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T^tí'C Chúa Trò-i có nhieu phuong-
pháp day-dõcon-cáiNgài. Thù-

thách hoăc nghjch -cânh là nguôn 
nhiêu bài hoc cho chúng ta. Nhurng 
bòn-tánh chúng ta hay trành nhũng 
chõ khó-khăn hoăc thù-thách, và bô-i 
dó mát phirác, không diroc Búc Chúa 
Tríri day môt bài hoc quí-báu. 

Ngoài nhũng con thù-thách trong 
đòi mình, không còn cho nào tôt hon 
cho chúng ta nhàn-biet ràng mình yêu-
duõi và các phirong-kS cùa mình là 
hiru-han. Su* thtr-thách thuòng bát-
buòc chúng ta càu-xin Đirc Chúa Tréri 
ciru-giúp vì chúng ta càm thãy minh 
kbông dù tài, dù súc đôi-phó vói sir 
thù-thácb. Nhàn-biet mìnhyéu-duõi 
bát-lirc, chúng ta bèn nhò'-cày sucúu-
giúp và sirc manh cùa Đirc ChúaTrò-i. 

Thì-giò thù--thách khiè'n chúng ta có 
thè nhân-biêt quyên-phép nàng-dõ 
cùa àn-đièn và bày-tô mu-c nâ^'-nò cùa 
sir song thiêng-liêng mình. Thuãt lai 
sir tirng-trâi trong con thir-thách năng-
nê, môt ngu-òi nói ràng: 

— Tôì ngac-nhiên vì quyên-phép 
nàng-dõ cua ân-đien ô ú c Chúa TrcVi, 
vì su* bình-tĩnh tronglinh-hon mà Ngài 
ban cho tôi, và vì cách Ngài gìn-giũtôi 
cho đucrc òn-hòa trong con tai-bien. 
Lâu năm ve triróc, tôi nghi-ngò ràng 
mình có thè chju thir-thách môt cách 
toàn-thãng nhir thÊ. 

Vì có su- thir-thách, tín-dô áy đã vui-
'mirng hón - hô-
t r o n g q u y ê n -
phép nâng - dõ 
cùa ân-đièn và 
trong sir mình 
duoc tán-tó-i ve 
ân-đièn. 

K ê t - quâ sir 
thù-thách làm 
này-nò lòng tin-
cày. Vì chúng 
ta nhò--cây Đúc 

* Tnir-tnach nhir ban lay 
ChÚa TrÒÌ đem anh em bay đín 

minh ra khòi con thtr-thách môt cách 
khiu-hoàn, nèn lòng chúng ta tin-cày 
Đúc Chúa Trò*i sê tăng lèn. Su-kinh-
nghièm trong nhũ-ng con thù--thách 
liên-tiep sê khiên ta thèm tin-cây ràng 
ôirc Chúa Tròi có quyên-phép dè ciru-
giúp ininh. Vì ãn-dièn Ngài dã gìn-
giũ chúng ta bình-an cho đên bây giò , 
nên chúng ta tin râng Ngài sê dăt-dăn 
chúng ta bìuh-an.cho dên cuõi-cùng. 

Nhò su- thir-thách, chúng ta hoc biê't 
càin - thuong. Chúng ta thãy ràng 
nhũ-iig sur thtr-thách k|ch-liêt chăng 
xày dêncho mình mà thôi, nhung cũng 
là buóc tirng-trâi chung cùa moi môn-
dô Báng Christ. Vày, chúngtacóthè 
đõi-dãi kê khác rìit nhon-tir, bác-ái. 
Str thông-cõng trong con thù-thách 
lièn-hiêpchúngtavóinhaubângnhiíng 
soi dàj' chăt-chê hon cùa tình yèu-
thtrong và str hièp môt trong Đáng 
Chrisl. Ta điroc phuó'c dtròng nào 
khi bietràngcó nhiêu ngirdri khác càni-
thuong mình trong con thù-thách, ràng 
có nhũng anh chi em tín-đô hièu mình 
và thòng-công vái mình trong con 
thù-thách. 

Str thir-thách sanh ra môt tình yêu-
thuong sàu-xa hon. Lòng ta yêu-
thtrong Đúrc Chúa Tròi sê thêm lên vì 
có hièn-dièn cùa Ngài và súc manh 
Ngài ban cho in'mli trong con thìr-
thách. Nêu chúng ta nhìn-xem, thi có 
thè tháy bàn tay Ngài trong con thi'r-

thách cũng nhu 
t r o n g n h ũ n g 
hoàn - canli dê-
d à n g ò đ ò i . Có 
lê su thù-thách 
cònlàmòtphuóc 
lón cho chúng 
ta hon là nhũng 
ngày vui-mirng, 
t u o i - s á n g . 
Chúng ta yêu-
mèn Đúc Chúa 

mo- long cho Iinh-hon 
Nu-ãc sáng-iáng T ro i , long yeu-



mín cùa cbúng ta dõi vái Ngài sê 
nhon sy thir-thách mà sàu-xaban,do 
dó «chúng ta biêt rang moi sirhiêplai 
làpi ích cho ke yêu-mên Đúc Chúa 
T r ò ĩ , tirc là cho kè diroc goi theo y-
muõn Ngài dã di.nh» (Rô-ma 8: 28). 
Nhièu nguòi tuyên-bôràngnê'ukkông 
có nhfrng sir thir-thách trong dòi ho, 

ho cbũng he biet sir yêu-tbirong sâu-
xa cùa Búrc Chúa Trô-i mà ho đang 
nêm-trâi, và lòng yêu-mè'n cùa ho đôi 
vói Birc Chúa Tròi cũng chãng điroc 
manh-mê nhir vâj'. 

Sir thir-thách cũng làm nây-nô- str 
kièn-nhan. Vi giũ* mòt thái-dòxirng-
dáng dôi voi sir tbir-tbácb, chúng ta 
sê làm nây-nò sir kiên-nhãn hoăc hoc-
lâp nhjn-nhuc. Svr thù-thách và sira-
tri làm cho str kiên-nhàn dtroctron-
veh. Sir nây-nò năy cú tuãn-ltr tbêm 
lèn. Hoan-nan hoãc su thir-tbách 
rèn-luyên sir kièn-nhân. Pbãn dòng 

chúng ta tìm-kiè'm sukièn-nhãn tron-
ven nhtr môt kêt-quà mau-chóng trong 
giày-Iát, nbtrng tbàt ra nó chì do sur 
thìr-tbách và str bình-tĩnb cam chiu 
mà có. Cbúng ta hãy hè't súchoc-tâp 
kiên-nbln bòi nlurng sir thtr-tbách 
mà mình tri'ii qua. 

Cbúng ta vui lòng hoc-tâp chirng 
nào, thì sc hoc-tâp điroc chirng ãj'. 
Chúng ta có sln lòng hoc-tâp bôi svr 
thir-thácb và sir tirng - trài chăng? 
Chúng ta có phâi là hoc-trò giòichăng? 
Pbãi chăng chúng ta mô" lòng ra dè 
cho Giáo-str Thièn-thuong chì cho 
mình thâ'y nhírng bài mình c&n phâi 
hoc? Hay là Búc Chúa TrtVi buôc 
lòng phài de chúng ta nbiêu lân trâi 
qua cùng mpt sir thiì'-thácb, vì có 
chúng ta chira hpc hài mà Ngài muõn 
tlay mìnb bòi sir tlur-thácb ày? Chúng 
ta hãy gbi tcn làm hoc-trò cùa Btrc 
Chúa Tró i . — Herald of Holiness. 


