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B Â N G 
T / " H I tìr-giã mòn-đô, Đúc Chúa Jêsus 

phán máy loi giuc lòng ho r&ng : 
« T a không dè cho các nguai mô-còi 
dàii, Ta sê de'n cùng các nguai»(Gi . 
14 : 18). Trong lúc có căn, thì nhũng 
tha-tin tliàt la-lùng biê't bao! LcVi 
iuu-nguyên vái nhũng su chúc-tung 
tôt - íành cũng giúp - dcV chúng ta. 
Nhung kbi ban-hũu thân-thiêt nhút 
(lcii cùng cliúng ta, thì qui-hóa han 
l)òi phàn. 

Đúc Chúa Jésus 
hà lai tù-chôi khòug 
làm viêc tót nliĩrl 
cho chúng ta sao ? 
Nêu chúng ta biêt 
N g à i , t'bì có 111('"• 
tliàt nói râng ngăy 
nay Ngài»văn làm 
ĩrng-nghièin cliinh 
lcVi húa áy clio het 
tliày môn-dõ Ngài. 
Kbi nào clning ta 
căn su yên-ùi hoăc 
su giuc l.òng? Nêu 
anh em không hao 
gicV cãn mõt ngucVi 
ban thât và môt 
và i lcVi nâng - dõ 
mìnli, thì anli em 
i.ì inòt ngucVi k5'-di- Trong ccra boi-
rôi, dau-thuong và trong nhũng cbõ 
khó-khăn, chúng ta có cììn inòt ngircVi 
ban v:ì mc)t ngucVi j'èn-ùi thât. 

Có bao giò- trong clcVi anh em câm-
thăy ban-hũu thân nhĩrt cua mình 
khòng thè giúp-dõ hoăc yèn-ùi mình 
chăng? Có khi thât Ià nhu vây. Chl 
Bi'íng Christ có thê giúp chúng ta trâi 
cjua moi cuòc chiên-dâu và ban su 
yên-ùi chon-thàt, bèn-bl cho lòng 
chúng ta. Tòi hãu vièc Ngài càng làu, 
thì càng thăy Ngài nbu vày. 

Trong niòt huôi nhóm - liop câu-
nguycín, tôi nghe môt ông làm chĩrng 
rang trongdám tangcùacon gái mìnli. 

Y E N - U I 
ông thĩíy lòng mình tan-nát và cân 
đuacyên-ùi. Môtông ban trung-lbành 
cùa ông cjitàng tay ng§ng òng truác 
pliãn mò và cô yên-ùi ông. Nbung ông 
nóĩ rãng thình-lình Đúc Cluia Jêsus 
ngu den môt cách mìnb chua tùng 
biê't. Ngài duòng nhu gãn han, và 
nguòi ban kia duòng nhu & xa Iam, 
măc dău nguái dirong cô súc• yên ĩii 
ông. Môl minh Đúc Chúa Jêsus có 

t b è 1 à m v i è <• íí y 
cách tron-ven. 

Nhièu klii trong 
dcVi chúng ta có 
nliũng gánh nijng 
dè-éptrái tiniinình, 
l:iin cho dau-dcVn. 
N h ũ n g k li i d ó 
chúng ta tlníy ducrc 
iihe-nhàngvìlõ-bày 
lãin - su vái mòt 
nguài ban tót và 
thành-thuc; nhung 
bao phen clning ta 
c.iiin thãy và biê't 
rang ho khôngtbè 
giúp-đõ chúng ta. 
Khi ta tò-bày gánh 
năng cùa mìnli vói 
lio, thì lio lai plii'ii 

mang tliêm gánh n«?ng cíia ta. 

Ta đugc yên-ùi bài câu-nguy«jn, doc 
dò lòng triróc măt Chúa và biêt r&ng 
Ngài cliâng nlnrng ngbe vói mòt tinh-
thãn bièu-biê't, nhung cũng có qnyiSn-
pliép de tràng-nom và dàn-dat inoi su. 
Trong LcVi Búc Clnia TrcVi có sir yèn-
ùi. Thi-tlfièn 119 : 50cbép ràng : « L à i 
Chúa làm clio tôi dugc sõng lai, ãy là 
su an-ùi tòi trong can hoan-nan.» 
Cbang gì có thê ban cho chúng ta súc-
luc mái, bi-vong mcVi, dúc-tin hoăcsu 
hièn - tháy mái cho bâng LcVi Đinc 
Chúa TrcVi 1 

Tai sao Búc Cbúa Tròi cuà moi su 
yèn-ùi lai yèn-ùi chúng ta trong thì-giô' 

(Coi li? plrang 95) 

Anh em đã điro-c Birc Thánh-Linh cho ăn 
nhũng nión nììy chira/? 



