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RO1 LONG T i ; HOI 
TÔ DÁU SA-SÚT VE Â N - B I E N 

« K h á coi chù-ng kèo có kl tr:\t phììn An-đicn cũo Hú-c Chiia Tr<VI» ( H ê - b a - r c 12 : 15) 

(Xin đoe kỳ và suY-gâm môt mình vóũ Búre Chúa Trò*i> 

1. Khi anh eni dan-dĩ dôi vói tôi-loi 
hoac vói lòi cám-dò pham lòi hon là 
dan-dĩ diVng Irong dia-vi nghièm-cân 
hon, lliì chăc có chô lôi-Iam ròi. 

2. K'hi anh eni coi lliuòng nhĩrng tòi-
ác và liêt-diêm mà trtróc kia mình kê 
là năng-ne và khòng dong-llur dtrpc. 

3. Khi anh em quen theo Chúa bang 
cách Irôn còng-'vièc và Ihoál phân trách-
nhièm khó-nhpe, năng-ne. 

4. Khi dôi vói anh em, Dúc Chúa 
Tròi và Cúu-Ghúa hoi nlur Khách La; 
khi iiuioii đàm-luân ve dao-giáo, anh 
em hèn dê'n v<Vi loài ngtròi và sách-vô* 
hp, chó không de'n vói Di'rc Chúa Tròi 
và Sách cúa Ngài. 

5. Khi anh em thich nghe-ngóng và 
u-a nói ehuyên hon là cau-nguyên o noi 
kín-nhiêm và doc Kinh-Thánh. 

6. Khi anh em dpc Kinh-Thánh nhtr 
mòt viêc hôn-phàn hon là nhtr món ăn 
mà linh-hôn mình ira-thich. 

7. Khi anh em quá coi chìrng con 
malloài ngiròi và ít coi chtrng con mát 
DiVc Chúa Trò i . 

8. Khi anh em sanh lòng nóng-nây, 
bôn-chôn đê cãi-Iãy vê mòt ván-de nào, 
hoăc dê tăng quyen-lpi cùa môt phe tín-
do, hon là dê lo nhũng công-viêc quan-
hê den quyen-lpi lón-lao cùa Dáng 
CÌirist. 

9. Khi anh em nghiêm-nhăt, hãm-
hàm vói kê khác ỳ mình, chée không 
giao-tiêp êm-ái vói mpi ngtròi yêu-
thu-ong Dáng Christ. 

10. Khi anh em coi thtròng viêc stra-
soan giTr ngày Chúa-nhu-t và dtr titjc 
thánh ; khi anh em suy-nghĩ vè luàt-lê 
bê ngoài hon là làm vi?c bcVi lòng tõt. 

12. Khi anh em không tra-thích str 
vui-vè ciia thiên-dàng và tình yêxx-
thu-O'ng cùa DiVc Chúa Trò i , nhung 

khát-khao cuôc vui-choi thé-gian và 
sanh lòng sot-sang doi vói ctiôc vui-
choi dó. 

12. Khi doi vói anh eni, thê-gian hóa 
ngpt-ngào hon, còn sp chê't và cõi dòi 
dòi là hai ván-de dáng chán. 

Khi mtròi hai le trên thtrc-hiên hô't 
câ hoăc ít nhièti trong đòi thiêng-liêng 
cùa auh em, thì anh em nên biê't mình 
dtrong sa-sút ve àn-diên.—./. G. andR. 
Joùrnal. 

HÔI TÒ-MÒ 

Nê'u nguòi ta gòi tho cho òng, òng có 
Irâ lòi không? 

Néu òng hen găp ai ò mòt no : 

ông có dén dó không? 
Nê'u ông lura, ông có làm trpn ku v . 0 

Néu thây búc tho cũa nguòi khác, 
òng có dpc trôm không? 

Néu ngiròi ta nói vói ông môt viêc 
kín, ông có tó cho nguòi khác không? 

Nê'u ông thãy lôi cũa nguòi khác, 
ông có nói cho ban mình biêt không? 

Néu ban-hũu khò-ctrc, ông có yêu-
tlurong hp không? 

Neu ban-hũ'u cân dén ông, ông có 
giùp-dõ hp không? 

Nói tóm la i : Ngtrò-i ta có thê nhò'-cây 
lòng yèu-lhu-ong và trung-tín cũa ông 
không?—S. C. 

KHÓ NGlrfTl, DE TA 

Tháy kê khác quau-quo, ta nói: «Hán 
hung-dír;» nhtrng neu ta quau-qup, thì 
nói : « T ô i có binh thãn-kinh.» 

Tháy bê khác khăng-khăng ctr làm, 
ta nói: «Hán gàn ; » nhtrng nè'u ta khăng-
khăng cú làm, thì nói : « T ô i bèn chí .» 

Tháy kê khác không tra ban ta, ta 
nói : «Hán có ỳ t â y - v i ; » nhu'ng nê'u ta 
không tra ban GŨa ké khác, ta nói : « T ô i 
có tài xét ngu*oi.» 
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Tháy kê khác tiêp-cìãi ai tù-tê' dăc-
bièt, ta nói: «Han v'ì lpi ; » nlurng nê'u 
ta làm vày, thì nói: « T ô i theo phép xir-
thé.» 

Tháy kê khác làm viêc màl nhiêu 
thì-giò, ta nói: «Han châni nhir rùa ; » 
nhung néu ta mâ'l hhièu thì-giò làm 
vièc, thì nói : « T ô i là bâc lão-thành.» 

