
C U A - L E CHUOC SLT MAC LOI 
(Boc Kinh-Thánh : Lc-vi Kỳ 6 : 1-7) 

(Tiép Ihco) 

DICH-GIÃ : M Y O S O " QUOC FOC W O , HÂI-PHÒNG 

nTHÌ-DU : Có ngircVi làm khán-hò láy 
môt ít bông và môt ít thuòc cìia 

ahà thiro-ng, võn là dê dem vê nhà 
mình, nhirng găp ngircVi coi thuôc hõi: 
«Anh lãy dè làm gì?» Có lê anli nói 
ràng lãy cho binh-nhon dùng. Nhir 
vây, bông và thuôc là lãy lot rôi, song 
dó là dùng cách nói dõi mà liiy lcri cho 
mình. Chiing ta doi vcVi dô-vàt công-
còng, thàt dê lám diing cách nói dói 
mà lâ'y dirr/c, song dó là kliông nên. 
Vì chiing ta là ngiròi-Christ, chúng ta 
không duoc làm nlnr thê'. Ne'u nguòi 
ta cho phép, hay là ngucVi ta có quyèn 
biê'ti cho anh, thè' thì kliòng sao. 

Lai nê'u nhir có ngucVi làm ò s ò n à o , 
mõi nguò-i dêu đuo-c ngircVi ta phát cho 
nìòl phăn gia'y, phong-bì và ngòi bút, 
vân vân. Nêu nhir ông làm cách tiêt-
kirjm dê lâ'y môt ít dem ve cho con 
minh dùng, dó thì khòng sao, vì áy là 
phìin cìia ông. Nhung nè'u ông co-ỳ 
nói vói sô- ràng ngãn ăy không dii, phăi 
dua thêm ít nũa, dó là pbam tôi. Vì 
thê' là dùng phirong-pháp không chính-
dáng dăng kiém lc/i-ích, là deu Dirc 
Chúa TrcVi châng vui. 

PHlTO"NG-PHÁP DÒI-PHÓ 
Neu chúng ta có pham nhũng thú 

tòi dó, thì phãi làm the nào? DucVi 
dày đã chép sân phircnig-pháp dè chúng 
ta thuc-hành. Ai dã biè't U)i, thì phâi 
dõi-phó. 

Câu 4-S : «Khi nào dã pham và mác 
loi nhu vây, thì phài trà lai vàt niìiih 
dã ăn cãp, hoăc vàt dã giirt líiy, hoăc 
vàt dã tin gôi cho, hoiic vàt làm măt xí 
ducrc, hoăc ve các inón ngircVi dã thê 
dói : NgucVi phãi thucVng nguyèn lai và 
plni thèm môt phan năm giá-tri mã 
giao cho chù vât đó ngày nào mình 
dàng cua-lè chuc)c su măc lo i .» Lò i 

phán rát can-yê'u <V đày, â'y Ià phâi dcm 
đô-vàt nià trã lai cho ngucVi ta. Phàm 
vàt gì không thuòc vê mình, kbông 
đuoc đè lai b trong nhà mình nila. 
Neu ngucVi tin Chiia mà không tbanh-
sach.thì khòngtrãchđiro-cxã-hôikbòng 
thanh-sach. Nêu ngircVi-Christ thèm 
cùa ngtrcVi khác, thì không trách dtrc/c 
nhfrng quan tham thèm cùa ngucVi 
khác. Neu tin-dõ mà còn tiêc cùa dã 
xi dtnyc, thi không trách vô-so ngucVi 
thèm-lhuòng nhũng cùa mà b<) cbira* xi 
đircrc. Ò, moi mòt ngircVi-Christ ù'vw 
phâi thanh-sach. Trong cài pham-vi 
có thè, chúng ta phâi đem trà lai và 
phái lliú tòi vcVi nguòi ta. 

Cùa-lè cliucVc tôi vói cùa-lê cbuôcsu 
mác lõi có mòt chfr chfi-yêu khác nhau. 
Cfia-le chuõc tòi là «vãn ,» còn cùa-lè 
chuòc sir mác lõi là «hoàn.» Chúng 
la khòng có thè vì pham tòi vói Dfrc 
Chúa TrcVi mà hoàn lai cái gì cho Ngái; 
cĩing không tb'e vì pham tòi vói ngucVi 
mà vãn-hôi cái gì durrc. Tôi pliain 
cùng Di'rc Cluia TrcVi chĩ có thè nhcV 
huyet Chúa ma vãn-hõi. Còn tòi pbam 
vói ngircVi thi không phâi là vãn-hòi, 
nhung là phà; hoàn lai mói ducrc. 
Nêu kbòng cbiu hoàn lai cho ngucVi ta, 
thì kbòng có thê dàng cũa-lê chuòc su 
mâc lõi cho Búc Cbúa TrcVi. NhcV 
huyêt Chúa Jèsus có thê đuo-c Bt'rc 
Chúa TrcVi tba tôi, ây làlêthât. Song 
ním dã pham tòi vói ngucVi mà khòng 
chiu dói-phó, tbì sè mát su giao-lhông 
cùng Búc Clnia Trò i . Khi nào nhcV 
dên thì không ducrc tir-do; luo-ng-tàni 
chăng yên, nhcrn dó không có thè giao-
tbông vcVi Chúa. 

