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P H U T H Ê M MÔT P H À N N Ă M 
Câu 5. « Và phu thêni mt)t phăn năm 

già-tri mà giao cho chù vâl đó .» Thí-
du : Dã làmthiêt ai năm dõng bac, thì 
phài trâ cho ngucVi sáudong,dôngbac 
phu thêm dó kè là tiên lãi. Hêt thây 
vi?c pham tôi cùng iigircVi, dùng 
phircng-pháp không cbánh-dáng mà 
lãy cùa ngirò-i, khi trâ lai, phâi phu 
tlirm môt phãn năm. Dêu dó là de 
đên-bôi su ton-hai mà ngucVi ta dã 1 >i, 
cũng có nghĩa răng, khi chúng tadên-
bôi cho ai, thì dfrng ngai bò thêm ra 
môt cbút. Đùng cbi hoàn Iai y sô, 
phâi phu thêm, kêo phu-bac nguòi ta. 
Ay làmôt iigiiyên-tâcrátcjuan-bè. Thí-
du: Tôi máng lôn vcVi òng Vuo-ng, khi 
sau tôi đè'n xin loi cùng ông ãy, nêu tôi 
nói ràng: ccHôm nay lòi mâng lôn vcVi 
anh là dêu không xúng-dáng, không 
giôngnhumôt nguòi-Christ. Songle, 
anhcũngkhòngnènmăng.» Làm nlur 
thè' dã là xin lõi rôi, nhung dó chĩ là 
hoàn lai y sõ thòi, không có phu thêm 
môtphănnăm. Chúngta xin loi.đùng 
ngai xin nhieu môt chút. Đùng chĩ 
uoàn lai y so, nèn phu thèm mòt phăn 
năm mói pbài. Ay là môtcái nguyên-
tâc. Chúng ta phài ncVi rông ra chút 
đĩnh, khi xin lõi ìnà còn nói ngu-ò-i ta 
có loi, thì còn lòng giàn nguòi ta dáy ; 
chúngta chĩ nên xin lõi phâninìnhthôi, 
khôngnên vĩraxin lõi vira trách ngucVi. 
Theo su ciui-djnh cùa Đúc Chúa Tròi 
là phâi puu tbêm môtphân năm. Vày, 
chiulóinăm phãn năm không dù, buòc 
phài cbm sáu phan năm. Chúng ta có 
chju xin lõi, thì phâi ncVi rông ra chút 
dlnh. 

KHI N À O P H À I H O À N L A I 

Càu 5. — ccNgày nào inình dângcùa-
lê chuôc str mãc 1 õ i . » Lúc nào ngucVi 
ta dàng cùa-lê nSy, thì lô ra dã tkay 

mình có loi trucVc. Đó day cbo chiing 
ta biêt rãng khi nào ta tháy mình có 
loi, thì pbâi hoàn ngay, không cãn chò-
đoi nũa.khôngcănnóidc'i DúcThánh-
Linh càm-dông nũa, vì Ngài dã làm 
cho mình biè't rôi. Vây, đùng chà-đoi, 
phài boàn ngay di. Dùng châm-trê, 
nÊu chàm-trê, sê có hai thú nguy-hièm: 
Thú nhút, tiéngcùa luong-tàm sê càng 
ngày càng không có nũa. Mõi làn 
luong-tàm còn lèn tiè'ng thì còn khá, 
n«5u ngát di thì ôi thôi rôi. Thú hai, là 
kro-ng-tàm càng ngày càng nghièm dũ, 
làm cho ta không mcr miêng đuoc b 
trucVc măt ngucVi ta, không giàng ducrc 
và không làm chúng duoc nfra, dên 
nõi môt chút bình-an cũng không còn ! 
Nêu dã biêt tôi mà còn châm dôi-phó, 
thì sê có hai su kê*t-quã khôn-kbò dó. 

Cho nèn, chúng ta ìnà có lõi vói ai, 
phài nói cho xong-xuôi vcVi nguòi ta 
đi. Chúng ta mà có làm thicjt-hai ai, 
dùng cách không chánh-dáng mà liíy 
vàt gì cùa ai, thì phâi trà lai nguòi ia 
cho xong di. Cb6 có tu doi hay là 
nghe ngucVi khác dói mình mà tuòng 
ràngchĩxungtòi vcVi Chúa làđù, không 
căn tbú vcVi nguòi. Dó châng bao giò 
xong đuoc. Dĩrc Chúa Tròi có thè vi 
huyè't Dúc Chúa Jêsus mà tha tôi cho 
ta, nhung Ngài không có thè thaymăt 
ngucVi mà tha cho ta ducrc. Vây, khi 
nào biêt tôi, thì khi ây phâi làm ngay 
đi, nêu dcri môt ngày, hai ngày, thì 
càng mát súc, vì vicjc năy phâi có súc 
mcVi làm duoc. Hôm nay là lúc rát có 
súc vây. 

