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NEN CHIU R A N G - B U O C B A N G THU* D A Y GI ? 
T7"HI găp buóc đò'i hiêm-nghèo, linh-

hon tê-đieng, ông Martin Luther 
núc tiê'ng kêu ràng : « T ô i đúng đày. 
Nguyèn Đvrc Chúa TrcVi giúp-đÕ' tôi! 
Ngoài viêc điro-ng làm, tôi không the 
làm viêc chi khác.» Trong l<Vi năy, 
ông bày-tô môt chon-lỳ cõt-yê'u cũa 
đcVi ngircVi, ãy là: khi đén thì-giò* tôi-
trong phâi tính làm gì đê so-phân mình 
se Iheo dó nià duo'C quyê't-đinh, thì 
báy gi<V loài nguòi cũng vãn làm viêc 
mình phâi làm. Búc Ghúa TrcVi giúp-
âce ho dê'n nõi ho không thê làm viêc 
chi khác. 

Sú-đo Phao-lô hiêu-biet nhu thê'. 
ông tuyên-bô ràng: «Chính tôi đã đuo-c 
EhYe Chúa Jêsus-Christ giut láy rô i» 
(Phil. ;3:13); «Tôi rao-truyèn T i n -
lành,..vìcólecan buòc tò i» ( I Cô9:16) ; 
«Tình yêu-thuong cúa Đáng Christ 
ràng-huôc tôi» (II Cô 5 : 14—theo môt 
biín tiêng Anh). Phi-e-rcy và Giăng bi 
đièu dên triróc tòa Còng-luàn, bi ngăm-
đe và bi cám nhăt khòng cíuo-c nho*n 
danh ftúc Chúa Jêsus mà rao-giâng; 
nhirng ho kêu-la rãng: « V e phãn chúng 
tôi, không có thê chăng nói vê nhCrng 
đèu mình đã tháy và nghe» (Sú 4 : 20). 
Hp làn lan bi đè-ép duói môt quyên-
Itrc, và doi vó-i su nám-gifr cũa quyèn-
luc ây, ho thât là yê'u-hèn. 

ông Livingstone bi đây đén Phi-châu 
bô-i mòt năng-luc manh-mê hcn chính 
ỳ-muôn cúa òng. Ông nói ràng: « B ú c 
Chúa Tròi duòng nhu kêu-goi tôi đê'n 
nhũngmiènxaláckia.)) Sukêu-goi ay 
lììn lan dân ông đên giò* chêt quanh-hiu 
dan-chiec a mien đòng hoangxú Congo. 

Các thánh tù--đao chiu đau-khô vì có 
môl tinh-thàn ngir trong ho ; này, ho ô' 

trong lay cùa tinh-thãn áy, nênđãhóa 
ra vô-quyên. Khi ông thũ-tuóng xú-
Madagascar cho thi-hành nghi.-đinh 
tàn-sát hè't thây môn-đô cũa ôáng 
Chrisl, thì chính cháu ông đê'n truóc 
măl òng mà rang : « T ô i là môn-do cíia 
Báng Christ, xin hãy giêt chê't tòi đi, 
vì tôi phâi cau-nguyên.» 

Tánh-t ình r à n g - b u ô e 

Theo lò'i cũa nhà triet-lioc Emerson, 
thì nhfrng ngircVi phi-thuòng bi ràng-
buôc bai mòt đèu cr trong ho, chúngta 
goi deu dó là tánh-tình. Tánh-tình là 
gì ? Là sô công cũa câ phan dcVi chúng 
ta đa qua, là ỳ-tuô'ng dien lai và công-
viêc làm lai mãi cho đên khi thành ra 
môt phân cũa chúng ta và thât thành 
ra chính mình chúng ta. 

Ngày thuòng phâi giũa vuôt mài 
nanh, đên lúc làm tiàn mói có hi-vong 
dác-lhílng. Nguòi lính tháng tràn u? 
Chính là nhò- công-phu luyên-tàp tír 
làu, chó' không phai nhò' dip đánh tràn 
trong khoâng choc-lát mà clvro'c tháng. 
Trong muò'i ngucVi chay đua, tai sao 
môt nguòi đxrô*c cuôc, còn chín nguòi 
thua cuôc? A y chi vì suôt môt năm, 
nguòi đuo-c cuôc kia dã du-bi đê thang. 
NgucVi luyên-tàp hàng ngày, còn may 
nguòi kia thinh-thoâng mói luyên-tàp. 
Cuôc hièn-tai không đáng kê dàu, 
nhung chính là cuôc quá-khú do nhiêu 
viêc liiêp nên. Ngày truó'c chúng ta 
cĩuo-c tu-chu; nhung ngày nay chúng 
ta làm nô-lè cho ngày truó'C. Ta chĩ 
còn môt mói hi-vong, áy là ngày nay õ ' 
trong tay ta, và ta có thê loi-dung nó 
đê'n nõi nó sê ràng-buôc ngày mai. 

