
BÀN-THÒ* CÚA GIA-ĐÌNH 
^~\NG John G. Paton là môt trong 

nhírng giáo-sĩ c ao - thupng lion 
liêt. Chănga i bày-tõ chí anh-hùng và 
da hi-sinh hon trang chien-sĩ la-lùng 
nay cùa Thâp-tir-giá. Ông dirrrc nhir 
vày là n h ò t h â n - p h u ông moi ngay 
hai lãn nhóni con-cái lai, niõ1 quyèn 
Kinh-Tbánh cô cùa gia-đìnb ra mà 
đoc cho chúng nghe sú-mang cùa Đirc 
Chúa TrcVi, rÔi cùng cbúng quì gõi 
cău-nguyèn. 

ô n g Paton nói rãng trong chôn gia-
dình áy, ânh-huõ*ng tin-kính rát manh 
ciia thân-phu ôngđã đào-tao tâm-tánb 
ông và gày-dirng câ cuôc đò*i giáo-sĩ 
cúaông. Thât vây, ânh-hirô-ng thiêng-
liêng áy hành-đông suol câ đò-i òng. 

Báng thuong thay nbfrng con trai , 
con gái sõng trong và ra khôi các gia-
dinh không có bàn-thò* đao-đúc luôn. 
Trong thòi-kỳ tuyêt-vpngnãy, con-cái 
chúng ta càng khó tránh bãy cám-do 
cùa the-gian. Tbàt là môt tán bi-kich 
nêu đurong tuoi lón lên, chúng không 
dirac ânh-bu-ông cùa bán-tbò - gia-dình 
ràng-buôc, dat-dãn và tbúc-g iuc .— 
The Pentecostal Evangel. 

THÊ NÀO LÀ ĐEP? 
•T-IJC-NGŨ- có câu : «Vê đep chì sâu 

bêt lãn da.» Nbung càu nay chĩ 
dúng có môt phãn . Có thê có mòt thir 
vê dep không di sâu bon làii da, nhirng 
thè' cbira goi là dep diroc. Vê dep 
cho-n-chánh phâi sâu hon lììn da, nó 
phâi sàu tcVi cõi lòng nfra. Măt ch! là 
girong phàn-cbiêu tám lòng. 

Kbi nhìn vào măt ngiròi nào, châng 
phâi anh em cbĩ tbáy hai con mát, rhôt 
cái mitjng và mòt cái mfii; nlnrng còn 
tháy mòt birc vê linb-bôn nguòi ã'y. 

Bú*c vê áy tô ra ngircri áy có ỳ-chí 
cuong-quyè't hay iron-hèn ; sông môt 
đòi tôi-loi hay trong-sach ; linh-bôn 
phàn-chieu trèn măl đó là rông-rãi baj ' 
ích-kỳ, diêm-tĩnh hay giàn-dfr, có hi-
vong hay tuyèt-vong. 

Quâ tliât, măt-mày phíìn-chiêu tâm-
hon rõ-rêt dên noi chĩ có môt phucrng-
pháp dè cho măt-mày tol-đep, â'y là có 
môt tàm-hôn tot-dep. Nghĩ, nói và 
làm nbirng viêc tôt-dep thì chac sê t rô 
nên đep-dê. Không còn cách làm dcp 
nào chác-chán hon . 

«Kbi nào khó cììu-nguyên hon biit, 
hãy cau-nguyên khan-tbiet hon bet.» 
—Gospcl Chimes. 

TRÍ HÀI-HU>Ó'C CÙA ÔNG 
SPURGEON 

•T~\NG Spurgeon nghe bài giâng cùa 
môtsanh-vièn : thăy nay lo khoe-

khoang boc-lhiVc hon là lo câm-dòng 
lòng-da và hrong-tâm tbính-giâ. ô n g 
quà- t iácb tbây cách diu-dàng, nbirng 
rât tbam-thía, r ang : 
* — Chúa sai thây cbăn cbiên ; nhung 

thăy lai giìingducVng nbu là chăn buou 
dài cò vây ! 

Mòt ngày khác, ông day trong t ruòng 
Kinh-Thánh, nhàm giò* Tiuyi3n-(Iao-
pháp. Ông day sanh-viên pbâi làm 
tbê nào cho diêu-bô và vê măt hièp 
vói đê-muc mình đ u o n g giâng. Ông 
nói i ă n g : 

— Tbí -du , khi các tbay giãng vi3 
Thièn-dàng thì măt-mày pbâi sáng-rõ, 
pbâi có ánh thiên-tbuong cbiêu-roi, 
con mât pbãi phân-chiêu vinh-quang. 
Còn khi giâng vê dia-nguc (tái đàij òng 
đira mát nhin quanh cá làp)... tbì cú 
giũ vê măt lúc t buòng cũng duoc rôi. 
— Gospel Herald. 


