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S Ă N - S Ó C KHÓM M Ă N G 
BÚ*CCHÚATRÒ*ICÓNHÂMLÒ-I CĂU-NGUYÊN CHĂNG? 

(Cbuyên ò- An-dô) 

TTÕ'I các eni trai c m gái, đãy là câu 
• ÍA chuycn xày ra lir trung-lãni xú 
An-dô, lò ra Bú-c Cliũa Tròi d3 nhâni lò-i 
cău-nguyên cùa Surywanslii cácli nào. 
Xin nghe c m dó thuât la i : 

Kbi lôi còn là mpt em nliõ cliírng 
rairíri tuòi, lôilà mòt hoc-lrò àn và Irp 
trong triròng cùa Hôi Truyèn-Giáo, cách 
xa chÕ cha nic tôi à chírng 10 cày sõ". 

Các anh trai ló'n luôi trong triròng hc 
đôm dén tlil thuòng lcn ra ngoài, và liic 
trà vè lai dcm vè nhicu Irãi hat giè liài 
trôm à ngoài dòng. Tliay các anh đó 
ãn hat giè, niyt hpn bõn đíra chúng tòi 
cũng bi ci'iin dii inà rù nliau llurlani nhir 
vày. Bén dcm dó, trò-i lò'i nlur nurc, 
bén chúng tôi vira bi thúc-giuc, vùa sg-
h3i, nghe lành-lanh trong niinh, nhin 
nhau: 

«Vi thù- có môt con rân bò ngang 
đu-ò-ng chúng tôi 1 hoìíc chúng lôi đap 
iihain bo-cap, hoăc mõl con chó sói găp 
chúng lôi trong bóng Mfi-tăm ». 

Song môt cm dan-dĩ nói: (Cb&c không 
có viêc cbi xày dèn cho chúng la dàu. 
Bèm nào mà chãng có các anh cm trong 
tnrcVng này di ra. Nào có su chi xày 
dén cho ho dàu? Chúng ta ci'r đi đi!» 

Mòt em ngò ỳ: «Hay là chúng ta hăy 
cilu-iiguyèn truó-c k h i đ i ; chàc Chúa sc 
gin-giũ- chúng ta ». 

«Ỳ đó hay láni». 
Vày chúng tôi qui gõi trong bóng lãi 

và lôi càu-nguyên nlur sau này: «Lay 
Chúa Jêsus, chúng con sáp đi ra kiéin 
hai giè. Xin Chúa giúp-dõ- klii chúng 
con đi, và gìn-gifr chúng con. Xin cho 
chúng con hái điro-c nbièu hat giê. Chúa 
biét chúng con ua hat g i c l ãml Nhon 
danh Búc Chúa Jêsus. A-mcn». 

Kbi chúng lôi mô- màt, thi hoàng-hòn 
và sp--hãi quá ! Vi chúng tòi tbáy õng 
giám-hpc dúng truó-c chúng lôi, môt 
lay căm gày, còn tay kia i-àm dèn dàu 

lira. Các ban đoc có thè" tirò-ng-tup-ng 
dã có sir gi xày dén cho chúng lôi bãy 
giò- ròi. 

Bêni dó, dang klii nliâm mál eô ngù, 
tôi ngliĩ thàm ràng: «Châc-chân Búc 
Chúa Trò-i chãng hè nhâin lòi càu-nguyên 
dàu. Chúng tôi cíìu xin cho đuc-c hat 
giè mà lai nhàn sir s ira -phal . Bó là 
clu'rng-cò lò râng Ngài chăng llièni lo dáp 
lòi càu-nguyên! » 

Ngày liòin sau, là thú bây, nhSni ngày 
phièn cho-. Nhièu nguòi di ra thànli-
phó nuia bán. Trong so dó, có nguò-i 
dcm cho lôi niôl mâiih giay và mõl gói 
nho cua nie tôi gò-i cho lòi. Vòi-vàng 
niò- niânh giáy đpc. Mc tôi viét ràng: 

Hõ-i con chim diu-dàng cùa mc, 

Báy là môt gói hal giè mc gôi đén cho 
con và các ban hpc cùa con. Mc mong 
rSng con dup-c nioi sir hiiih-yên. Me 
nhâc dén con hãng ngày trong niôi klii 
khàn-ngiiyên, và câu-xin Búc Chúa Tròi 
khién con t r à nên môt ch i éns ĩ trung 
tbànb cùa Chúa. Thân-ái, 
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NGU'Ò'I KHÔN-NGOAN THÂT 
('rici) tlieo Irnng 10) 

cbép vè Cbúa J ê s u s và dén cùng Ngài, 
công-nhân Ngài là Cúu-Chúa c b ú n g t a . 
Dău chúng ta kbòng còn có Ibè dén 
tàn n c i Ngài ngir (vi Ngài dã thăng-
thièn ròi) , dè bâ i - l i a Ngài nhir b o 
ngày xua , song bòi dírc-tin chúng ta 
cũng có thè dén vòi Ngài duc/c, và 
Ngài sê vui nhàn c h ú n g ta làm con 
chãng sa i . Và lai , VÌêC kbôn-ngoan 
bo-n hét mà n b c n - l o a i có thè làm 
tírc là kinh-so- Chúa, vì «sir kinb-so* 
Đírc G i è h ô - v a là kbò-i-dău sir kbõn-
Dgoans (Tb i 111: 10). 


