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BAY NAC THANG DÊN BAC V I - N H C N 
(Bí-quyê't thành-còng ciia D. L. Moody) 

T X N - S Ĩ R. A. T O I I R E T 

f\XC> D- L. Moodg sanh năin 1837, 
trong tiìp lêu tranh lup-sup <V quàn 

Norllifield. Cha me ông lliuòc hang 
binh-dàn.cành nliànghèo-túiig; nhirng 
la lliay, ông nên bàc vĩ-nhon ciìa thòi-
đai tnình. Tòi không có ỳ lán-tiing 
ông, songmuõn tôn-vinh BaNgòi Cho-n-
Cliúa: Bĩrc Clia đã dìing ông dircVng 
ãy tùy theo ãii-đièn vô-cùng ; Bi'rc Con 
đã cĩru-cliuôc ông vì chiu chêt dèn tòi 
và sông lai vè-vang; Bĩrc Thánh-Linh 
dã ngir trong ông và 1am vièc bô*ì ông, 
—inòt mình Bírc Thánh-Linh niing-
đúc ông nên quyen-lirc eao-cã giúp ich 
ngiròi dòi. Vâ, Bi'rc Cluia TrcVi đùng 
Moodu trong thcVi-đaÌ triróc, cũng săn 
lòng dùnganh em và tôi Irong thcVi-dai 
năy, mièn là chúng la cliiu làm công-
vicjc nhir ông dè dircrc Ngài dai-dung. 
Ông dã vàng Iheo các dièu-kiên nhân-
lãnli qiiyon-phép Bi'rc Cluia Trò'i. ncn 
Ngài dão-luyèn õng thành nhà truyên-
dao la-lùng nlu'rl lliòi-dai mình. Bcri 
òng có bây hí-crnyet đirr/c linh-lirc <lè 
hãu vièc BangToán-năng.xin luàn qua 
nlur dirói : 

1. Ông dftng tron thân cho Bi'rc 
Chúa TrcVi, không chút giĩr lai.— 
Mòl b&a cc') ban thiêt nói vói òng ràng : 
«Tòi chixa hi? tliáy còng-vièc Bi'rc ('húa 
Tròi thi-hành bcri mòt ngiròi hiê'n câ 
mìiih cho Ngài.» Ong bèn nói trong 
lòng: «Tòi s5 lAm ngirò-i dó.» Xét 
clu'rc-vu có ke't-quâ khác tliirí'rng, ta 
.iiliàn-biêt ông nói sao, làm vày. 

2. Ông Ià ngtrcVi câu-nguyên theo 
Y-nghĩasâu-rông nhirt.—ông lànhà 
truyen-dao trú-danh, nlnrng cũng là 
ngiròi chuyèn tãm cău-nguy^n. Chãng 
nlirrng giúp ònggánh-vác moi vi$c, lòi 
ciìu-nguj'èn còn jìhá tan inoi núi khó-
kliăn sírng-sírng liên dircVng dòi ông. 
Trong cânh-ngô nàoông cũng nhà-cây 
Chúa dén circ-diem. 

3. Sâu-nhiêm thay. ông h o c - t ã p 

v à làm theo Lcri Bii-c Chúa TrtVL— 
Cho tói khi huôiig lay nhãm măt, ông 
hang ngàydày sóm—lõi hõn gicVsáng— 
tra-xem Kinh-Thánh. Toi kia, chĩing 
tòi bàn vic}ct(Vi khuya mc'ri di ngù. Lúc 
mcV IIKV sáng, sau khi suy-gâm Lcri Sõng 
mòl gicr, ông gõ cira phòng tôi, goi dãy 
nói chuyèn. ôngquenàn trong phòng 
riêng mòt mình vc'ri Bĩrc Chúa Tròi và 
Kinli-Tliánh. Có lêanh em doc nhiêu 
sách-vcV, dir liim hòi-dòng, lai nhóin-
hop cãu-nguycín suõl dèni dè xin han 
quyen Bĩrc Thánh-Linh ; nlnrng nê'u 
không kè'l ban thán vcVi Sách dôc-nlnrt, 
hiìn công-phu chang lch-Itri gì. Moodg 
lòi-kéo 'dircrc muòn ngàn ngircVi den 
cùng Cúu-Clnia, chinb vì hièu-hiêt và 
làm theo câ Kinh - Thánh. ông chì 
hieu ít khoa-hoc, triêt-hoc và văn-hoc 
plio-lhòng, nlnrng hièu tháu Sách dõc-
nlu'rt, inà thê-gicVi toi-co dang hir-mãt 
niìy vàn nóng-nãy khát-khao biet rõ ; 
ho sê iia dô'n nghe nlnrng ai hièu-biêt 
và rao-triiyèn LcVi Sông. Anh em oi, 
nên hoc, nèn giang, nên day Sách dôc-
nhĩrt, là Kinh-Thánh vcín chĩra tieng 
phiin ciia Bĩrc Clnia TrtVi, có quyen lôi-
kéo, ban phixtVc và giir vũ-ng ngutVi ta. 