D Â N G C Ù A - L Ê CHUÔC SU* MÂC LÓI 
Cãu 6.—ccTùy theo su đánh giá cùa 

nguoi, ngucVi ãy phâi bât trong bììy 
môt chiên đuc không tì-vit chi, dăn 
dè'n thãy tÊ-lê mà dàng cho Dúc Giê-
hò-va dăng làm ciia-lê chuôc su mãc 
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loi mìnb.» Ãy là vitjc thú" hai phâi 
làm. Dau đã hoàn lai và den-bõi cho 
nguò-i ta rôi, song còn môt vi?c nũa 
phâi iàm. Vì dău dã bôi-thuang rõi, 
nhung chãng nhon dó mà dugc tha a 
truac măt Đúc Chúa TrtVi đàu, còn 
phâi dàng lên cùa-lê chuôc su mâc lõi 
nũa mái xong. Câ thè'-gian không có 
ai chĩ nhtV sir xung tôi inà đugc tha-
thú. Nê"u đãphamtoi cùngĐúcCbúa 
Tròi , thì phâi nhà huyet Chúa mói 
dugc tha. Còn khi dã pham tôi vtVi 
nguai, thì môt măt phâi dên truác măt 
nguíri ta mà xin lõi, bõi-thuàng, làm 
cho xong-xuôi di truac; rõi môt măt 
khác cũng phâi nói lai vái Đúc Chúa 
T i à i rang : «Chúa ai, tôi biêt trong vitjc 
kia tôi đã đăng tôi \&i nguiVi, tôi dã 
làm xong-xuôi v6i nguò-i ta ròi. Bây 
giò- xin Chúa nhan huyê't cùa Chúa 
Jêsus mà tha t()i nây cho tôi.» Hôm 
nay ta iàm xong vái nguài rôi, hòm 
nay xung tôi dó truác măt Đúc Chúa 
Trai, thìNgàisênhanhuyetChúa Jêsus 
mà tha tòi cho ta. 

Câu 7.—«Thây tg-lê sê làm lê chuôc 
tôi cho nguài truác mãt Đúc Giê-hô-
va, thì lõi nguíri sê đutrc tha, bãt-luàn 
lõi nào nguò-i dã mác.» Châng có tôi 
nào ló-n quá trong thê'-gian nãy dên 
nõi Đúc Chúa Trài tha không dutrc. 
Hè't câ vã'n-đè dên à tai ta có chju xung 
hay khòng mà thõi. Song lc, huvct 

ic sy nkc LÕI 
Irang 92) 

cùa Đúc Chúa Jêsus không có thè bò 
qua môt bên, cbúng ta phâi luòn luôn 
nhò" huyét dó mà giao-thông vtVi Đúc 
Chúa Trai . 

Bai Kinh-Thánh, hôm nay ta tim ra 
đuac cái đia-vi ciàa su xung tôi Cách 
rõ-ràng. Có nguòi nói, không cân 
xung tôi cũng duac tha-thú, áy là bát-
càp. Lai có nguò-i nói, chĩ nhòsuxung 
tôi thì duac tha-thú, đó thi thái-quá. 
Kinh-Thánh day ràng, klii ta pham iôi 
cùngnguài.môtmăt phâi làm cho xong 
di v6i nguài ta, còn môt măt phài xung 
hêt & truac măt Đúc Chúa Trài, thi 
Ngài sê nhan huyè't Chúa Jêsus mà tha 
tô idóchota . Nê"u ta không làm xong-
xuôi vái nguai ta, chì xung vái Chúa 
thôi, thì luang-tâm chăng duac bình-
yên, dã không bình-yên thì không có 
dúc-tin ràng huyét Chúa có thè khiên 
ta duac tha-thú. Vây, nè'u ta không 
nhà huyêt Chúa, thì tôi cbăng dugc 
tha ; nhung mà neu ta khôngxung vtVi 
ngutVi, thi không đugc nhà huyet Chúa 
mà dugc tha lõi. 

Bài nãy chĩ có môt muc-dích thôi, 
ãy là uác-ao các con-cái ciia Đúc Chúa 
Tròi , hòm nay có tôi vói nguòi nào, 
thì phâi dôi-phó cho xong-xuôi ô- truác 
măt nguíri ta và truó-c măt Dúc Chúa 
Trài ngay, bang không, cbitc sê mát su 
giao-thông vtVi Đúc Chúa Tiài.—Dich 
bài cua ông W. N. 


