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f mmc TMEÊI© : 

THO* C H U A C A C H N A O ? 
l ^ H U N G ngircVi dã đìiqc goi là con-

cái tìírc Chúa TnVi, tirérng chfing 
mõt ÍIÌ không là'y sir theV Clnĩa h'nu 
quan-trong. Song tluV Chúa cácli nào? 
Có lc niòl s6 ít ngireVi chira rõ, nên tòi 
xin lõ ra nhirng deu Chúa d:ì elay-dô 
tôi, dáin iiiong chúng ta, là con-cái 
Clnĩa, biel IheV Ngài cbo nbani lc phâi 
phép. j(em Kinh-Thãnh, Ibáy có ba 
cách lh<V Cluĩa. . 

I.—Ai d;ĩ côiig-nhãn Birc Cluĩa .lèsus 
làin Ciru Cluĩa, Ihi diroc tur-do tluV Birc 
Chúa TnVi, bãl cir cr noi nào, vi iihon 
danh Bírc Chiìa Jèsus, ngueVi dó dã 
duoc pln.ic-hóa vói Birc Clnĩa Tròi. 
Chinli ngiròi l:ĩ BKX-THÒ' CÙA BVC 
CHŨA THÒ'I, và Thánh-Linh cùa Đirc 
Chúa Tròi ngir Irong nguòi. Vày, tu-
nhièn ngiròi dó diroc tlu'r Clnĩa mõt 
cácb rièng, lirc là kê-ciru Kinh-Thánh, 
là'y lòng lh:ĩt-lh:ĩ can-nguycn v<Vi Clnĩa, 
và nlu'r 0 1 1 Chúa mà íò ra lòi nói, vièc 
làm xirng-dãng. 

Tóm lai, niôi ngiròi có l iách-nbièm 
rièng doi vói Chúa, l:ĩ phâi «d;ing Ibãn-
thc inình làin ciĩa-lê sông và tliánb, 
dep lòng Birc Clnĩa TicVi, áy là sirtluV-
plurong plíâi lc cùa anh em». Bó là sir 
thcr Chúa riêng cùa mõi ngircri. 

II.—Cbfuig iilnrng có sir t hã Clnĩa 
ríêng ciia niõi ngircVi, mà cĩing phãi ccj 
sir thcV Cluĩa tiong mòi gia-dìnb, nhir 
lòi chàu-iigc.ic cùa Giô-suè ì ãng : ccTa 
và nhà ta se plii.ic-sir Búc Giê-hô-va.» 
Đó có thê goi là g ia-đình lê-bái-

Gia-dình cũa con-cái Đúc ChúaTròi 
buôc phài có sy nhóin nhau mà thcV 
Chúa, ít inra mõt lãn inõi ngày. Muc-
dích cùa gia-dình le-bái Irirác lá tòn-
vinh Chiĩa, sau gày-dirng dcVi tbièng-

licng cho nhau. Vày, moi Iììn nhóm, 
thi hát tlur thánli, ngircVi cha boăc me 
doc mc)l doan Kinb-Thánli, ho:)c hoc 
bài Cbúa-nhui chung vói nbau, rôi 
hièp nliau cau - nguyèn. Dáin châc 
nhà nào cir làni nlur Ihc, tbì sè diroc 
Clnĩa dò phircVc doi-dào, sè iiem diì 
miii ngon-ngol cua inrcVc tbicn-dàng, 
và có tbc nói : «Đ:ĩy là cănh lac-thiĩ 
cùa g i a -d ìnb liong Clnĩa !» Bììng 
cbiing vàv, thì dàu có lièn iiliicu. quj'Sn 
cao, gia-dình ay vàn có cer b | bõi-iõi, 
lòn-xôn, cay-diìng, buòn-iau. Vày, 
nheV rrn Cluĩa, tòi xin khiiycn ai clnra 
Iâ|) gia-dinb lc"-bái hãy mau làp di, vi 
tluĩl rál ciiii-ycu cho gia-dìnli cfia con-
c:ĩi Birc Chúa TrcVi. 

III.—Bfi tluVCbúa riêng, và llieVClnĩa 
t ionggia -d in l i . t acũngphâ i thcVChúa 
t r o n g Hôi -Thánh niVa. lirc là nhicu 
ngircVi nheĩin ineVt chõ mà thò' Chúa. 
Kinb-Tliáiib day r l n g : «CH(V HÔ SU' 
NHÓM LAI» (Hê 10: 25), tirc làchcVbô 
sir nlióin cbuiig trong Hòi-Thánh dè 
tluV Chúa. 

Tin-dè) cũng có bôn-pbàn hău vicìc 
Chúa, lodôn clanh Ngài, hâu cbo danh 
Ngài clircrc sáng, ỳ Ngài dirf/c nèn, inreVc 
Ngài inau de'n. Mang-1 inli cbót cũa 
Chúa liuyen cho chúng ta l:ĩ : cellãy di 
khì'íp Ibc-gian, giâng Tin-Lành cbo moi 
ngire'ri)) (Mác 1(5: 15). Vày, nun tin-dò 
phiĩi luôn nhórh lai liongHeVi-Tbánhdè 
hoc biet cái i)hàii-sir to-tát, là yêu Chúa 
và thirong ngire'ri. Thê inc'ri là tron-ven. 

Tóm lai, tin-dô Đàng Christ nên thò-
Chúa nlnr sau dày: 1) TbcV Chúa cách 
riêng ; 2) Thò- Chúa.Irong gia-dình ; 3) 
Thc'r Clnĩa trong Hôi-Tlianh.—Mucsu 
Lé-văn-Qiíê, Sái-gòn. 