Sir nhóin lai b Khai-si bát diìii tir 
õl năin v'è trtróc dày. Có môt lsìn mcVi 
ông Mcyer den clui-lãnli hòi-đông phuc-
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hirng. Mói bát dău, ông Meyer giàng 
v è g ì ? ông giâng ràng: «Nê'u cbúng 
ta tròng-mong Đírc Chúa Tròi ban 
plnróc cho chúng ta, phuc-hirngchúng 
ta, thì có môt viêc chúng ta phâi làm 
xong truóc đã. Ày là : Nêu ô- trong 
nhà anh em, ehj cm nào còn có giáy 
cùa ngiròi la dòi no, mà chua trâ cho 
xong, thì đìrng uóc - ao diroc lãnh 
phuóc, haylàdirocphuc-hung. Nguòi 
ta có món no hon chuc bac tliôi, cĩr đe 
trong nbà anh mãi, di kièn chăng, hoi 
dãu mà di ; không kign chăng, no cú 
bi anh giut hoài.» ông Meijer giãng 
nhu thê rõi, còng-bi?u hièn-nhièn, 
ngày thi'r hai nhũng giãy ngàn-phiêu 
sò Biru-chánh ò Khai-si deu bán sach 
tron. B&i vièc nay, chúng la xét biét 
có hao nhicu nguòi-Christ dã làm điêu 
bát-nghĩa. 

Có nhieu nguòi nói: «Tôi khônggiet 
nguòi, không phóng-hòa.» Song le, 
tôi nói cho dôc-giâ biet, chì làm thiêt-
thòi nguòi ta môt clnit thòi, thi diĩ 
khiê'n mình măt sir giao-thòng cùng 
Cbúa rôi. Huyêt Chúa Jèsus chì rùa 
sach tòi và luong-tàm cùa chúng ta 
thòi, chó không riia lòng ctĩa chĩmg la 
(lãu. Chi khi nào chúng ta làm xong-
xuôi moi dêu dinh-dáng vói trèn dat, 
thì lùng chúng ta m6i duoc sach-sê. 

Còn có viêc khó hon nũa, â'y là phììn 
nhicu ngiròi có gia-dao xày ô trên các 

su bát-nghĩa, niu chang làm choxong 
di, thi không có thê giao-thông vó-i 
Chúacáchthõa-tliuàn diroc. Vìnhũng 
cái fíy dè-nén nguò-i, khôngcho nguOi 
tíìn-bô. Vày, nê'u có ai đã xây gia-
nghirjptrên nhũngsirkhôngcông-bìnb, 
thì ngay hòm nay, trong cái pbam-vi 
có tbê, phâi dem hê'l ra mà trâ lai cho 
nguò-i ta, và làm ciio minh sach-sè di. 
Neu anh em chi em thàt không có thè 
làm, Đúc Chúa Trói sê nhân tãm lòng 
cũa anh em chi cin. ()" bên Tàu có 
inòt anh em mì'ic no nguò'i tađè'n niiíy 
vaii bac, là tiên nià anh áy đã dùng 
phuong-pháp khòng chánh-dáng mà 
giirt duoc. Khi sau sài dã gân hê't, 
chĩ còn lai chirng ba bõn ngàn thôi. 
Anh dó có con-cái. Anh dã hõi tòi bãy 
giò pbài làm tlie náo? Tôi nói cùng 
anh ííy ràng, gia-dinh hòm nayanh có 
năm van bac đang gõi <V dàng kia, anh 
sl làm thê nào? Nè'u nhu quã eó luim 
van bac mà cũng không chiu dem trâ, 
thi khòngcân nói gì nũa, bôivìchãng 
pliâi lã không có, mà là dãu có cũng 
không chiu trá. Song le, Đĩrc Cbúa 
Tròi cbãng dè anh yên dãu. Neu nhu 
luong-tâm anh dirong kiỳn anh, thì anh 
thê nào có su bình-an đuoe. Chúng 
ta tbà chju nghèo môt cbút, đè cbo 
luong-tâmđuoc binh-yên, bàngkhông 
thi cot-tùy cùa chúng ta cũng phăi 
khánb-kiet, vi chúng ta khòng có dõi-
phó v6i tôi cho xong. (Còn tĩêp) 