Kìa, môt chàng thic'u-nièn thình-lình 
phuc theo nhũng sir cám-dô nhó'p-nho*, 



các ban chàng deu láy làm la vì chàiig 
sa-ngã. Ho tir hoi ràng: «Tai sao anh 
fív có Ihê Iàm mòt vièc nhir vày ?» Nào 
có biêl châng phâi con cám-dõ thình-
lình kia dã khien chàng chìm-ngàp 
dàu. So là dã máy năm nay, bon búfc 
tu-ò-ng trong phòng chàng treo dày 
nhũng tranh-anh go-i lòng dam-duc. 
Cliàng chang vàng-theo lòi cùa Sú-dò 
Phao-lò khuyèn-bao Ti-mò-lhè: «Hãy 
gifr mình cho lhanh-sach» (I Ti 5: 22), 
nhirng dã dê nêt xâu kín-nhièm lăn 
làn phá hai tánh-tình inình và hùy-
dièt năng-Iirc cúa ỳ-chí mjnh. Tháy 
con lac-dà té qui, hao g iò nguòi ta 
cũng do tai cái công ro"m cuói-cùng 
chà't thêm trèn Iirng nó. Nguòi ta 
khòng bi ràng-buôc bói cái Ihì-giò' lói-
trong nlnr trên dã nói, nhirng bc'Vi tánh-
tình trâi qua nlnrng năm triróccái lliì-
g iò toi-trong áy. 

Ráng-buôc xà'u và ràng-buôc tôt 
Có hai hang ngiròi bi ràng-buòc: 

Mòt hang bi ràng-buòc bòri nhũng 
pliaii cao-thirong cúa bôn-tánh mình; 
mòt hang bĩ ràng-buòc bõ'i nhũng 
phàn hèn-mat. Thuyêt dinlí-inang 
trong dao Tin-lành khác vói thuyet 
dinh-mang mò-toi cùa dao Iloi-hòi. 
Hai đàng thàt khàc nhau nhir sir sóng 
vó*i str chet. f>ao Tin-lành tin ràng 
ngirò*i la diroc tir-do lira-chon nhũng 
phancao-thuonghoăcnhùngphan hèn-
mat dê nó cai-lrj mình. Sir hra-chon 
cùa ho lãn lãn dáy Ièn và ràng-buòc 
ho. Ho khòng sao.thoát khòi diroc 
đèu mình dã lira-chon, chĩ trir khi ho 
tin Bi'rc Chúa Jèsus-Christ, là Bâ'ng có 
có thc cúu tron-ven nlurng kê den cùng 
Ngài. Ai bi ràng-buòc boi bon-lánh 
hèn-mat cua mình, nay là tòi-moi. 
Hàu chang có ai hicu tháu quyèn-phép 

• ciìa thú-tánh ô- trong chúng la. Nhuiig, 
ta o*n ô ú c Chúa Trò i , chúng la biê't 
rang quyen-phép à'y chang thình-lình 
xông bat chúng ta. Bao già ban dâu 
ta cũng làm chù mình, và nê'u muón, 
thì chúng ta có thê làm chù mình mãi. 
Chính tay chúng ta vun-tiong nhũng 

cây mai sau sè lón lèn và trói-buôc ta. 
Vây, nguyèn chúng la chó de ngày nào 
qua di mà không làm cho sir song cùa 
linh-hòn mình diroe lol-dcp hon ! Ilãy 
giCr sao cho lòng mình cú cam-biêt 
duo-c lieng sê-se cũa Búc Chúa Trò i 
phán-díiy mình boi lòi Kinh-tháuh. 

