
NGU'O'I CHÓ* GIÊT NGirÒ*!! 
T AM kè nói r lng thât không cân 

viêi luân vê dièu-răn t h ú sáu, vi 
ho n ó i : «ông chang vièi cho bon giét 
nguòr doc dau. Nê'u kbông phâi là 
viet cho tín-dô hèi thày, thì ít ra cũng 
viêt cho nhĩrng nguò-i dã chiu day-do 
tbeo khuôn-kho dao Đáng Christ.» 

Phâi , tòi nhân r lng tôi không viêi 
cho «kê có tâm-tri sáng-suõt mà lai 
căm súng bân chèi nguc*i.» Nbirng 
ngoài s u ban súng, còn có nhièu cách 
khác dè giè't ngirai. 

Có khi giê't ngu-òi môt cách quá gián-
tiê'p, dè'n nõi bâu nlur châng ai nhân-
biêt. Ban có thè" gie't môt ngiròi bòi 
xao-lãng không cung-cáp nhũng vàt 
cân-dùng cbo su s6ng. Ban có tbè 
giè'tcha mebò i không vâng lài và pham 
lòi. Biê tbaobà me tan-nát lòng-da mà 
chét.biÊtbao nguòi cha sóm nâm trong 
mõ-mã, v ì ca tô i - lõ i cùacon-cá i ! Luát-
pbáp không blnh-pba,t nbũng con-cái 
dó nbir kê sá t -nbon ; nlnrng dãu là 
gián-tiep, cũng vãn là giê't nguòi chó . 

Đi xa hon nũa , kbi chúng ta biêt con 
duírng cúu-rõi mà lai cbãngdem Bánh 
Hang Sõng cho kè khác, cú măc bo 
khòng có hi-vong trong cõi dòi nãy và 
không có Đ ú c Chúa Tròr trong cõi dòi 
d a i , thi cbúng ta pbam tôi giét linb-
hôn nguòi ta. 

Còn có mòt cách giét nguòi khác 
hân,—kbông phài giêi kè kbác, n b u n g 
là giè't chinb minh. Chúng ta goi su 
dó là tu-sát , nó là môt c a nguy-hi ím 
càng ngày càng 16n ô giũa vòng cbúng 
ta. Su sôngcùa môt nguíri châng phâi 
chl thuôc \e ngudri ãy mà thôi. Tbeo 
môt phuang-d i ?n nhút -d jnh , thì nó 
thu^c vS B ú c Cbúa Trò-i. Vây, ngtroi 

ta không có quyen tu câ't su song 
mình di. 

Còn có nhieu vu tu-sát trên thê-giói. 
Môt nguò-i có thê pham tôi tu-sát vì 
ăn nhiêu quá boăc vì uõng ruau nhiêu 
quá. Mòt nguòr có thê tu- tù bôi làm 
vi?c hoăc hoc-hành nhiêu quá. Biê't 
bao nguíri bi chôn trong mô-mâ vì dã 
làm yi»}c quá súc và lo-phien quá bôi. 

Nbung đ i ê u - r ă n nây còn có môt 
pbuang-di?n tich-cuc. Chúngtacbâng 
nbũng kbông d u a c câ't mang sõng, 
nhung còn phâi gln-giũ mang song cùa 
mình. Giũ-gìn súc kbòe và su sõng 
là mõt bòn-pbân cúa clning ta. Bieu-
răn năy căm chúng ta án-u6ng vô-dò, 
câm chiêu theo nhũng thói quen làm 
cho giàm-lho, và làm cho su sõng mình 
không d u a c tot-dep bon hêi. 

V'ây, d u a n g buôi thuõc lá và r u a u 
manb thanb-hành năy, chúng ta hãy 
n h á dièu-rãn thú* sáu tù ngàn xua. 
Thàn-tbè chúng ta là dèn-tha cùa Đ ú c 
T h á n b - L i n h . Chúng ta phâi dùng 
thân-tbe mình mà tôn-vinh Đ ú c C b ú a 
Trò i . Pbâi giũ-gìn tbàn-tbè dè giúp-
d õ nhan-loai và làm vinh-hièn B ú c 
Chúa Trò-i đên tôt bâc. 

