
yx' 

NHIN BIET BU*C CHUA TRCI 
Myc-su- Q U Á C H - P H T J C 

"VTHÌN l)iét f>úc Ghúa Trò-i là mòt sur 
^ càn-kíp và hanh-plnrcVc cho loài 

rigiròi. Muõn nhìn biet Ngàij thì phâi 
xem-xét công-cuôc tao-hóa, nghicn-ciru 
Kinh-thânh, và nhcV f>irc Thánh-Linh 
soì sáng. 

Trong khi nghiên-cúri Kinh-thánh 
<ìè nhìn biêt f>irc Chúa Trò'i, chúng ta 
thiròng găp mòt đêu khó hiêu, là «f>irc 
Chúa Trò'i eó hình-tiro-ng thê nào.» 
Muôn giâi-quyét ván-đè nay, chúng ta 
không điro-e cát đoan Iãy nghĩa, rút 
môt càu nào trong Kinh-thánh ra mà 
láy <ĩó làin bang-cír; song phâi xem-xét 
<;ĩi nguyên-ỳ cùa cà bò Kinh-thánh 
chiu-dinh thê nào mói cĩăng. NgircVi 
lirò'iig f>irc Chúa TrcVi là «mòl quyen-
phép,)) đã đành là sai; riià ai tirô-ng 
Ngài có hình-tirorignhir loài ngirtVi, Ihì 
cũng charig khôi lăm. Vì cã bô Kinb-
thánb to-bày f>úc Chúa Tr<Vi là môt vi 
Tlììm bang sõng, thuan-linh vò-chát, 
không hình không tircrng, khòng thê 
tháy dircrc, khòng thê rcV điro-c, cũng 
khòng thê dùng lài nói mà kê ra cho 
tircVng-tàn dircrc. Tír xira đén nay, 
nhung hhà khâo-hocKinh-thánh có tín-
ngir&ng thuàn-chánh, <lcu nhìn-nhàn 
nhir vây cá. Có lcVi chác-chan hmi hê't 
cua f>irc Chúa Jêsus nói rang: «f>úc 
Chúa TrcVi là Than, nên ai lh<V-lay Ngài 
thì phâi lâ'y tàm-thăn và le thât mà th'tV-
lay» (Gi. 4: 24, so-sánh vó-i Ln 24: 39); 

f>úc Chúa Tròi vãn biet loài ngirò'i 
ira thcV hình-tirmig lárií, nêu Ngài có 
hình, sao không cìay ngircVi ta làin 
hình Ngài cĩê thò', mà Ngài lai cãrii? 
(Xin xem Xuát 20:4-6; vàPhucÌ: 15-19). 
f>ã vày, vj sao Kinh-thánh cũng có 
chô nói đê'n hình-lirmig cúa f>irc Chúa 
Trò'i, và có chép ve máy ngutri đtVi xtra 
nhir òng Ap-ra-ham, ông Môi-se, v. v. 
cĩã đircrc thâ'y Ngài? Xin thtra : Hình-
tircrng cũa f>irc Chúa TrcVi mà Kinh-
thánh nôi dó, chác chĩ v§ sir công-
bình, sir thánh-khiét cũa lê thàt, và sir 
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hièu-biet day-tron ciìa f>irc Chúa Trò'i, 
nhir có chép trong tho- Êpli. 4: 24, và 
thcr Cô 3 : 10 đó thòi, chcV không phííi 
là hình-tircrng bang thè-chát gì cá. Còn 
vè ván-đè máy òng dtVi xira điroc thãy 
f>irc Chúa TrcVi, thì chúng, ta đùng 
tuò-ng rang mây ông dó da tháy f>irc 
Chúa Trò'i nhir vôn có thàt dâu, song 
chl là thííy cái hình hiên-hiên mà f>irc 
Chúa Tr<Vi dã tùy ỳ Ngài hiên ra cho 
mãy òng đó cĩiro-c thâ'y. Vì Kinh-
thánh lai có cliép râhg: ccChâng hê ai 
tháy f>irc Chúa TrcVi, chĩ Con mòt õ' 
trong lòng Cha, là f>â'ng cĩã giãi-bày 
Cha cho chúng ta biêt» (Gi. 1 : 18). 
Xin xem Rò 1: 20; Cô 1 : 15; I Ti 1: 17 
yà 6 : 16 ; Hê 11: 27 ; Xuãt 33 : 20. 

Kinh-thánh dãu có chép vè Ngài có 
yui, giàn, buon, ghét, ăn-năn, và có 
mat, tai, tay, cho-n, cánh cĩi nũ-a, thì 
cfmg khòng phâi chĩ ve Ngài ccĩ hình-
chálgì cĩâu,áy chĩ là N U R O R I tiê'ng thòng-
thirò'ng cũa Loài ngirò'i <lê tõ-bày ỳ--
muon và cách làm-lung ciĩa f>irc Chúa 
TrtVi cho chúng ta de hiêu mà thòi. 

Nói tóm lai, f>irc Chúa TrcVi đã là 
thân-linh, thì loài rigircVi phái cĩiro-c 
làm «ngir<Vi thièng-lièng» m<Vi có fhe 
nhìn biê't Ngài. Vì «ngu-<Vi thièn-
nhiên» không nluĩn cĩircrc nhfrng sir 
thuôc ve Thánh-Linh cũa f>ú-c Chúa 
TrcVi; bô-i chvrng ngircVi cĩó coi sir ay 
nhir là do-dai, và khòng có thê hiêu 
điro'C, vì phâi xem-xét cách thièng-liêng. 
(I Cò 2: 14-15). NgurcVi thièng-lièng là 
ngĩrtVi ó' diró'i quyèn cũa f>úc Thánh-
Linh và biró'C theo Ngài. Còn muon 
cĩiro'C làm ngu-ò-i thiêng-lièng, thì: «Hãy 
hoi-eâi, ai nay phai nho'n danh f>irc 
Chúa Jêsus chiu phép báp-tèm, đê 
tĩircrc tha tôi mình, roi sê điroc íãrih 
sir ban cho f>irc Thánh-Linh» (Sú 2 : 
38). NgurtVi nào đã điro-c lãnh sir ban 
cho f>ú-c Thánh-Linh và có cĩày-dăy 
Ngài õ' trong mình, thì tir-nhiên dê 
nhìn biét f>irc Chúa TrtVi. 


