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GlTO'M T H Ã U HÕN L I N H 

NOI C H U Y E N 
T^rHŨ"NG ngày dau-õm và giam cfim 

^ thuòng là nhũng tliì-giò- phuó-c-
lianh cho linh-hôn, nêu kbông phài 
cb,othàn-thê. VI la dong ihl-giò áy 
mà tìm đuox nhũng cùa quí thiêng-
lièng, mà có lê lám.khi ta khóe-manh, 
không bao giò- diro-c. 

Đi'rc Chúa Tròi cbo ta bjnh-hoan dè" 
la có Ibê nghe tiô'ng Ngài, và 11110 dó, 
khi ta diro-c khòe-manh lai, ta có săn 
nhfrng mùi-vi tigpt-ngàu cùa su sÕng, 
và đòi s6ng ta sê có ỳ-vj ho-n. 

Ngài thiròng dành vào thân-lhe ta, 
dè chfra linh-hon ta. Khi linh-hôn dã 
diro'c chfra lành, thi thân-tbè sê diro-c 
khôi bjnh mau-chóng. Nlur vày, cuôc 
Iliũ-lliách mòiđal inuc-dích. 

Trong tbòi-dai hoat-dông nây, thòi-
ilaimà nguòi (a goi là«súc mau-chóng,» 
Ihi chi có binh-hoan là cách mà Đi'rc 
Chúa Trò-i dùng dè cho ta nghe tiêng 
Ngài. Ngài dem nguò-i ta «riêng» ra, 
cfing nhu trirór kia Búc Chúa Jêsus 
(tem môn-dÔ Ngài riêng ra, khi Ngài 
muÔn day-dô ho nhũng dêu quan-hè. 

Su hoat-dông cùa ta bj ngírng lai, ta 
không dirr/c bõi-rõi, lo-phièn nhiêu 
(|uà, ta có tbê nghe sú-mang Cbúa 
muõn day-dô ta cách rõ-ràng ho-n. 

Khi dã dat muc-đich, nêu binh-hoan 
còn kéo dài, ta sê biêt dung chiu ho -n | 

VO*I NGU J0*I DAU 
và ta sê bang lòng nhân-lã'y S U thù-
Ibách. Ta sê hièu-biêl Cbúa cách chí-
thiêl, bicl su yêu-lbirang vô-luo-ng và 
tàm-tlnh cùa Cha chúng la. Ta sê cáin-
cn Ngài dã sú-a-phat la, «vl có nguòi 
nào là con mà cha không sùa-phat?» 
(Hê-ba-ro 12:7). 

Ta cũng sê kinh-nghiém nlur tác-
giãThi-thiên : « B ú c Giè-hô-va sc- i<ang-
dõ- ngiro-i tai trên giirò-ng rũ-lièl; Irong 
khi nguò-i dau binh, Chúa sê cài-don 
cà giirò-ng nguòi » (Thi 41: 3). 

Hôi nhfrng ai diro-Mg dau doc mãy 
dòng nây I Búng nêu phàn-nàn quá ; 
nêu eóthè nói ít ve sudaii-dó-ndircrng 
vày-phù các ban thl tol ho-n, vì nói 
nhiêu chì thêm cho các ban su buôn-
bã mà Ibôi. 

Môt bà già tàn-tât có nói: — 
ttChúa cbo lôi moi ngày dũ si'rc chiu 

S U dau-dó-n cùa lôi, tôi có thi ngo-i-
khcn Ngài. Ai dSn thăm tôi, lôi rãl 
vu.i vl kbông hày-tò' su klio-sò cùa lôi . 
Có lch gì I Ho không tbê gánb bòl cho 
tôi dirox. Tôi chì xin ho cãu-nguyỳn 
cho tôi là dù rÔi.» 

Hfri ai dirang dau-dòn 1 Hãy làm 
nbu bà nfiy, và nên nbó- răng ungirò-i 
còng-bìnhlãy lòngsÒl-sangcău-nguy£n 
thàt có linh-ngbicm nhieu» (Gia-co-
5 : 16).— Tràn-dinh-Lan dich. 

A N H Đ U ' O ' N G C H Á Y C H Ă N G ? 
\líÔT Muc-su- buôn-rãu vl chi-hôi 

inlhh dã sa-súl và không kêt-quà 
lir làu. ông bèn den thăm môt.ban 
rlong-sir dang diror phuòc lón trong 
khi thi-hành chúc-vu. ông buòc 
vào pjiòng cùa ban dành cbo mình 
vòi ìriôt tám lòng chán-nán, mòn-mòi 

quà dõi. 
ông ugà dãu vào ghS, nhám mãt suy-

nghĩ lung lãm. Khi ông mó- mát thl 
tbáy trên luòng troo lãm Iranhvê môt 

nguòi bi lù-a bao-boc lir dfiu dên cho-n, 
bêncanh códè mãy chũ-: «Anh durrng 
cháY chăng ?» 

ông bèn nbãn-biêl duyên-co-sir tha'l-
bai cùa mình. Ãy vl chính ông nguôi-
lanh nhu tro tàn, cbò không có ltra 
Tbiên-dàng bùng cháy Irong lòng. 
ông chju câin-đông lãm, quì xuÓng 
ăn-nan tôi và dàng mình tron-ven cho 
Chúa. Tìr ngày dó chúc-vu ông duo-c 
kêt-quà mỳ-inãn. 