M U Õ I C Ù A BĂT 
( M í i - t h i - a 5: 13) 

N T R O N G các chúc-vu cùa Hôi-Thánh 
A Đâ'ng Gbrist có gôm su «nêm 

muoi» cho xã-bôi loài n g u a i , và bòi 
dó cúu xã-bòi khòi bi hu-hoa i . Có 
hai phuong-phâp dè dugc kè't-quà â'y: 
Su hăng-hái rao-giàng chan-lỳ cùa 
B ú c Cbúa Troi và đài sõng tbánh-
khièi cùa các g iáo -hũu . Môt Hôi -
Thánh giũ ven susõt -s lng nbu Ià muôi 
thièng-liêng, ât pbài có ành-huòng tót-
lành và luy^n sach trên xã-h^i. H^i-



Thánh có thè làm tron vitjc áy mà vãn 
không cãn can-thiêp vào viêc chánh-
tri hay là liên-hitjp vó-i chánh-phù. 

Nhung, muôn tháu den moi phân-tù 
trong xã-hôi, Hôi-Thánh phâi t u p h â n -
phát ra bòi sir làm chúng kháp moi 
noi. Nhu vi cùa muõi phâi dãm-thám 
moi phãn cùa dõ-ăn, cũng môt thè áy, 
đao T in -Lành phài d u o c rao-giâng 
kháp moi noi. Đang sau su hoat -
đông, còn phâi có su sõt-sâng yêu-
thuong linh-hôn nguòi ta dè cho lò-i 
làin chúng cùa t ín -dõdugcphán-khô i . 
Chi-hôi dã mát su hitjn-tháy vê công-
cuõc t ruyèn-đao thât, at mác vòng 
nguy-hièm tai-hailà mãtvi măn d u o n g 
khi h'un muõi cho dãt . 

Ta dê nhân tháy môt khuynh-huóng 
trong nhièu chi-hôi, ãy là muôn gày-
dung mòt nhóm tín-dô manh-me, và 
quày-quân vói nhau raòt chõ dè treo 
guong mòt chi-hôi két-quâ và thanh-
vuong. Ngudri ta say-mê giũ chăt láy 
toàn-thê g iáo-hũu, vì so rãng nè'u dê 
giáo-hũu di tân ra hoat-dông ô- ngoài 
hôi cbánh, thì các buôi nhóm-hop se 
thua-vâng. Bòi p h u o n g - p h á p nây, 
đao Tin-Lành bigiam-giũlrong nhũng 
khu-vuc chàt-hep. 

Hô i -Thánh phâi có muc-dich dòn 
rông sú-mang cúu-roi kháp moi noi , 
câ ce hat mình và ô1 hat khác. Phâi 
sot-sang tìm-kiêm linh-hon dông-bào 
& thành- tb i , thôn-quê và rùng - rú . 
Chi-hôi nào không lo giâng dao cho 

nhũng hat xa-xôi, át sê không thât có 
quyiSn-phép trong hat minh. Trái lai, 
chi-hôi nào không sÔt-sáng Iàm cho 
nèn-tâng minh thêm manh-mê bòi cúu-
vót nguòi ngoai-đao trong hat mình, 
thì sê không thè đem Tin-Lành dè'n 
nhũng hat xa-xòi. 

M À N H K Í N H Ã Y L À T Ô I I 

f^Ó ngutVi thuât truycjn duó i dây vè 
Tiên-sĩ F. B. Meyer. Buòi sáng áy 

tai thành Bristol, măt troi sáng đep. 
Báy giò ông Meyer còn trè tuôi, di choi 
ngoài dõng-ruông, bõng tháy mõt vàt 
chói sáng trong đám cô. Vì tò-mò, 
ông quay lai xem, thì thãy là mòt mânh 
kính (guong) dã võ. ô n g căm mânh 
kính lèn, thì vinh-quang biê'n mát. 

Nhung òng ném nó xuõng, t rô vê 
dirng cho cũ, thì kìa, nó lai sáng ngòi 
hon chàu-ngoc. ô n g bèn nói r a n g : 

— Ay chính là F. B. Meyer. Ta chl 
là mânh kính vô-giá-trj cho dè'n khi 
Đúc Chúa Tròi dã chiê'u sáng trên ta 
và bòi ta. — Gospel Gteaners. 

A I M U 6 N Q U Á N G M Â T ? 

TL7"HI măt tftVi chói-sáng, không bi 
mot chũt mày nào clie, thì kè nào 

nhìn măt trò'i sê bi quáng mât, khòng 
còn Iháy nhũng vât chung-quanh nũa . 

Cũng môt thè áy, khi chăm-chú vào 
Măt Tròi Công-Bình, con măt tin-dô 
sê không còn tliáy nhũng vè đep cám-
dõ cũa thé-gian nũa . Hãy nhin-xem 
Ngài mà thôi 1 — Roy 0. Beaman. 