B Â N G Y 
(Tiép tlieo 

sìĩu-tliâni ? II Cô-rinh-tô 1 : 3-5 chép 
ràng : « Chúc-ta Birc Chúa TrtVi, Cha 
Bi'rc Clnia Jèsus-Christ chúng ta, là 
Cha hay thuo-ng-xót, Bi'rc Cuiia Triri 
ban nioi suyên-ùi. Ngài yên-iìi chúng 
tòi trong moi su khôn-nan, hãu cho 
nhcrn su yên-ũi mà Ngài dã yên-ùi 
chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thè 
yên-ùi kê khác trong su kbôn-nan nào 
ho găp ! Vì nhu nhũng su đau-dán 
cũa Báng Christ chan-cbúa trong 
chúng tôi thê nào, thì sĩr yên-ùi cùa 
chúng tòi bôi Bãng Christ mà chúa-
cban cũng the áy .» 

Cbúng ta có chiu dau-đcVn và điroc 
Ngài yên-ùi, thì mcVi có thê két-quâ, 
có lòng câm-thuong và ducrc luyên 
sach. Cluing ta có thê gicVi-thiêu Ngái 
vfjfi kê kbác. Chúng ta biét Ngài có 
tbe làm gi vì c<V nhũng'viêc Ngài đã 
1:ini cho chúng ta. 

Cbúng ta không thê hoàn-toàn hièu-
biê't hoăc giúp-đcV kê bj tbói xău ràng-
buòc nê'u cbính mình ta kliông dánh 
cìmg môt tràn áy và dác-tbáng bô-i 
nhân tháy Clirist là Báng dôc-nhúl có 
thêgiài-cúu và dáng duo-c giói-tbiêu 
vcVi kê khác. Trèn giirò ,ng bjnh cũng 
vày, neu cbúng ta dã biê't dau-ôin và 
yê'u-đuói là gì, dã câin tháy hicjn-diên 
cùa Búc Cbúa Jèsus bò súc và giuc 
Iòng niình, thi ta thât có thê câm-
thuong kê khác và làm chúngcho ho. 

Nê'u trong con dau-khò, ta không 

ÊN - Ù I 
trang93) 

thây phuang giâi-thoátcùa loài nguài, 
nlurng dã câu-nguyCín và duoc Búc 
Cbúa TrcVi tò quyèn-năng giâi-cúu, 
thi ta có thè giuc lòng kè kbác tìm-
kiè'm Ngài trong con dau-khô. Nê'u 
ta dã nhìn kê yêu-dáu bi dăt trong 
mô-mâ và biêt rãng vì hothuôc vèNgài 
nèn khi Ngài tái-lâm niinli sêgăp ho; 
nêu cluingta câm-biêt hi^n-dièn và su 
bâo-lãnh cũa Ngài cùng su giuc lòng 
cùa LcVi Ngài chép râng : «Nhfrng kê 
chêt trong Bãng Christ sê sõng lai 
tnrcVc hêt. Kê dên cluing ta là kè sõng 
mà còn à lai, sê cùng nhau dêu đucrc 
càt lèn vcVi n.hírng ngucVi áy giũa dám 
inây, tai ncri không-trung mà găp 
Chúa, nhu vày chúng ta sê cr cùng 
Cbúa luôn luôn» ( I Tê 4 : 16-17) ; nè'u 
có.nhu thê thì ta mói yên-ùi đucrc 
nlifriig ngucri tang-chê'. 

ô i I Nguyên chúng ta có the cùng 
vcVi các thánh-dò hièu-biêt bê rông-, 
bè dài, bê cao và bê sâu cfia Iòng 
yêu-tluro-ng Báng Christ vôn vrrcrt 
quá moi sir hièu-biét, hãu cho chúng 
ta duoc dăy-dăy moi o"n - phiróc 
cfia Búc Chúa Trcri I Ngày nay lòng 
anh ein có buôn-thâm chãng ? Anh 
em có cãn ducrc yên-ùi chăng? Anh 
ein sê tìm thãy su yên-ùi à'y trong 
Bâng Yên-fii , là Búc Tbánh-Linh. 
Ngài sê day anh em moi su, và nê'u 
anh em đè Ngài hànb-đôngtrongmình, 
thì Ngài sê làm day-dfi moi su cho 
anh em. — Bà Margaret Bogart. 


