
TLT L O N G 
C H Ú A SÊ P H Á N Gì? 

Chúa den ngày hôm nay, và 
thãy trong tay tôi dãy nhũng 

chirong-trình lirong-lai tuy là tôt-dep 
lâm nhu-ng Ngài chãng có phăn nào 
trong dó, thi Ngài sê phán gì? 

Neu Chúa de"n ngày hôm nay, và 
tháy lòng yêu-thirong cùa tôi quá 
nguôi-lanh, thâ'y dirc-tin cùa tôi rát 
yè'u-đuói và iiiàp-mà, thàm-chí tôi 
cũng không tìm-kiem Ngài, thì Ngài 
sê phán gì ? 

Nê"u Cliúa dè'n ngày hôm nay, và 
tliáy tôi kliòng nói cho môt linh-hõn 
nào biê't NguiVi Ban Thiên-Thirong 
cúa tôi, là Đang rài on-phu6c kháp câ 
dtrò-ng tôi, tliì Ngài sè phán gì? 

Nê'u Chúa de'n ngày hôm nay, thì 
tòi sè vui-sirô-ng tron-ven chăng? 
Nhó lai Ngài dã chiu chêt vi moi 
ngiròi, thê' nià cliang ai dã nhò- tòi mà 
duoc nglie tiêng kèu-goi cùa Ngài, thi 
Ngài sè phán gì?—Grace E. Troij. 

C Ù A - L È SÔNG 

• \ T O T trái tim dè thò Ciru-Chúa tôi. 
Mòt hrõi dè ngoi-khen Ngài 

càng ngày càng hon. 

D E N L O N G 
Hai mòi dè nói vó-i Ngài trong khi 

cău-nguy?n. 
Hai mát dè tháy su- vinh-hien tõt-

dep cùa Ngài. 
Hai tai dè nghe ỳ tbánh cua Ngài. 
Hai tay dè làm tron công-viêc Ngài. 
Hai chon dè đi duòng Ngài lên trò-i. 
Còn moi su khâc tôi vui lòng dâng 

hêt cho Ngài. 
Nè'u thàt biê'tBú-cCliúaTrò-i.chúng 

ta sê cùng di vcVi Ngài ; neu cùng di 
vái Ngài, chúng ta sê huòng duoc 
Ngà i ; iiÊu huòng duoc Ngài, chiing 
ta sè vui-vè dâng cà dò-i song mình 
hãu VÌQC Ngài. 

D Â N G M Ì N H NHU- V Â Y S A O ? 

T AY Chúa yêu-dĩíu, Ngài muõn tôi 
- L < lám vi?c gì, tôi sê làm viêc áy. 
Tôi rát uóc-ao nuóc Ngài duoc thanh-
vuong. TôisèdãngchoNgài vài dõng, 
vài háo (cát, giác). Nhung xin Ngài 
dùng bâo tôi dâng phăn muòi. 

Lay Chúa yêu-dáu, Ngài muôn tôi 
đi dàu, tôi sê di dó. Chúa muõn tôi 
nói lò-i nào, tôi sê nói I(Vi â'y. Nhung 
chính lúc nãy tòi làm bân-ròn vii;c 
riêng lám ; dè lúc khác tòi sê giúp-dõ 
Cluia. — The Decatur Christian. 


