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NGÒI CANH HOÀNG-HÂU 
"VTGl"()'I Birc kè inòt truyèn ritt liay vê 

. niòt cò bé tên là Jeannelte đi xem 
cuõc dièin binh lcn ngày xira. Hàng 
mà'y ngàn ngirci đirngquanh iibà rapcó 
hoáng-de và hoàng-hàu ngir xcm các 
toán qiiùn dieu qua. Jeannctte ducc 
ngôi trong rap vì là con nhà qui-phái, 
nlurng thfiy môt bà cu yeu-diiô'i, làp-
cftp co ghé mat xem mà không tliâ'y gì. 

Cõ hé bèn ngbĩ thììni : «Tôi khòe-
ma.nl] mà ngôi dày.dè hà cu giã-yêu kia 
dirng và khòng thâ'y gi cà, thi khôngnèn. 
Tòi phài kinh-trongngiriri già cũngnhir 
tòi iniiòn kè khác kinh-trong tôi klii tôi 
già vày.» Nghĩ thê, cò hèn nlnrirng 
chõ chobà eu, ra đirng liongdám đông. 

Cô còn kieng (nhón) chcn c.õ xemTnà 
Òhâng thfíy gì.thì mòt vi ciin-than măc 
áo giál vang lách đám dông den triróc 
inăt cô mà nói râng: 

—Cò bé o-i, hoàng-hâu cho môi cô 
den iigíii bèn canh ngài. 

Khi CÔ bú kinh-ngacdirng trin'rc măt 
hoàng-hàu, thì lioàng-liãu phán ràng: 

—Em hãy ngôi bèn canh ta. Ta đã 
thã'y em nbtrirng chô cho bà ct.i, nèn 
bày giir em dirrrc phép iigììi canh ta. 

Birc Chúa Trò'i cũng tõn-kinh nlnTng 
ai tôn-kinh tòi-tó' N'gái nhirthe. Đirc 
Chúa Triri lai càng tòn-trong nhrmg 
ai cirii-giúp các mòn-do già-yÊu và 
nghèo-kbo gân di het btrác dtrirng ttcVi. 

ÁNH BEN CÚ-U MANG 
C l " chép râiíg môi khi vày thành não, 
^ vua Alexandre le Grand lliiíp inòt 
ngon đèn, tô y ngtriri nào â trong Ihành 
dirirng bi vãy chiii di ra dinrng kbi dèn 
sáng thì sè dircrc gifr ven inang song. 
Nhtrng nêu chãngai chiu ra, Ihì khi dèn 
tât và thành vf>, het thãy sè bi giét cbêt. 

Tìr Thàp-ttr-giá trong trèn niii Gõ-

gò-tha, Đirc Chúa Trò-i roi «str sáng 
cùa th&'-gian» (GiăngS: 12). Neu dè'n 
cìtng Ngài dinmg kbi ánh sáng chói-
lòa, thì anh em dtrrrc song dò-i diri; 
nhirngneu l)ò niíic ánh sángcho tiri khi 
bóng toi hao-vày,băn anhein chfingcòn 
dtrrrc Ngài thtrang-xót.—(ìospel (ìrain. 

SAO KHÔNG ĐÓNG MANH? 
TV/TÒT ngtriri lùn muon dóng dinh 

vào tvrtrng dè treo birc ânh. ông 
dirngtrèn ghê', nhtrng vàn ehtra vói tiri 
cbo dinh dóng. Vcr bèn kè thêm căi 
thùng. ông rtin-iày dirng lèn, girr húa 
đóng nhe nhe. Sot ruõt, vrr hòi răng : 

—Sao ininh khòng giang IhSngcáhh 
đóng thàt manh? Đóng the thi hirl 
bao giir e.ho. xong? 

Chông dáp: 
—Đmigtrênchô lung-lay khòngchac-

ch:1n nhtr tlie nãy thì ai dáni gi<r búa 
dóng thàl manh? Có mà ngã v<"V so. 

Day ngay-thãng hay day rut-rè là do 
giàng-sir hay giáo-str dirng trên nen 
vìrng-ch:1c hay khòng \Trng-chac. Các 
tièn-tri Hè-bc-ro- không hc nói rut-rè, 
ngftp-ngìrng, vì nen cùa các òn'g à'y là 
Btic Chúa Triri Toàn-năng. Càc òng 
ãy bie't r&ng khi mlnh nói: «Đirc Gic-
hô-va phi'in...,)) thì thàl có Birc (ìiè-
hò-va bèn canh mình.—Toronlo Glòbe. 

MUÒN BÂNG TRÒI SAO? 
T7"HI còn it tuòi, Tiên-sĩ Talmage có 
- • khuynh-hircng vè thuyet hoái-
nghi. Mòt ngày kia, ông hoi niòt niuc-
su- già «tai sao» lai có viêé năy, «thè 
nào» lai có viêc kia. Cu muc-str đá'p: 

—Nay7Vi//íi(í</e, anh phâi dè cho Birc 
Chúa Triri hiê't mòt vài vicc mà anh 
khòng biet c h c ! 

Talmage làm theo lci kbuyên-bão 
sàtt-sâc ííy, tin và vè sau giâng dao cho 
hãng van ngirci. 
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