
T I I Á N I I - K I N H B Á O 145 

G I W N G TRONG CHANG BUI 
r P A I sao tìi'rc Thánh - Linh không 

hoàn-toàn cai-trj lòng ta? TrircVc 
hêt có lê vi ta coi tlurùng nhũng tiêng 
tlur-lhan èm-nhe cùa Ngài . Khi Ngài 
truyên-phán ani-ììm nlur sain sct thì ta' 
mái chiu nghc; nhung khi Ngàì 
khuyèn-lan tha-lhiè't nhir ngon gió 
hiu-hiu trong đên thánh sàu-kin cũa 
linli-hon, thi ta ít de ỳ dê'n. Cãnh-cáo 
cho ta biê't linh-hòn niình gãpsu hiêni-
nghèo, quà-trách ta dung-túng theo 
tinh-duc xác-thjt, Ngài thucmg dùng 
nhfrng tiê'ng ìâ'l nhô-nhe èm-ái ; cho 
nèn ta phiíi có lò tai thiêng-liêng ríít 
thinh i'uì mái nghe dirrrc 

Lu*o*ng-tâm sáng-suÕt gitr 
khói tôi-lõi 

Cluing ta là tín-dÔ Đáng Christ còn 
cr the-gian nãy, thici tuòng cììn nhírt 
phâi c,ó lu-o-ng-tàni sáng-suôt dc nhàn-
li i" ; the nào là tòi-lòi, thê nào là tè-
tách ra ngoài dirò-ng-lói Ngài vì pham 
nhũng lòi nít nhe. C.luing tacĩìn phiii 
khièp-so nui lánh xa moi sir dăn den 
tòi-lôi vá làm ò-uê den thánh, là ncri 
Thăn-Linh thanh-khiet dinrng ngu. 
Ta phiii S(r nioi deu ngăn-trò- iính-
hiròng và quyen-phép thiêng-liêng cùa 
inình vãn£Ó dfii vói kè khác. Ta phiìi 
khiép-s(r tòi-lôi thì nu'ri tránh khôi nó, 
v;i phiíi de Ciim thíív tòi-lôi thì mói 
hiel khiep-so' nó. Ta phâi «gììng súc 
cho có linrng-tàni khòng trách-móc 
triróc inăt Bi'rc Cluia T r ò i và trirác 
măt loài ngiròi)) (Si'r 24 : 16). 

Nhò* T h á n h - L i n h , lu*o*ng-tâm 
mcri sáng- suòt 

Muôn có hrong-tàm tron-vQn, clning 
ta cô-nhièn phài hietchác râng luong-
tàm tron-ven ti'rc là luo-ng-tàm sáng-

sùa hav phàn-hièt lành, dũ. Chúng ta 
diro'c luong-tàm à'y vì kè-cúu Kinh-
Thánh và nlu'r-cày Đúc Thánh-Linh 
làm cho nlnrng h'ri Kinh-Thánh trô 
nên sanh-dòng và llnrc-tai trong linh-
hõn mình. Lirong-tâm là tay huóng-
dao cùa dcri ta, nhung su tri-thúc là 
con mat cùa tay lnráng-dao. Neu inât 
đui-mii thì cii nguòi diít l;ìn nguó-i chiu 
diìl sè sa xuõiig hó. 

C.on tàu giũa hièii nlu'r c.ó dja-hàn 
dat-dân, nhung ta phài xem-xét nó rát 
can-thàn và g iũ nò c.ho diing lurcrng 
luòn. K im dia-hãn sai íl hoăc sai 
nhieu, viên hoa-tièu dìui phâi lo-so- và 
dè ỳ dè'n ngay. Khi Phi-e-rcy vào nhà 
thây tê-lêcâ nlnr mòt khách bàng-quan, 
thi lir(rng-tàm òng dã hai sai-h'ch rôi . 
Kìa, òng ngiii suài chung vá i kê thù-
nghicli, và giĩíu khõng tu xung hi mòn-
dõ é a n g Christ! ô n g rát d i phân-dõi 
lài clu'rng doi nghich Thì ìy mình, the 
mà ông lai làm thinh. Cho nèn mòt 
lúc sau ông hi cáin-do năng-ne hòn sa-
ngã, cũng chfmg la g i . 

T h ó i q u e n lu r -x i i i i b ó p 
n g h e t lu*o*ng-tâm 

Cining ta hãy tin quyet den cuc-dièm 
ning néu inuõn có luang-tàni thanh-
sach trong moi su, thi phiíi nghe nó 
thò-lhè phán-đoán nhũng vi?c duàng 
nhu là nho-mon. Có nhieu thói quen 
nêu khòng hán lá tòi-lõi thì cũng làm 
phien la liím, tĩ nlurăn trău, luil thuôc. 
dánh phán, hòi son, kè lòng mày, theo-
duòi thài-trang nhu các bà các cô 
phóng-túng. Cũng có thói cjuen dpc 
tiêu-thuyet ô-ué vân ' lniy-dièt su sông 
thièng-lièng cùa linh-hôn, làm cho ta 
yêu-duõi và bô mát tánh ham-chuông 



nhŨTig den cao-thirrrng. Luong-tàin 

sáng-suot luòn luôn lên án iihfrng thói 

quen fíy; nhirng, than òi , ta n à o mâ'y 

khi eho phép lirong-tàin dá-dòng deii ! 

