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«Ta Iqi sc nái-.vin Cha, Ngài sè ban cho các ngirai mòt Đfing 
Yèn-ui khác, đ'ê ô- v&i các ngum đài đ(rì» 

(Glitng 14 : 16) 

j T \ i r C Thânb-Linh là Thãn cúa Đúc dièn cũa ôi're Thánh-Linh. Tôi câm-
Chi'ia T r ò i . Ngài chang nlurng õ- biê't sân-xa rang Hòi-Thánh vi thê mà 

trong Hòi-Thánh, nhnng cũng ò* trong mfíl phiróc nhieu. Nhirng nê'u nghĩ 
ràng: « V ì Đi'rc 
Chúa T r à i dã 
ban Đi'rc Thánh-
Linh và chiíng ta 
đã nhàii lãy ròi, 
nèn la không can 
x in thêm EH'rc 
T h á n h - L i n h 
nírá,» thì chúng 
la lai sa vào môt 
vòng nguy-hiem 
khác. 

I. Cõi thiên-
nhiên vân làm 
chirng rõ rang 
ta phâi cír x in 
t h ê m T h á n h -
Linh . —Thuòng 
c ó n g ir ò- i h õ i 
ràng: «Anh em 
dã nhàn Đúc 
Thánh-Linh ròi, 
cá sao còn xin 
nìra ?» Đáp eàu 

f>úc Cha và Birc 
Con. BúcThánh-
Linh Ià sir song 
(lôc-nliúT khien 
Búc Cba, Búe 
Con \à Tbàn-
thê Ngài, là Hòi-
T h á n h , g i a o -
thông vó-i nhau. 
K h i b a n Búc 
Thánh-Linh cho 
tin - dô, thì Bi'rc 
Chúa Trò-i ebíing 
có ỳ là nhiròng 
đút Bi're Thánh-
Linh đáu. Hoăe. 
nói thep mòteách 
khác, thì cháng 
piiai Ngài dã ban 
Bi'rcThánh-Linh 
mòt lau rõi, nèn 
bây gicV khòng 
căn ban nũa . 
Bi'rcThánh-Linh Mvc-sií ANDHEW MURRAY 

ví nhir dòng ninVc dcVi dài luu ra lìr 
BiVcChúa TrcVi, ehay qiiã Bang Cbrist 
mà dô vào linb-hòn dàn Ngài. 

Nhir vày, tín-dô cau Chúa ban thèm 
Búe Thánh-Linh thì rìít hièp vc'ri lè đao 
Bú'e Thánh-Linh ngu trong ehúng la. 
Tòi công-nbàn và láy làm buon rãng 
nhien kbi tín-dõ eau-nguyèn nbung 
quên bò boac khòng nhìn-biè't su hièn-

bòi ay ehang pbai khó-khăn gì. Mãy 
ngón lay cam qnân bi'il eho tòi viét dày 
vàn khôe-manb va eluVa day buyét dáy 
chò*. Nlnmg nê'u ehúng nói diroe, at 
la sè nghe chúng kèn luòn vcVi quâ tim 
rang: ccÔi! Xin eho,cluìng tòi huyê't 
niói, kêo chúng tôi ehê'tniat.)) Nbánh 
nho nàng trĩu nluìng quâ kia dã day 
ng(il mù nhtrá ròi ; nlurng hó vãn can 
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cày nho cung-cáp mù nhtra luôn, bàng 
không thì quá làm thê' nào mà chín 
diroc. Phòi dã đ'ây khí tròi rôi, nhung 
lúc nào cũng đòi thèin. 

Bó là thí-du ve sir tùng-liái ciía tin-
đô nào tìã hieu rang Bi'rc Thánh-Linh 
khòng pliâi là môt •quyè-ri-phép lìià 
mình có thc loi-dung và sai-khiê'n, 
cũng không phai là môt Báng h'uncho 
mình diro-c đôc-lâp dõi vói Con Bire 
Ghúa TrcVi ; nhirng ehính là Thăn cua 
Con áy, vãn cho mình duoe thòng-công 
sanh-dông vói Con áy và khiên mình 
càng ngày càng phuc-thuôc Con áy. 
Vày, cá cuôc dòi c'àu-nguyên ci'ia tín-do 
chinh là khúc hát ràp-ràng eiia dúc-tin 
vira ta an vì dã rihân dtroc BúcTliánli-
Linh, vìra luôn chò-doi Búc Thánh-
Linh liru lìr Bâng Chrisl rnà dô vào 
linh-hon mình môt cách dtr-dàl hon. 

