
DAO-LỲ H A Y LÀ L U Â N - L Ỳ ? 

TJ"()I òng Moòđg den nuóc Pháp, có 
niòt muc-su trê ttioi den chiít-vâ'n 

ông ràng: 
—Thira ông, tai sao õng giàng dao 

riít e.ó quyên, và <lir<rc daiili-tieng lírng-
láy, còn tòi thì không? 

ông Moody tià l<Vi: 
—Trirór khi niuon bict su khác nhau 

<ló, xin òng hãy cho tôi biê't òng titiven-
giãng str gi ? 

—Thira òng, khi giiing, òng <|iiá t'hiì-
trong ve su e.het cfia Búc Chiia .lèsus, 
còn lõi thì ít giâng ve dcu ãy. Tôi chl 
giãng ve <!<Vi sông cfia Ngài inà thôi. 

—rtng nghĩ thíi nào ve câu Kinh-
tliánh năy : «Ngài gânh tòi-lõi clu'uig 
ta trong thãn-lhè Ngái trèn cày gô» 
(1 Phie 2 : 23) ? 

—Tòi chãng he hiè't sir â'y. 
—A ! Còn câu nììy, òng tinh sao: 

«Ngir<Vi <lã vì tòi-loi chúng ta inà b] vet, 
vì sir gian-ác chúng ta nià hj thuo'iig. 
B<Vi sir sira-phat NgtnVi chiu chúng ta 
<lir<7C hinh-an, h<ri lan roi Nguòi chúng 
ta <hr<rc lành binh» (E-sai 53 : õ)? 

—Tòi cũng chãng he giàng <leu áy. 
—Thàt vày à? Thè' còn càu nãy, 

òng bâo làm sao : «Khòng <Iô huyet thì 
khòng có sir tha-thi'r» (Ilè «.): 22)? 

—Òl Tòi châng khi nào nói dè'n 
môt vièc nhu thê'. Tõi cõt giâng ve 
luãn-lỳ cùa đtri. 

— Ban a i ! Nêu õng trir-bô huyêt cùa 
Bã'ng Christ ra khôi Kinh-thánh, thì 
Kinh-thánh sècùn chi ? Bao-Iỳchang 
phái là luàn-lỳ <làu. 

—Đõi vói tôi, thi khoa thăn-dao 
châng qua là môt nen luàn-lỳ cao-sièu. 

Báy gi<V òng Moody có vè nghièm-
nghi mà râng: 

—Tôi xin khuyèn ông hãy tù-chúc 

muc-su ngay. rtng <l;ì duor, Chúa kèu-
goi di giáng Tin-lànli, tai sao ông chì 
lo giãng ve luàn-ly? Neu h'ri Kinh-
thi'inh là gia-dõi, thì thòi, òng dùng 
giàng làm chi nũa, hãy tim cách chong-
trã vá dánh <lò su sai-lam <loi-trá cìia 
Kinh-thánh nlnr liang ngutVi kia dã 
láin. Nhimg neu Tin lành là ch<rn-
chánh, néu Búc Chúa Jèsus-Christ <lã 
thãt lia ngòi tròi, xtifíng Jhi'-gian, chju 
<Iò huyê't dè cúu-vót kê có tòi. thì. ònj; 
o-i, tai sao ông nũ bò qua mà gii'niK 
mòt deu khâc, túc là luãn-Iỳ cùa <lòi? 
I.uàn-lỳ cùa <I<Vi kliòng he cúu <lu<rc 
nguùi ta. Bó la chô su giiing cũa tòi 
khác hãn su giàng cfia òng. Chính 
tai dó mà su giâng cfifl tôi có quyen, 
còn su giàng cfia òng thì thiéu quyen. 
—Nyuyên-tãn-Lòc lluiúl. 

O O O 
GIÊT T Á N H C H E T NHAU 

f^O luii ngiròi buôn-bán canh-tranli 
^ J nhau kjch-lií't và râ't ghét nhau. 
Mòt nguòi trà lai <lao, <len nói vái nit.ic-
su rang: 

—Tôi còn ghen-ghét ngir<Vi kia, vâ 
khòng biét làm thê' não tlè tháng tánh 
xáu tló. 

Muc-su dáp : 
—Năy, nêu ai vào tièm ông niua hàng 

má òng không có sìín, thi õng nèn biio 
ho qua tiém kè kinh-<lich mình. 

—Tõi khõng thich láin nhu thê. 
—rtng nèn lám nhu vày, iìt sê giet 

duoc tánh ghen-ghét. 
—Tôi sê thir coi. 
Tù <Ió, hê ai vào lièin ông nuia hàng 

nià òng không có săn. thi ông lien biio 
ho qua tiêm kê kinh-dich mình mã 
niua. Cách ít làti, ugu<Vi kia crmg bát 
tliìu dtra khách <pia li('iíi õng, Ihành-tht'r 
vet thuong lànli-lán. -I). L. Moody. 


