
«Ta và nliá ta sê phnc - siv Bi'vc (ìiè-hò-va» 
(Giò-suè 24 : 15) 

Só*m hôm thò* Chúa Yêu-thircr-ng, 
Doc lÒ*i K i n h - T h á n h , x ô n g hu*o*ng k h a n - c a u . 

Cha eon, chong vo* cùng nhau 
Buôc dãY tu*o*ng-ái, nhân dãu T h â n - L i n h . 

B ình-an ea i - tr i g i a - đ ì n h , 
Moi ngu*ò*i môi viêc, t ô n - v i n h danh N g à i . 

Nu*o*ng thân du*ó*i Cánh muôn dò*i, 
L«§u tranh cũng hóa iâu-đài n g u y - n g a . 

TVT0 T n n h tín-đÔ có th'è bô qua cnôc 
gia-đìnli le-bái chăng? 

Trong lúc hanh-phuác â'y, cha con, 
vo- chông, anh em, chũ t<V há châng 
hièp chung cau - nguyên f}úc Chúa 
Trìri đê múc năng-ltrc, xin tha tôi, và 
nhàn ân-tú ngõ hau tôn-vinh Ngài 
trong cuòc gia-dìnli sanh-hoat? Trong 
thì-già dó, ngimi nhà há chãng cùng 
iihau buôc chăt tình-nghĩa, phá tan 
sau-não, và gày nên nhfrng ỳ-dinh tôt-
lành, tron-ven, sao? 

Nguài cha quì goi mà hành ehirc té-
lê cao-thiro-ng và dáng cám-dòng ho*n 
het: Càng ha mình tnrác màt t>úc 
Cliúa Trcri, ông càng khién ngu'ò-i nhà 
kính-trong. Gia-dình t in-dô nào 
khòng iôn-kính Chúa trong cuòc thò--
phiro-ng, và moi ngày không quì goi 
mà hau vièc Ngài trirác het, thì gia-
dình tín-đõ ay là cái gì? 

Hõ'i đôc-giâ yêu-dáu, chang ai có thê 
co ép anh em chi em làm tron bòn-
phàn đó, Nlnmg không có cuòc gia-
đình lê-bái, thì sao dám doc câu goc 
trèn đày ? Vira nói ràng : «Ta và nhà 
ta se phuc-sir f>úc Giê-hô-va,» víra cir-
xir nhir nguài vô-tin, thì thât là khinh-
dè Btúrc Chúa T r W . Đírng khi nào bò 
qua cuôc gia-dình lê-bái; chó* láy sir 

Ihò-plurong (ìó làm hô-then, vì nguò-i 
nào so* xung danh Birc Chúa Jêsus 
tru*ó*c mat kê kliác, thì se khòng đvrac 
Bùe Chúa Jcsus xirng danh mình 
tnró-c măt Cha Ngài. 

Nhirngneucuòc gia-dìnhlê-bái cliáng 
di dôi vó-i su hàu viêc Đirc Chúa Trò i 
trong chôn gia-dình, thì nó chang có 
giá-tri gi. Hau viêc Búc Chúa Tròi 
trong chon gia-đình lúc là dê cáe luàt-
phóp cúa Báng Christ thau suot cuòc 
gia-dình sanh-hoat, là can-lhân giũlò-i 
mình nói cho luôn luòn xúng-hiêp v(Vi 
môi-mièng xung danh Đúc Chúa Jêsus, 
là lrù-bô nhfrng đêu gài bãy và cám-
dõ nhírng kê o- chung-quanh mình, là 
lâ'y tình yêu-lhiro*ngsôt-sang và èm-dju 
mà hê't sirc lo-Iang cho nhfrng nguiri 
nhà mình chira tin Đirc Chúa Jèsus. 

Anh em chi em có nh;)n-biêt các 
bôn-phân ay là quan - trong thê' nào 
không? Chac anh chj dã hiêu rãng 
ve phãn thièng-lièng, thì mình, là tíh-
dò, và bà-con mình chua lin Chúa 
thàt cách xa nhau nhu án phat cách 
xa on cúu-rôi, và nhu ông phú-hô kia 
cách xa La-xa-ro* bô-i cái vuc chang ai 
vuot qua duo*c. Hãy nhó* rang co*n 
thanh-nô ciia B ú c ' Chúa Trò-i công-
bình hòng dò trên các bà-con ãy, tirc 



T H A N H - K I N H U Á O 

là trên nlurng ngirò-i dã ăn cùng niàm, 
uong cùng chén vói mình. 