I I . Đâ'ng Christ và Phao- lô làm 
chúrng r à n g phâi cú* xin thêm 
Thánh-Linh.—Ta tháy sir « c ó » và str 
«x in» ció hièp nhau trong cuôc dòi ciia 
Con Bi'rc Chúa Trò i . Ngài biêt rang 
Cha (íã ban cho mình moi sir và vãn 
ngir trong mình, nhtrng Ngài câm-biet 
laình càn phâi cau-nguyèn. Ngài dã 
có BtVc Thánh-Linh ngtr trong mình 
lìr lúc giáng-sanh, nlurng khi chiu 
phéfj báp-lêm, Ngài cũng nhân dtroc 
Bi'rc Thánh-Linh ; str nhàn dó là do 
Búc Chúa Tròi truyen cho Ngài mòt 
cách (ìích-thtrc, vì «Ngài dirong cau-
nguyèn thì tròi mô1 ra, Búc Thánh-
Linh lfíy h ình c h i m bò-càu ngtr 
xuóng trcn N g à i » ( L u 3 : 21-2fe). 

Trong các tho-lín cíia SiV-dò Phao-
lô chúng ta cũng thay nguyên-tác dó. 
Ông víra mói nhac cho tín-dò K-phè-
sô nhó* rãng ho diroc dóng an bang 
Búc Thánh-Linh mà Chúa dã hú:i. 
thì lai làp-túc nói vói ho râng mình 
cău-xin Búc Chúa Trò'i «ban Thăn-trí 
cũa sir khòn-sáng và ci'ia su lô ra cho 
anh em» (Êph. 1:17). Châng phâi là 
ông chi cau-xin Búc Thánh-Linh vôn 
ngtr trong ho sê khiên ho trcV nên 
k h ô n - n g o a n ; ông không ngai xin 

ehính «Than-trt cúa sir khôn-sãng.» 
Ve sau ông lai xin Búc Chi'ia Cha 
«tùy sir giàu-có vinh-hiên Ngài khiên 
anh em đuc/c quyen-phép bói Thánh-
Linh mà nên nianh-mê trong lòngw 
(Êph. I): 16). Lcvi cau-nguyèn la-lùng 
và thièng-liêng cùa òng tô ra le nay : 
Chúng ta biê't và tin rang Bú-c Thánh-
Linb ngir trong gjình thì cũng chtra 
dii ; nhung phai cãu-xin Bt'rc Chúa 
Cha cho mình ct'r dtrgc thèm tpiyèn-
phép cũa Bt'rc Thánh-Linh và duoe 
day-dăy chính Búc Thánh-Linh. 

I I I . Bí-quyè't du*Gjc thêm Thánh-
Linh . —Chúng ta phài nhàn-biel hai 
deu này: Mòt là Bi're Thánh-Linh dã 
ngtr trong m'mh ròi ; hai là ehúng la 
có lâ'y dúc-tin nià câu-xin Bi'rc Chúa 
Cha, thì hièn-diên và quyen-phéj) cũa 
Búc Thánh-Linh mói càng ngày càng 
tràn vào lòng mình. Néu chúng ta 
nhàn-biê't hai d'êu â'y, thì mói duoc ttr-
do c'âu-xin hai pluróc mà Phao-lô dã 
lân-liro ' t kê ra, lirc là nhàn duoc 
«Than-trí cùa sir khòn-sáng,» và «đuc/c 
quycn-phép bòi Thánh-Linh mà nèn 
manh-me .» Tin rãng Búc Thánh-
Linh ngtr trong mình, biê't châc rãng 
Ngài nuiÔii ehúng ta càng dàng tron 
ininh cho Ngài, hicu rang neu la thuôc 
trori ve Ngài thì Ngài sê dây-dày linh-
hon la, đó là ba dêtt quyêt sc thúc-giuc 
tín-dô cau-nguyèn vó*i Búc Chúa Cha, 
đê Cha nhon danh Con Ngài inà cú-
ban cho mình Bi'rc Thánh-Linh tir 
trong quyen-pliép ciia sirsÔng dtVi dòi . 

