o . ô n g có đ'àY' 

dăy Đirc T h á n h - L i n h k h ô n g ? 
Lê Ngũ-tuân thay-dòi ông truyèn-

dao. Chúc-vu truyên-đao nê'u ducrc 
Búc Thánh-Linb làm dông-Iu-c, thì 
căp theo sê có su rao-giàng ráo-riêt, 
su thay-dòi lòng nguò-i và su bát-b(V. 
Ncri nào có ông truyèn-dao dăy-dăy 
Li'ra TrcVi, thì không ai hrrng-hà vó-i 
Tin-Lánh ducrc. Lê Ngũ-tuăn dem su 
sáng, quyèn-phép và sir vui-mirng vão 
trong Hôi-Thánh. Tin-dô sê dugc soi 
sáng trong tâm-tri, vũng-cbac trong 
lòng, dugc su yêu-thuong nông-nàn, 
quyen-pbép dãy-dãy và su vui-niùng 
tràn-ngâp. Châng ai căn hõi rang: 
«Tín-dô năy dã nhàn-lãnb BúcTbáiih-
Linb chua?)) Lùa bao giò cũng tu tô 
mình ra. Lùa là nhu vây dó. Giâng 
Tin-Lãnh mõt cách yéu-duôi, lat-lêo, 
thi chãng làm nên quyên-phépla nào. 
Có chuang-trình mà kbông có Búc 
Tbánb-Linh, thì chì thãt-bai và hò-
then. Chì có mot quyên-phép xírng-
hiêp vcVi dòi sông tin-dô và công-viêc 
Báng Christ, ííy là quyên-phép Búc 
Tbán h-Linh. 

Còng-vièc Búc Chúa Trài kbông 
pbâi bi'Vi quyen-tbê và năng-luc loài 
nguiVi, nbiriig là bài ĐúcTbánb-Linh 
Nhà Ngài mà lê tbât có thè lliuyêt-
phuc loài nguài, khiê'n bo bõi-câi, nên 
tliánh và đugc cúu. Ta tbiêu-thõn 
nhieu, lãm-loi cũng lám, áy chì vì 
khôngcóBúcThánh-Linb. Ta châng 
cãn gì hê't, chĩ can Lira Trè*i. 

Vày, ta hãy cô làm tlnrc-hiên lê Ngũ-
tuSn đ i ! — 7\ K. B. dich. 