Thói quen ràng-buôc 

Triróc het chúng ta bj ràng-buôc bòi 
thói quen và bcVi nhũng vièc trong dòi 
minh mà mình thuòng làm di lìíp lai 
mãi eho dê'n nõi nhìrng vièc â'y hóa ra 
tir-nhièn. Có ngiròi cát nghĩa râng 
thói quen là «chô trũng trong tàm-trí, 
moi còng-vièc deu dô xuông dó mà 
khòng can đên tir-tuò'ng can-lhièp.» 
Phan cám-giác eua nguòi ta vàn liep-
nhàn eác án-tirgng có the ví vói hoat-
thach còn uót. Môi â'n-tuong, bâ't 
luàn là nhe, yéu dê'n- cbùng nào, dcu eó 
dáu-vel. Khi khuôn dã lan liìn ct'rng, 
thì không ai bòi-xóa dirov, dáu-vet nfra. 
Có kc mô-tâ ràng ngiròi ta là mòl gói 
thói quen. f>ó chac là duyêri-có' kbien 
kê thuôc ve môt nhánh dao kia nói 
rang: «Hãy giao eho chúng tôi day-dô 
mòt dira trê cho tói khi nó lên bay 
tuôi, ròi chúng tôi se trao lai cho nó ô-

A 'ói các òng suôt dò'i, nhirng nó quyè't 
khòng lìa-bò nhũng deu chúng tòi dã 
day nó tír lúc ban dau.» Nhà hi'èn-triel 
Sa-lô-môn cũng nói rang: «Hãy day 
cho trê tho con diròng nó phái thco ; 
dau khi nó tro vc già, cũng khòng hè 
lìa khòi dó» (Chàm 22 : 6). 

Thói quen thành ra bon-tánh Ihi'r 
hai. Tai sao khi nghe Bi'rc Chúa Jêsus 
khuyên-day phâi bán gia-lài và dem 
phàn-phát, thì chàng thiê'u-nièn giàu-
có kia buôn-tham mà ra vè? Ay vì 
lien-bac cũa chàng dã tro nên mòt 
phììn cùa mang song chàng. K i a , 
chàng xây đi, vì chàng bi trói-buôc 
bò-i thói ham tien-bac, là thói đã dàm 
re ăn sàu trong câ phan dòi mình. Vì 
có dó, nên ngiròi giàu khó vào duo-c 
niróc thièn-dàng. Thói quen cũa dòi 
ngirò'i hóa ra cái xích bang sát. 
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Hãy coi chÙTig nhfrngán-tuongd 'àu-

nhút, dó là mòt lcVi day-dô rõ-ràng. 
Ta nhìn dcn cái gì, ta nghĩ vê cái gì, ta 

sông vói cái gì, tlii cái ay sê nan-dúc 
nèn ta. Ông Herr Iloffman, là ngu*ò*i 
võ birc tranh dcp nhút ve «Con trê 
JÊSUS CY den-thò-,)) dã nhìn-xem tranh 
íh'rcChúaJêsus-Christ trong ìnâ'y muoi 
năra, nên càng ngày càng giõng húc 
tranh mình vè Ngài. Báng Christ đã 
thành ra thói quen cúa dcVi ông, còn thói 
quen â'y thì dã thay-dòi và ràng-buôc 
òng. tìò chinh là ỳ-tuò*ng cùa Sú-dò 
Phao-lô khi nói ràng: «Chúng ta ai 
nìíy dèu đè măt trăn mà nhìn-xem 
vinh-hiên Cliúa nhu trong guo-ng, thì 
hóa nèn cĩing mòt ânh-tuong Ngài, tir 
vinh-hicn qua vinh-hiên, nhir bô*i 
Cluia, là Thcánh-Linh)) ( I I Cô 3 : 18). 

Tráeh-nhiêm ràng-buôc 
Hõi ban nam nfr thanh-niên ! Hăy 

song trong mòl d<Vi duoc kê khác tin-
cây. Ilãy tham-muôn trách-nhiêm, 
hãy c'âu duoc gánh năng, h ã y nhóm 
nhũng ngircYi chúng-kiê'n õ- chung-
quanh mình. Hãy coi lòi phán cùa 

Búc Chúa Tròi nhu là bôn-phân cùa 
niình; hãy vàng-phue tron-ven tiè'ng 
kêu-goi thú nhúl cùa l<Vi phán á y . 
Chó tìm chô dê , nhung hãy chon công-
vièc khó-khăn và lán-Iao ho*n, tiVc là 

•CÒng-vièc buôc mình phâi hét súc dir-
bi san-sàng. 