Bâ'ng Christ phán lòi quí-báu này : 
«IIuong chi Cha các ngu'O'i ô- trên tiòi 
iai châng ban BtVc Thánh-Linh cho 
nguòi xin Ngài ! » (Lu 12:13). Tlntt 
dáng buon thay neu tín-dõ dã rihân-
lãnh Birc Thánh-Linh rôi, bèn tuòng 
rang mình dã vtrot quá lòi quí-l)áu 
kia và không còn cân cau-xin on-
plnró'C trong-nhút chira trong lòi áy 
nũa. Chang phâi vây dâu 1 Str xúc 
dãu mói là môt dfèu qàn-yêu hâng ngày 
mà ta phâi nhàn đu*orc bòi thông-công 
sanh-đông vói Búc Chúa Cha; còn 
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inòi-gicVi cũa su- thông-công năy chinh 
là Báng Christ, sir dây-day cũa Bi'rc 
Cliúa Tròi vãn cr trong Ngài cĩtVi dò'i. 

Nlnr vày, khi ta nghĩ ve Birc Chúa 
Jèsus làm phép báp-têm cho môn-dò 
bãng Bi'rc Thánh-Linh, thì ta chó c ó ỳ 
là ghi-nhcV mòl viêc qná-kluV dã làm 
tron mòt làn dù câ ; nlurng phái có y 
là ghi-nhó- lòi Chna lu'ra cho mình 
diroc môi ngày môi nem-trài sir day-
dày Bi'rc Thánh-Linh. Phâi tin ning 
BiVc Thánh-Linh ngir trqng mình ; 
nhirng nê'u ta châng thòng-còng sanh-
clòng vói Đúc Clu'ia Cha và ôi'rc Con 
hilu cho Bi'rc Thánh-Linh dô vào linh-
hon mình mãi, Ihì diVc-tin áy se niâ't 
vê tiro-i-mó-i và (|uyen-phép, măc dau 
nó diròrig ilhtr là hièu-(pia cúa mòl sir 
khiíi-lhi inói-me. 

Trài qua nioi thài-dai hài hoc ve lê 
Ngũ-tuân vàn là đích-thtrc. Vì Chúa 
òhúng la ngir trèn ngòi liong mrcVc 
vinh-hiên dê han ©úc Thánh-Linh, 
nèn hè ngôi ay vân là noi cluìng ta 
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nhàn-lãnh Đi'rc Thánh-Linh. Chúng 
la càng có dirc-tin sàu-xa rang 0i'rc 
Thánh-Linh ngir trong mình, al sê 
càng cau-xin f>irc Cha dê Bi'rc Thánh-
Linh làm iilnTng công-vièc quyèn-nang 
Irong lòng mình. Nlnrng chúng ta có 
thông-công sanh-dòng vói f>iVc Cluìa 
Cha và f>irc Con, có lâ'y diVc-tin mà 
IhcV-Iay và câu-nguyên, thì Bi'rc Thánh-
Linh mó'i làm công-vièc quy'ên-năng. 

Lcri tòa soan.—ông Andréw Murraij 

khòng có vê mòt nguòi duoc chúc cao 
nluVl trong Hòi-Thánh, nhirng chi là 
mòt thlìy day dao rat thièng-lièng 
cho niáy iniroi van con-cái Chiiao-iai-
rác kháp thc-gian. Nhiêũ tín-dò khòng 
the hiêu sách ciia ông, chãc vì ho 
muon doc sách cua ông nlur doc sách 
ciìa các tri'r-gia tam-tluròng. ông là 
mòl trrr-giâ phi-lluròng kial Neu 
ngircVi la dìrng doc mòt hòi lir dau dèn 
cuoi sách ông, nhirng đoc vùa dù dê 
suy-gàm, càu-nguyèn và «tièu-hóa,)> thì 
sè nhò' ông mà cìiroc pluróc dõi-dào. 


