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Myc-su F. 

TVTEU chúng tôi muôn huòng on 
Chúacáchdôi-dào.truó'chê'tphâi 

tha hêt moi nguòi đã làm hai'mình, 
bât cú là cách nào. Chúng tôi phâi 
thi-hànhluâttha-thú,móiđuochuô-ng 
on-phuóc tír trên tròi. Nêu'chúngtôi 
tha kê khác, Chúa cũng sê tha chúng 
tôi; nhung nêu chúng tòi không tha 
kê khác, thì tôi cùa chúng tôi không 
đuoc tha. 

Phâi chăng là vì có nây mà nhiêu 
chi-hôi thièu on-phuóc? Chúng tôi 
há châng đã bit cái cõng dãn quyên-
năng và on-phu<Vc tùChtìađên chúng 
tôi, bòi vì không tuân theo đièu-răn 
nây cũa Nuóc Thiên-Bàng? Hôi-
Tbánh thiêu on-phuóc cũa Chúa, ãy 
là su khó chũa-choi. Quyên-phép và 
on-phuóc ô- trong Hôi ta ít quá, phân 
đông nguò-i ngoai không muôn nghe 
giâng. Chúng tôi không có gì dè đánh 
thúc lòng toc-mach cua ho, hay là 
khien ho lâng tai nghe. 

Lúcđău-tiênHôi-Thánh khôngthieu 
on thiêng-liêng nhu thè". Xem Sù-kỳ 
cũa Hôi-Thánh, sê thâ'y đã có hôi vô-
s<5 nguè'i hôi vê cách-thúc làm tin-dõ. 
Thiên-ha đã nhóm đông lam, và dã hêt 
súc lâng tai de nghe sú-mang mà Hôi-
Thánh báo ra. Câ nguoi sang và kê 
hèn đã đè'n xin Hôi-Thánh giúp-dõ; câ 
hai đèu đã nhân on-phuóc hài Hôi â'y. 

Nhiêu kbi su cău-nguyên thiêu linh-
luc chì vì chúng tôi chua tha-thú cho 
nhũng nguòi đã pham tôi ngbicb cùng 
chúng tôi. Cbúa kbòng the nhâm lòi 
cãu-ngu3'èn cũa nguòi nào, nè'u Ngài 
chua có thê tha tôi cùa ho. Chúngtôi 
thiêu-thõn nhieu, măc dãu Chúa đã 
ban cho nhièu lòi húa la-lùng trong 
Kinh-Tbánh Ngài. Lò i húa đó đuoc 
úng-nghiêm cho nhũng nguíri câu-xin 
bbi đúc-tin. Nhung nêu tôi chúngtôi 
chua đuoc tha, thì cãu-xin bòi đúc-
tin thê nào đuoc? Chúa muon tha 
tôi chúng tôi và nhàm lòi cau-xin cùa 
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chúng tôi, nhung Ngài bi ilgăn-trô' bòi 
vì lòng chúng tôi không chiu tha-thú. 

Búc Chúa Trò i đã húa ban cho 
quyên-phép cúa Đúc Thánb-Linh. 
Nêu ai chua đuoc quyèn-phép cùa 
Ngài, thì khôngthè nào làm tron trong-
trách mà Chúa kêu-goi mình làm. 
Viêc la-lùng đuoc tô ra chĩ bòi quyên-
năng cùa ©úc Thánh-Linh. Hôi -
Thánh đuoc phăn-hung và Nuóc Đúc 
Chúa Trò'i đuoc lan-tràn ra khi nào 
tín-đô đuoc dăy-dãy BúcThánh-Linh. 
Nhung chúng tôi ít có quyèn-phép dó 
trong dè'i sõng chúng tôi, bõi vi các 
tôi chua đuoc tha ngăn-trô- on-pbuóc 
thiêng-liêng vô-han cùa Cbúa. Chúa 
muón làm viêc lón-lao giúp chúngtôi, 
nhung vì chúng tôi chàm-trê hoăc 
không chiu tha-thú kê khác, nên tôi 
dó ngăn-trô' Ngài. 

Vi có nào lòng chúng tôi thuòng 
thuòng nguôi-lanh, cúng-côi và không 
đuoc câm-đông? Có nbiêu on-phuóc 
biên nay đang thiê'u. Nêu cbúng tõi 
bâng lòng tha-thú cho nhau, chac 
chúng tôi sê đuoc nhân-lãnh cách mau-
chóng. Hõ-i anh chi em! Nên thù 
Chúa, xem Ngài có hâm lai lòng mình, 
làm tuoi lai linh-bòn mình, và ban 
cho đây-đù moi on thiêng-liên g không? 
Có ai làm hai anh em, thi anh em nèn 
ăn-ô nhu tín-đô thât cua Đáng Christ. 
Nên quyet-đinh không căm-giân ai, 
nhút là môt nguòi thuôc vè thân-tbê 
Báng Christ. Bùng suy-nghĩ vè vi^c 
bát-bình, nhung hêt lòng tha nguòi 
dã hai mìnb. Nhu vày, ©áng Christ 
sê rit lành linh-hõn anb em. Chúng 
tôi chó dè hòt giõng cay-đáng, gian-
ác, đôc-dũ và ghen-gbét moc lên trong 
lòng ta. Trái lai, nên có lòng tíăy 
nhin-nhuc, khoan -dung và yêu-
thuong. Nêu chtìng tôi tha-thú kê 
kbác cách vô-cùng vô-ban, Đúc Chúa 
Trô-i sê đô phuóc trên chúng tôi cách 
dõi-dào. — Mnc-sir R. M. Jackson dich. 