Có kê thuàt chuyèn mòt bác tài-xè' 
ciìin tay hánh ô-tò hàng ô- mièn Bãc-
Mỳ. Nhàm môt ngày rét-lanh tháu 
xirong, bác chô- hành-khách, trong so 
ây có mòt nguòù dÒTi-bà và đú*a con 
nh<) cùa bà. Xe chay dén mièt váng-
vê, \a nhà-cira hoăc noi àn-núp. Bác 
nhàn ra đíra liê duoc â'p-ũ am-áp, 
nhuiig ngucVi me thì phai Ianh quá, 
nên lià buòn ngú, và bcVi đó bà có cc 
phâi dòng máu mà chè't. Bác thâ'y chĩ 
cómòt phuo'ng-pháp, là làm cho bà bi 
kích-thích rát manh. Bác lien can-
thân dat dira trê b bên canh mình, xô 
hà ra ngoài durVng, rôi mõ- máy cho 
xe chay. Thay xe-ho'i chô* con mình 
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bién mâ't, bà giut mình, choàng d;)y, 
chay theo xe mà kêu-goi ráng: «Con 
o-i ! Ói con o i ! » Khi hà dã chay môt 
(juãng ducVng và dã duoc ám-nóng vt 
cù-dòng manh-me, thì bác lài-xe dùng 
xe lai de cho bà lèn. Phâi õ- gan con, 
dó là trách-nhièm bà đã cúu mangb;i. 
Cách xù-su ciìa bác tài-xê châng phâi 
là đôc-ác, nhung là nhon-lành. NhcV 
trách-nhièm, biet bao ngucVi dã duoc 
khòi bi ru ngu boi nhfrng con cám-do 
cùa ma-qui! Bùc Chúa TrcVi dăl gánh 
năng trên môt nguò'i, cho nguòi clnu 
su sua-pbat hoăc su dau-dó-n ; nhũng 
cái dó bát-buòc nguòi phâi hăng-bái và 
cũngnói vcVi nguò'i rang : «Hăy dóc chí 
tru*o*ng-phu và manh-mê» ( I Cò 16:13)-

Trong Hôi-thánh, có anh em nào 
yeu-đuôi chăng? Ilãy trao trách -
nhiêm cho ngircVi ây. Trong lóp hoc, 
có trò nào mà tbay giáo khòng sùa-lii 
duo-c chăng? Hãy dùng nó ; hãy cho 
nó làm mòt vièc tai no'i nêu nó thát-
bai, thì nó sê bi hô-then lám. Bàn 
liêt-kê nhfrng bàc anh-hùng cũa the-
giói gôm lai nhfrng ngircVi đã làm viêc 
vì căn phài làm, 

Đuo'ng khi hôa - dièm - so-n Vésiwe 
phun lùa, tbì nguòi lính canh-gác 
thành Pompéi (môt thành xua cũa 
nuóc Ỳ ) cú đirng õ' điè'm canh và phái 
thièt mang. Thuc ra thì nguòi có thê 
lên di môt cách dê-dàng vói dám dòng 
duo'ng trôn-tránh. Kỳ-luat cùa nuóc 
Rò-ma và phàn-su côa nguòi dã cam-
buôc nguòi. Ai có trách-nhièm lcVn-
lao, náy se xô-đuoi su cám-do hang 
càu dáp lai cùa Nê-hè-mi: «Ta mâc 
làm công-viêc ló*n, xuong khôngdăng)) 
(Nê 6 :3 ) . 

T á n h tu*-irong r à n g - b u ô c 
Nguyèn ai náy tu hòi ràng mình thàt 

nhàn-biêt su tu-trong có ỳ-nghĩa gì 
chăng? ô n g Franklin hôi rang : «Nê'u 
ngucVi nghièp-chú di vào và bát găp 
anh em bieng-nhác, thì anh em se hô-
then không? Vày, nê'u anh em lu bãt 
gap mình biéng-nhác, thì hãy lâ'y làm 
hô-then khòn xiè't.» 



«Hãy dúng riêng ra và hãy xem-xét 
cách cĩr-đông cua mình; hãy tìm cho 
tháy đêu lâm-lõi; hãy xem-xét mình 
diròng nhir ngiròi khác xem-xét mình, 
hãy cô si'rc đânh giá thât cho mình.» 

Ngu-òi nào tu-trong, thì bi ràng-buôc. 
Nguòi phâi sóng theo lỳ-tuô-ng cũa 
mình Iuôn. Truóc măt minh, ngiròi 
không thê làm môt viêc nào mà nguòi 
khác sê cho là gian-tà, xáu-xa, hèn-
mat, nê'u viêc đó bi lô ra. Ngirò-i tu-
trong quen-biet linh-hôn mình, nên tu 
coi là dáng duoc kính-trong. 

