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C H U A N H A M L O i C A U 
IZ\Ú'C Chúa TrcVi đăt con-cái Ngài 

trong hoàn-cânh xi'rng-hièp nhirt 
cho các àn-tir tliièng - lièng nay-ncV. 
Ngài đăt kè lanh-lo-i vói kê châm-chap, 
ngiròi yên-lĩnh vó'i ngirtVi hay nói, ngõ 
hău kè lanh-lo-i tàp-tành nhin-nhuc 
vói kê chàm-chap, ngirò-i yên-tĩnh tâp-
tành nhin-nhuc vói ngirò'i hay nói. 

Ngài đăt kê có tràt-tir vcVi kè không 
có trât-tir, ngõ hău câ hai hoc bài rièng. 
Hoàn-câiih ta tluròng là cách Birc 
Chùa Tròi đáp Iòi cãu-nguyèn cũa ta . 

Ta xin su nhin-nhuc. Birc Cliúa 
TrcVi bèn sai kè (tén choc giân ta, vì 
«hoan-nan sanh sir nhjn-nhuc» (Rô-
ma õ: 3). 

Ta xin su vàng IcVi. Búc Chúa TrrVi 
bèn khiên ta đau-đfVn; áy vì ta «hoc-
tâp vãng ltVi bô-i nhũ-ng sir khõn-kho 
mình dã chiu» (Hè-bo-ro õ : 8). 

Ta xin sir tír-bô. Đirc Cbúa Tròi 
bèn cho ta dip-tiên bi-sinb mà «chăm 
xè lo-i kè khác» (Phi-líp 2 : 4). 

Ta xin sir dác-tháng. Moi sir trong 
thc-gian và moi C O T I cám-dô bung-bãng 
xông-liãni ta nlnr bão-tó ; vì «sy thang 
hon Ihê-gian, áy là đirc-tin cùa cbúng 
ta» (I Giăng 5 : 4). 

Ta xin su kbiêiii-nbiràng và năng-
lyc. Kìa, niòt qu!-sú cùa Sa-tan khuáy-
roi la cho đè'n khi ta nãm trong bui 
dãt và kêu-cău Đirc Chúa Tròi giãi-
ciru mình thoál khõi nó (II Cò 12: 7-8). 

Ta xin su- hiêp inõt vói BãngCbris t . 
ĐúcCluia TrcVi bèn cát đirt nhũng dày 
thân-ái lir-nhièn và dc ban-bè thàn-
thiet nhirt cũa ta cũng biêu sai boăc 
hcV-hũng vói ta (Giăng 15 : 9-10). 

Ta xin thêm tình yêu-thuorig. B ú c 
Chúa TrcVi kliiè'n ta đau-đcVn ê-chê, đăt 

ta đúng vcVi kê có vê inăt dáng ghét ; 
lai dè ho choc giân ta, nói vrVi ta nhĩrng 
lòi làm dau Iòngta và làin tbiroing-ton 
lirong-tàm ta ; vì «tình yèu-thirong 
cbâng kiêm tir-lcri, châng nóng-giàn,... 
tin moi sy, trông-cây moi sir, nín-chiu 
moi sir. Tìnb yêii-thirang cbfing bè 
hir-mál bao gicV» (I Cô 13: 4-8). 

Ta xin theo Birc Chúa Jêsus. Ngài 
phân-re ta vói bà-con bo-hàng, vì cbíiih 
Ngài pbán r ang : «Neu ai trong các 
nguoi không bò moi sir inìiib có, thì 
kliông đircrc làm mòn-đô Ta» (Lu-ca 
14: 33). 

Ta xin sanh-hoat nhir Chièn Con, 
nèn phâi làm viêc hèn-lia. Kê khác 
làm hai ta, và ta pbâi cán răng cbiu 
vây ; vì ccnhu chiên con bi dát dc'n bàng 
làm thit, NgucVi cbâiig tirng mtV 
iniêiig)) (Ê-sai 53 : 7). 

Ta xin sy nhu-mi, nèn bi cám-dõ 
cbièu tbeo tánh nóng-nây, cirng-côi. 

Ta xin sir bìnli-Iĩnh, cho nên nioi sir 
ô1 quanh ta và ô" trong ta dêu bôi-iôi, 
ngõ hìiu la hoc-biêt iaiig«khi Ngài ban 
cho bìiib-an, ai se làni cho roi-loan ?» 
(Gióp 34 : 29).—L. B. R. 

CÒN ĐQ-I-CHÒ" CHI. ANH EM ! 
X Z ' H I anh ein iihàn so báo Novembie 

nãy, xin hãy vui lòng cõ g iúp -đo 
chúng tôi lo cbo toàn-ven sy ticn-liànli 
cua báo Tbánb-Kii ih. 

Cân nhirt xin anh em vui lòng thu 
tiã xong ngót ngàn dòng còn tbiê'u, và 
cô-ctòng cho nhieu ngiròi nma báo 
sang năm trã tiên tnrcVc. Su tiã tiên 
tnrcVc, chũng tôi vì Ich cliung mà phâi 
làin nlur vày, xin anh em lirong xét 
cho. Ba-ta !—7'. K. B. 