Nhir vày, anh chi nõ nào an-ô- trái 
vói dao Chúa, và bòi dó dir phàn 
khién ho liir-mãt? Ua ! fhrong khi 
Birc Chúa Jêsus-Christ di dê'n tàn cnôi 
dông vang dê tìm-kiem con chiên lac 
mãt, anh chi liá lai châng nèn gio tay 
cúu-vól nhĩrng linh-hòn vìra rát gãn 
mình bòi tình máu-mù, víra rát xa 
mình bòi chua tin r>i'rc Chúa Jêsus, 

sao? Nê'u la dòng-thinh vói Giô-suê 
mà nói râng: «Ta và nhà la se phnc-
sir Bĩrc Giè-hô-va,» thì cũng phái nli#n-
biê't và làin tron nbrrng dèu mình hira 
dtrong khi nói nhir vày. 

Haii vièc Eh'rc Chúa Tròi trong chon 
gia-dình túc là chăng chút yên-nghí 
cho tói chìmg nào mình có thê nói 
ràng: «Nãy , tòi dày, vói con-cái mà 
fh'rc Giê-hò-va dã ban cho tòi» (Ê-sai 
8 : 18).—La Bonrìe Revue. 

G I I T - G I N B E N T H A N H 
«...Há chang biel ràng thàn-ttíè mình là d'ên-tlu'r căa Dúv 

Thánh-Linh sao \>» (I Cò 6: 19). 

\ I không manh-khòe thì không có 
gì trong dòi naj ' ; ai manh-khòe 

thì có moi str. Manh-khoe là con sõ 
1 làm cho nhũng con so 0 (zéros) cua 
cuòc dòi có giá-tii. 

Khòng tir Iàm cho mình chè't yèu, 
dó là cá hí-quyet duoc song lâu hon. 

Cũng nhir tien-bac cùa mòt gia-dình, 
su manh-khõe cúa mòt ngiròi tièu-mát 
VÌ ngiròi cú dem xài-phí vô-ích. Búc 
Chúa Tròi dinh cho tn sông lâu, nhirng 
la tir làm cho dòi mình ngan - ngũi. 

TÕt thay, chăm-chút thàn-thê khi 
dauom ! Nhirng chăm-chút thàn-thê 
khi manh-khôe còn tot hon bòi phãn, 
vì sê tráhh điroc nhi'òu bjnh-tât. 

Y-khoa tot nhi'rt chính là khòng c.íìn 
thay thuoc. Lain-lnng và 'iiêt-dò là 
hai thay thuôc giòi nhĩrt. 

Không-khí l.à châl nuòi mang song. 
Khòng-khí ta thò-phai tinh-sach cũng 
nlnr co-m ta ăn. Màt trò-i và khòng-
khí cháng vào noi nào, thì thay thuoc 
liên vào noi à')'. Ngtròi ta thiròng có 
nhi'êu do-dac quá, nbtrng ít khi có dũ 
không-khí. 

Giũ-gìn dô-dac trong nhà cho rat 
mtrc sach-se cflng chira du ; còn phai 
làin cho không-khí trong-sach. Phai 
đê gian nhà tho-hiìt hau cho ngiròi 
nhà có the th(V-hút. Xin nói cho tôi 
biet nhà chi. em ô- là thê' nào, rôi tòi sê 
nói cho chi em biêt chj em là ngiròi 

thê nào. Xem nhà thì dù bicì ngiròi 
ô" trong nhà. 

Mõi buòi sáng, khi Ihúc d:)y, hãy 
mò - toang cira sô phòng niình. Chi 
em chang ìnuõntam nirór. do-dáv, hòi-
thúi the nào, thì cũng dùng chiu ô" 
noi khòng-khi hòi-hám, ban-llnu thê 
áy. Tho - khó hay dê là tai mình giír 
khòng-khí cho s?ch hay là dê nó ban. 

Xây nhà dê o bèn trong, chó khòng 
phái dê ngám bèn ngoài. Cho nên 
nêu nhà mình khòng the vìra thuân-
tièn, vìra cân-xi'rng, thì phai thích sir 
thuàn-tièn lurn sir càn-xúng. 

Chó hè an-uong thái-quá. An cho 
hct dói, chó (Ii'rng ăn cho thôa lòng 
tham. An đê mà song, chó khòng 
phâi sông dê mà ăn. 

It niró"C thì nhieu binh. Niró'C Ianh 
là mòt thây thuoc trĩr-danh, vì làm ra 
máu tol. 

Tánh sach-sè chang nhírng làm cho 
ta manh-khòe, nhirng cùng khiè'n ta 
hăm-hô", dê chiu, và thoa lòng. Theo 
mõt vài phirong-dièn, nó cùng là căn-
nguyên cùa dĩrc-hanh la. ( ) ' ban thì 
thàn-thê và câ linh-hòn dêu bi ô-uè'. 
Iyinh-hòn thanh-khict chĩ ngir trong 
thàn-thê thanh-khiè't. 

Có kê nói rang don-s(r, sach-sè và 
ci'r-dòng tir-do là ba phép dau-nhút 
trong khoa vè-sanh vê y-phuc. Có lỳ 
lám !—Mòt bà cao luòi. 