4. Ông Ià ngtrcri khiêm-nhu*ò*ng. 
—Tõi UrcVng suol dcVi không găp ai 
khiêm-nlnrcVng b&ng Moody. ông thich 
trirng-dăn cách-ngôn nììy: «Bĩrc-tin. 
nhàn nliiêu nhĩrt, Yên - thircrng làm/ 
iiliiên nhĩrt, nhirng Khiênì-nlnròng giũi 
iiliiên nln'rt.)) Theo ỳ tôi, trong các 
nhà tiuyêii-dao, Bĩrc Chúa TrcVi dùng 
Moodij hon hêt; song òng chiing có hè 
khinh ngircVi nào nira coo tnát. Ttr biè't 
là loài yéu-duôi, ông hay sap niăt 
trircVc Birc Chúa TrtVi, kèu-xin và diroc 
Ngài cĩlt y tir-cao, tu--lúc. 

Hõi các han Ihanh-niên, tôi tin ríing 
ma-quì gi&ng bây nguy-hiêm nlnrt cr 
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đây. Néu khòng thè lay-chuyèn chi-
khi, mà-qui sê gieo giõng kièu-ngao 
váo lòng ta ; nó nói thiĩiii răng : ttTien-
sanh là nhà truyên-đao nòi tieng ìiln'rt 
dòi nay.» Neu láng lai nglie, anh ein 
sè l>i nó pbá liai. Găin liong lòng, thct 
trong trí, ngon cuông-pliong ciia tánh 
tir-cao xô-dày anh em vào dá ngâm và 
làni cho chini-dam. 

5. Òng dirtrc buông-thatron-ven 
khôi ách tham tiììn.—Óng có co-liôi 

, làm nhà dai-phú, nhung tlõi vói ông, 
bac-lien thieii vê mỳ-qnan. ông ira 

(kliuyên góp ciia cho công-vièc Clnia, 
chó* không cliju thâu-tifr tài-sân cho 

<tolnh. Mâ'y tri('u Mỳ-kiin lot vào tay 
Moodij song lai biê'n mã't, khônghe dinh 
trong niir.Vi tìgón tlianh-lit'in. 

6. Ông bi thiêu bô*l lùra sò't-sáng 
vó*t kê trani-Iuãn.—Vira kbi duoc 
ciru, ông qinèt trong niòi khoâng hai 
nnrtri bón giò'vùn-vut qua tli, phâibàn-
luàn vc linh-bòn ìât ít cho mòt ngutVi 
nghe. Ông biĩii-rôn quá, nèn tlnrcVng 
khi ttVi gicV ciiôi-cùng, nitVi suc nhtV y-
dinli. Òng bcn lir giiròng nhiiy xuõng 
dát, bàn áo, ra ngoài pliô ci'ít nghĩa dao 
cbt) môt ngirtVi nghe. 