Thày kê khác tièu nhièu tien, ta nó i : 
«Han hoang-phí;» nhung néu ta tiêu 
tiên nhièu, thì nói : « T ô i rông-rãi.» 

Thâ'y kê khác găp gì cìing chè, ta nói: 
«Han khat-khe;» nhirng nê'ii la găp gì 
cũng chê, thi nói: « T ô i có tài phàn-bièt 
lôt, xáu.»" 

Thà'y kê khác an-ó' nhu-niì, ta nói : 
«Han khiê'p-nhirpc quá ; » nhirng neu 
ta ăn-o nhu-mì, thì nó i : « T ô i có lòng 
nhon-tìr.» 

Tháy ké khác ăn-niăc châi-chuòl, ta 
nói: «Phiròng công-tir bôt ;» nhirng néu 
ta ăn-măc chái-cluiõl, ta nói : «Chíing 
qua tôi giũ' bôn-phàn đói vói xã-hôi.» 

Tbáy kê khác lăn-Iôn buôn-kán, la 
nói: «Han ngông-cuông;» nhung nêu ta 
làm nhir vày, thì nói : « T ò i Ià nhà 
kinh-tè dai-tài.» 

Thâ'y ké Uhác tô hê't y-tiròng, ta nói: 
«Han cay-nghiêt;» nhirng neu la tò hét 
ỳ-tu'ô'ng, thì nói : «Tòi ngay-thât.» 

Thà'y kê khác khòng chiu dê muu-
. jtĩinb mói-la lùa-dõi, ta nói : «Han là 
mán-mpi ; » nhung nê'u ta có th'ái-đô â'y, 
tìiì nói: « T ô i có tánh bào-thú.»—Trích 
báo Gospel Herald. 

• • < > < > 
ÁNH SÁNG CÙA THE-GIAN 

Mó'i dày tôi di xe dièn tai niòt thành-
phô ló'n. Thình-lình huc'rc lèn ba eni 
bé, mòt trai, hai gái, umt-mày vui-vé, 
căp mat sáng ngòi. Chúng cir-xir thàt 
dáng yêu và có vê con nhà giáo-duc, 
(tên nôi lôi ttr-nhiên liec mát xem măt 
eha ine chúng vãn dúng sau lu-ng 
chúng. Tôi tháy hành-vi cúa bpn trê, 
nên sanh lòng uó'c-ao biet ít nhieu ve 
cba me chúng; nhir vây, tu--tu'ong tôi 
tu - nhiên tír bpn trê hu'óng vê cha 
me có phuóc đă nuôi-day chúng. 

—— 

Ròi lôi lir nghĩ : « f io i vói thê'-gian, 
tín-dõ há châng cfing thêffà 

Tha'y hp cu-xir nlur Đâ'ng Christ, 
thê'-gian tu-nhièn hõi tiong lòng rang : 
«Cái gì khién dirpc tín-do hóa nêu thê 
áy ? Hp nhò'bí-quyêt nào mà khiêm-
nhuò-ng, mèm-mai, yêu-llurong không 
vi-kỳ, tôn-kính lăn nhau, vì-nê không 
cú ai và khác han mpi nguò-i ?» 

Vì rõ-ràng Ihay, nê'u thiròng thâ'y 
hpn tiê dáiig yêu nlur ba dúa bé kia, 
át lòi ít dê ỳ den. Nhirng chúng ít 
giông bpn trê bàng tuôi chúng—bpn 
nây thuòng quay-cuòng, bao gan, làm 
rpn, ích-kj',— nên lâp-ti'rc khién tôi dê 
ỳ dênchúngluôn vóicha medã nan-dúc 
chúng bôi ành-lurõng và sir giáo-duc. 

Vièc 111111-00 năy há chang làm thí-du 
cho càu Kinh-Thánh tnrng-dăn trên 
dàu bài ? Chúa khuyên-giuc mòn-dò 
chiê'u sáng triróc mat ngiròi ta dê ngiròi 
thííy viêc lànli cùa hp và khen-ngpi 
àn-diên Búc Chúa Tròi dã hành-dpng 
trong hp ; nlur vày, Đi'rc Chúa Tròi 
dirpc tôn-vinh trong hp và' bõ'i hp. 
Hanh-kiêm cùa con-cái tluròng phân-
chiê'u hanh-kiêm cúa cha me ; cho nên 
cha nie bi quò-irách hoăc dirpc kính-
trpng tùy theo con-cái di duòng ác hoăc 
duòng thien. Kinh-Thánh có nhièu 
giro-ng chúng rô râng kê khôngbiê'tĐúc 
ChúaTiò-i vãn phán-doán Ngàitùy theo 
dèu tha'y trong con-cái Ngài. 

Saukhi ©a-vít phaní lòi, tiên-tri Na-
than nói vói ngu-ò-i nlur vay : « V ì vi£c 
nay vua đã gây dip cho nhũng ke thù-
nghictí Birc Giè-hô-va nói pham dê'n 
Ngài» ( I I Sa-mu-èn 12 : 14). 

Cũng có chép v'è dàn ngoai thò hình-
lu-png nói pham dê'n danh thánh Đúc 
Cluìa Tròi vì có' tôi-lõi cùa Y-so-ra-ên, 
là dân Ngài. 

Nguyên ỳ-tuong nay thúc-giuc ta, 
khiê'n ta cán-thân dê đupc xú'ng-dáng 
vó'i Chúa và đep lòng Ngài mpi duong. 
Nguyên muc-đích lón-lao ci'ia đòi la 
là tôn-vinh Búc Chũa Trò i và Cha 
mình bôi ăn-o không chõ trách đupc I 
—L. B. R. 