Có môt nguò-i ban già yêu-quí cùa 
chúng tôi nói rang: «Nê'u tôi bàng lòng 
làm viêc bâ't-luo'ng nãy, thì tôi không 
con ket ban vói chính tôi điroc nfra.» 
Ta có bòn-phàn phâi ăn-cV thc nào cho 
xĩrng-dáng vói phan cao-thuo'ng cũa 
bôn-tánh mình luôn. Làm nhir vày 
túc là sông trong bâc cùng-tôt cùa 
mình và se có quan-hê đén câ cách 
sanh-hoat bèn ngoài nũa. 

«Hãy có Jòng thành-lhuc đoi vói 
chính mình, thì ket-quâ đành-rành : 
anh em không thê làm vièc giâ-dôi 
cho kê khác.» Khi câ the-giói xây lai 
chong-nghich mình, môt bâc danh-
nhon nuóc Pháp nói rang: « T ô i và 
Đúc Chúa Trò i còn lai I» Phiróc thay, 
bâc danh-nhon đó! Su- tu*-trongdiròng 
áy ràng-buôc chăt-chê ho'n moi su 
khác, trìr ra tình yêu-thirong. f>ùng 
khi nào quên ràng mình đuong õ* trong 
mòt nhà la-lùng mà chính Birc Chúa 
Trò i dã làm nên, tú*c là môt thân-the 
đã điroc chi-dinh làm «đèn-thèv cúa 
Búc Thánh-Linh» ( I Cô 6 : 19). Hãy 
l,àm moi viêc vì có thuc-str to-tát áy. 
Khi bi cám-đõ làm viêc không xĩrng-
đáng hoăc tôi-lôi, anh em nên có can-
đâm mà nói nhu Giô-sép đã nói khi 
b | cám-do: « T h ê nào tôi dám làm 
đèu đai-ác duòng áy, mà pham tòi 
cùng f>ĩrc Chúa Trò i ?» (Sáng 39 : 9 ) .— 
Bà C. soqn. (Còn tiep) 

GIN-GIU- THOI Q U E N 
Anli em âã nhán Dúc Chúa Jêsus-Chrisl the nào, thì hãy hu&c đi 

trong Ngùi the ãg (Cò-lò-se 2: 6) 

giũ cho lũa áy thành ra môtỳ-huó"ng tu-nhiên cũa 

1!. SIMPSON 

giu 
cháycòn dê hon 

dê lũ-a tât rôi mói 
nhen lai. Hãy o 
trong Bâng Christ. 
Chúng ta châng can 
môi ngày hôt tro ct 
lò lũa mà bô di, roi 
chum mòt ngon lira 
mói. Nhung chúng 

ta nên giũ cho lĩra cháy luôn, và dìrng 
khi nào dê cho lùa tat. Ngày xira 
nguòi Gò'-réc không he đê cho ngon 
li'ra tliánh Irong den-thò' cùa ho phai 
tìlt mâ't. Theo môt ỳ-nghĩa cao-sâu 
hon, la nên gifr cho lĩra lir tròi cháy 
luôn trên bàn-thò' cùa lòng mình. 

Giũ-gìn môt thói quen tot-lành không 
tÔn công nhoc sĩrc bang gây ncn thói 
quen áy. Khi ta đã gây nên môt thói 
quen thât thièng-liêng, thì thói quen 

chính mình ta, và ta sê càng ngày càng 
duoc tu-do vui-vê đuong lúc làm theo 
thói quen â'y. 

Chó- nên lâp di lâp lai cái nèn, là su 
ăn-năn các tôi-loi vôn gây nên su chet, 
nlurng nên cĩrdi chotói bàc tron-lành. 
Chúng ta đã đat tói bâc nào rõi, thì 
hãy cĩr tán-tói theo nhfrng khuôn-phép 
mà triróc mình dã theo, và cĩr cham-lo 
nhfrng còng-viêc mà truó'C mình dã 
chăm-lo. 

Phâi chiu khó-khăn, phâi gang súc, 
phái cân-thân, thì mó'i bát đàu gày 
điro'C mòt thói quen thiêng - lièng. 
Nhirng, nê'u chúng la chi muon cho 
thói quen áy dirgc tron-ven, thì nó se 
thành cái kinh dê các dòng niró-c sóng 
Iiru ra môt cách tu-nhiên và tu-do 
trong cõi thièng-liêng.—A. B. Simpson, 
Thàn-khoa Tan-sì. 