Đêm no, òng v'ê nhà khuya lam, 
tliinh-lình nlnV chua khuyèn ai tic'p-
nhàn Chúa Jèsus, liên nói : «Uô_ng_mãt 
môt ngày ! » ông nhìn quanh-quát, 
thà'y mòt ngircVi la măt dirng tr cc)t dèn, 

,bòn lai gììn, gan hõi: «ôi i{ í tin Đíing 
<Christ cbua ?»—«Vicc gì tlen òng nuĩ 
jông hôi? Nêu òng kbòng pliâi tbììy 
giíìng, iĩt tòi dánh ngã vl tòi xác-xuoc.)) 
Ngut'ri biet chính la Moodij, nèn căni-
tirc hĩm, phàn-uàn vtVi inôt ban òng 
ràng ông «sõt-sáng....khòng phài theo 
tri-khôii)) (Rô 10: 2). Nghe ban thuàl 

'lai, ông hò-ngucri dôi chtìt. Dău vày, 
\cách niáy tuan-le, vào lúc cành lăng 
|trò*i khuya, òng dang năin ngù, bóng 
nglic i"í;ĩ|) cira tliình-tbìnll. Hoâng hòn, 
nbây phát lcn vi tutrng nhà chãy, òng 
lỳl-dỳt mô* cira, té ra chính ngutVi la 
mìil kia dang lan-ngăii dtrngđó. Ngirtri 
nói răng: «Tir khi nghe òng gan hòi, 

tôi chira hê đuoc ngù yèn.» ông mòi 
nguiri vào phòng kbácb, và cbinli đêm 
â'y ngirt'ri tlucrc buòng-tlia kbõi quven 
ma-quĩ. 

7. Rõ-ràng thay. ông nhân-lãnh 
quyèn-lirc tir trên cao.tú*e là phép 
báp-têm bâng Birc Thánh-Linh!— 
Lúc buóc vào chirc-vu, ông ôm niõi 
duc-vong lám vitjc phi-thiròng, song 
chua diroc qujèn tbàt. Cóhai hii Ihuòc 
bang bìnli-dàn hay nhóm-hop <V nbà 
giàng òng, nói lăng iiiình cir kcu-xin 
cho ông ducrc phép báp-têm bang Birc 
Tliánh-Linh. Ban diĩu òng không hièu 
vi sao. Nlnrng ông lan lììn bic'l ininh 
thiêu-lhõn, bèn cau-nguyên vói ho và 
cũng caii-nguyên rièng. Mòl bà cho 
tòi bietõnghãng nài-iiĩ thiet-tba. Khôi 
it làu, chinh liic òng thùng-thlnh di 
ngoài tlutVng phó tâ'|)-nàp, quycn-plicp 
Búc Cluìa TrcVi giáng ìnanh Irèn ùng; 
òng pliiii vào cr jiliòng kín trong nhà 
mòt ngircVi ban suôt niãy giir. Búc 
Thánb-Linh dàu trèn ông, ban sir vui-
niirng dììy-dãy, tlen nôi ông pliâi xin 
Ngài dirng tay kèo ininh chet niiít. Tir 
chô dó, quyên Clnĩa cir tbco ông, và 
làm vièc trong ông tai thànli Luãn-dôn 
den nôi có mâ'y trăin nguòi nhãp vào 
Hôi-Thánb. i$4gĂJ4Q 

o o o 
Ta d:ĩ tliâ'y õng / ) . Moodij chĩ là 

niòl nguòi hoc-thúc nòng-hcp, clnr-
ngbĩa ItV-mtV. Nlnrng b;ĩy bí-c|iiyet 
Ircn tlây nan-dúc òng nên lay trincn-
dao có quyên-năng tlcn nôi iibicu lììn 
tr các dò-thành the-gicVi, lám kè khòng 
có chS dirng ngoi de nghe õng giiìng 
trongciìcnbiĩ nhóni-hop vãn chiradircrc 
hàng van thính-giâ. Ta có thè tháy 
bây dăc-tánh dó trong moi ban tlianb-
nièn dâng mình tron-vên và dììy-dăy 
Birc Thánh-Linh. Ta có thè tbà'y bây 
đăc-tánh tló trong nlnrng ban yêu-quí 
duCTiigdocbàinììy và diro-ngkinh-phuc 
Moody chăng ? Nguytjn Birc Chúa TrtVi 
giúp chúng ta «chay bììu chogiul dutrc, 
vì....dã dirtrc Búc Cliúa Jêsus-Christ 
giut liíy rô i !» (Phi-lip 3 : 12). <. 