Chúng ta có dè nlifrng thói quen ííy 

ngăn-trò niìnli làm vièc ích-loi cho 

B ú c Chúa T r ò i và phá-lniy ânh-hirong 

mình vãn có trên kc kháckhõng? Biè't 

hao nhièu linh-hòn hir-infít vì tín-dô 

ăn-ò trái vói dao thàt. 

T h â n - t r o n g nhũrng khi ehi 
có mình ta 

Khi (V riêng mòt mình, ta có làm 

theo lirong-tàm chăng? Ta có chieu 
theo công-vièc hoăc thói quen ò-uê' nào 

den noi linh-hon bi do-bân, và nêu có 

Báng Christ dirng bèn thì ta phâi hò-

tlie.n chăng? . T rong chón g i a - d ì n h 

chúngta có ăii-ô- theo lirong-tàm khòng? 

Có tri-phuc tánh nóng-này, giàn-hòn, 

quau-co khòng? Có trir-bô nhfrng ỳ-

inuón vj-kỳ và e-ngai làm cho lòng kè 

khác dau-thuong không? Ta có tránb 

liri dòc-ác phc-binh và công-kích kê 

vâng măt, hoăc ăn-nói cay-nghièt và 
cu-xir thfít-dirc, cl iăng? 

Trong chô buôn-bãn làm-ăn khòng 

cir cách nào, chúng ta có ctr-xir theo 

lirong-tàin chăng? Cluiiig ta có làm 
«b i ra» i ihũng vièc dáng bi luong-tàm 

sáng-suôt lên án chăng? Có lê cii cõng-

virjc làm-ăn cùa chúng ta duong Iheo-
duòi dó deu vfín-virong tòi-lòi, vâ'y viit 

ô-ue, lai làm c.ho kè khác và chinh 

mình bi ò-ue inra. Neu có luong-tãm 

sáng-suot, sao tín-dô còn đám bán 

nrou và thuõc phièn, là hai tlu'r Ihuiíc 

dòc dã lniy-phá biêt bao gia-dinh và 

thiròng làm cho linh-hõn phiii lnr-inat? 

La i có inòt ít tín-dô luy khòng chiu dir 

phan thò'-lay thăn-tirong, nhirng lai 
buôn-báìi giày tiên vàng msì, là nlurng 

thir chĩ dùng vào vièc th(V-la}' Ihiin-

tirong. Thã'y nhũng vièc tiái dao fiy, 

thì Chúa chúng ta dau-dón là duirng 

nào ! Qiui thàt, nhfrng tin-di) nhu vày 

khòng thè « c ó hrong-làm khòng trách-

móc truóc măt Đirc Cluia Triri vsi triróc 
măt loiii ng i rò i . » 

D á m mò*i Chúa du* v à o 
công-v i êc ta 

Có lê nghe-nghièp lsi chánh-dsing, 

nhung bèn trong ta phiii thi-hành ìnuu-

ke gian-dôi de durrc thanh-loi. Clning 

ta có rriuÔn Chúa dirng sát bên canh 

diro'ng khi mình lám nlnr vày khòng? 

Nay dày, môt càu hòi dò-xét lòng-da 

nhieu ng i rò i—«Anhe in có muoii Đííng 

Chrisl xem-xét công-vièc haiig ngày 

cùa mình chăng? Anh em dáni dcNgà i 
dir phììn c ô n g - v i ê c mình vsi không 

giau-giéni Ngài môt chút gì chăng?» 
Xira kia Đãng Chrisl dên cùng mõn-

dô đã dánh hrói suôt dêm niii chfing 

diroc con cá nào. Ngài bèn du vào 

công-vi( 'c ho, chĩ cho ho biet phâi Ihii 

lirói noi nào, bãy giir ho mó-i dirov 

thành-công mỳ-mãn. Ngày nay Đfíng 

Christ cũng săn Iòng dir vào ngbe-

nghièp ciia ta iniên lsi nó hoàn-toàn 

hièp vó i dao Ngài và ta vui lòng dsing 

Ngài mòt phan mirrri huè-lrri. 

Tính sao cho xirng d a n h -
hiêu tin-ilô 

f>i xuôi dòng i iuóc, khòng Iioãn-loiin 

ăn-ô' ngiiy-lsinli, CTr-xir nhir ké khác, 
buòn-bán nhfrng thir phá hai linh-hòn 

vsi thàn-thè, líiin nbfrng vifjc íty nào 

khó g\ dàu. Nhung nitión ctr-xir khãc 

Ihói tlnnVng thì phãi cócan-đam, tánh-

tình ciio-thuong và liro'iig-tàm sáng-

sufit. Làm tin-do Bfing Christ nlnr 

thi' mói là xúng-đáng. « T i n - d ô Bfiiif* 

Christ» là tnõt danh-hièu rfíl dep-dè, 

thiêng-lièng, ta không dám ctr-xtr Irái 

vrVi danh-h iêu áj' . Biê't bao nhièii 

ngtriri ttr nhân là tín-dô, nliirng nêti 

khòng găp ho câp Kinh-TIiánh di nhà 
giiing, thì nào ai biet ho là tin-dô. Vi 

ho tuy dein Kinh-Thái ih theo Itiòn, 

nhirng cbăng hê vàng theo nhũng liri 

day-dõ ctia Kinh-Tl iánh. 

(;âu Chúa cho qui dõc-giã tu xét 

mìiih và noi gtrong Phao-lô mà «giing 

súc cho có ltrong-tàin không trách-

móc truóc măt Birc Cbúa Triri và tnróc 
msìt losii ngtriri.)) Muõn thàl hêt lóng ! 

—Bà C. soqn. 


