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Niró*c trong, núl biSc, trò-i thanh, 
K'ui. loan-phu*o*ng dâu trên cành chào xuàn t 

Môc cho cuõc thS xoay-vân, 
Khúc ca tình-nghla m u ò n phân du-diro*ng. 

Tung trò-i vo cánh UYên-tro*ng, 
Song-song cùng Iiró*t dăm trirò-ng chông-gai. 

Treo gu*o*ng sáng-suÒt muón dò*i, 
Bia lòng ghi rõ tên ngu*ò*i tinh-cluing.— T. K. 11. 

ÀN-BEhôn-nhoTi thàt là trong-yc'u, 
vì iió quan-thiè't vcVi gia-dình, có 

li-hirĩriig cho xã-hòi và ntróc-nhà 
Vi hâng ai thành-hôn trái phép, 

i cliinh ngtrò*i dó làni n»uy cho canh 
-itình ininh. và làm hai cho xã-hôi. 
y, ai lã tín-dô cùa Bĩrc Chúa Jêsus-
ríst, can phài dc tàin suy-nghĩ, chĩr 
Dg coi str hôn-nhon là phàin-tuc, 
ii-thirCVng; str hôn-nho-n chinh là 

ánh trirĩrc măt Cha cùa chting ta. 
N e u tin-dò tning-lliành, vàng theo 
ang-linh cùa Chiia, hiet trong linh-
.'n, phàin-giá và thàn-the mình, là 
'n-tlu'r cùa Chúa ngir (I Cô 3 : 16-17), 
i 11:ì\ lo kè't-hôn liii>p theo thánh-v 
i Ngài; nhir vày, chìic ho sê gày nèn 

inòt cành gia-dinh hanh-phircrc, 
i-vè, và lir trong gia-dinh nSy sê ltrti 
Innrng rát Iboin-lho cho dông-hào, 

s-hòi. Côn ncu tin-do bftt-trung, choi-
iiiaiig-linh cùa Cluiii, khõng vàng 
Kinh-Thánh day, cĩr cuói-gà theo ỳ 

'êng inình, thì nguy-hièm và dáng 
umig hlin. Ho tir khinh-rè linh-lion 
ìnli, quên ìiíiig thàn-lhè mình lã dên-
ò cùa Chúa; chác ho sê bi Ngài 

-phal năng-nè. Vây, . inõi nginVi 
hài kinh-trong và càn-thân vê su 
òn-nhini, vi str hôn-nhon là thánh. 
Su* hôn-nho*n phâi do Ỳ-đ inh cùa 
úc Chúa Trcri.—Vs)y mcVi phâi lê. 

Ncu nam tin-diì niìy iiiuôii kfit-hôn 
vcVi nĩr tín-do kiii, thi phâi cììu-nguy?n 
dc y Chúa dircrc nèn. Birng co-íiuyè't 
theo y minh, vì thành-hòii hay khòng 
lã bĩri y ('húa. chcV không bĩri mình 
diiu. Cũng dirng lã'y lcVi cùa kè khác 
gicm-pha nììy no làm bàn lòng, miên 
là Chúa đjnh đuyên cho thì ducrc. 
Coi nlnrnginVi ngoái Chúa còn tin lăng: 
((I.iro-ng-duycn do túc-df, giai-ngàu ttr 
thit'n-lhành,» huong cbi cbĩuig ta dã 
thuõc vê Chúa, há chăngnèn lìni-kiem 
vá vâng Ihco y-cliĩ cùa Ngài sao? 

Mình tir iliiih cho niình thì có nhieu 
khi g ă p str bicm-nghèo, Uhon-khò, là 
tai niiiih chĩ bic'l can tháj'gãu cái lòng 
ngin'ri võn khô dò và sàu-sslc lìíni. Ta 
hav lãm-lac, ncn cììn phâi llico y-djnh 
ciiii C.luiii ì n à Ihiinh-hòii. 

Boc sách Sáng-lhc Kv doan 24,chúng 
tii Iháy mòl sir Ihàuli-hôn Iheo y Chúa. 
Áp-ra-ham sai Ivli-è-se di hòi vcr cho 
Y-sác. Ê-li-è-se căti-xin Búc Chúa 
TrcVi lò cho iiiình biè'l Ngài dã dinh 
cho cò thiífu-iHr nào gá nghĩa trăm 
ìiăin eùng Y-sác. Nhc* dó nià Y-sác 
cirĩri dtrcrc nàng Hè-be-ca «và yèii-inen 
ì i i ingA (Sáng 24 : (>7), lai gày-dtrng dtro'c 
mòl gia-dình hanh-phircrc, ve sau trcV 
n è n mòt dàn Ihiinlu cùa Báng Toàn-
iiìing. Ngàv nay chúng ta iicmi soi 
gtnrng cùa Ê-li-è-se dó ! Có tháiih-hòn 
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theo y Cliúa thì lình-nghĩa va chông 
mói làu-dài, bèmchăt, và cânh gia-
dình tnói dam-ám, yên-vui. Thàt 1am 
tín-dô suôt dcVi hõi-hàn vì dã thành-
hòn theo ỳ ngòng-cuông cùa mình, 
chó khòng chiu theo y tôt-lành, tron-
ven cùa Chúa. 

Hôn-nho*n phâi do á i - t ình eho*n-
thât thì mó*i đu*o*c.—Lám khi cha 
me circVi-gà cho con ít chú-trong vè ái-
tình cùa chúng, phăn nhieu chl láy 
quyên phu-mãu mà ép-buôc duyên-
phãn cvia con mà thôi; hoăc có khi 
vì tháy giàu-có, sang-trong hay là 
quyèn-thê cìia đcVi này, thi sanh lòng 
ham-inuõn, nên ép con trng-thiiàn và 
lo ctrcVi-gâ. Vày thàt là nguy-hièm, 
khõn-khó cho con-cái mình niuòn 
phãn. Vi ccV dó ta thãy vô-sô cânh 
gia-dình bi hir-hông, diêu-tàn, găp tai-
hoa và huôn-thâm gcVm-ghè, chcV châng 
có mây-may hanh-plnrcVc. 

Ai-tình phâi làm nèn-tàng cho moi 
cuòc hòn-nhon. Nêu chang có ái-lình 
làm chũ-dông, thì str hôn-iihon chang 
qua nlnr dóa hoa dep-de inà khòng có 
imii thom. V o chông kêt-hôn vì ái-
tinli thì sê biêt tin-cày, tha-thi'r, giúp-
đ õ và yên-ùi nhau. Con-cái có là k£t-
quâ cũa ái-tình chon-cliánh, thì mói 
diroc thông-minh, linh-loi. Có môt 
deu dáng buôn và đâng nhác-nhô- cho 
cácban thanh-niên den tuòi thành-hòn, 
là hièn nay phong-trào lãng-man hììu 
lan khap, khiên nhièu ngiròi chĩ kêt-
hôn vì tháy nhau có duyèn-sác hir-
không, già-dôi. Ho khòng hiê't rang 
vê dep cùa tàm-hôn do ái-t'uih cho'ii-
chánb niói là dángchuòng Và càng lâu 
càng lòng-Iây, chó không theo thài-
gian mà tàn-héo nhu nhan-sâc măt 
ngoài (xem I Phie 3:3-6). 

Tào -hôn là tat-nan cho g i a -đ ình . 
—Thành-hôn cõt đè gày-dtrng mòt gia-
dình mói, gia-dình hanh-plnróc, êm-
dêm, lac-thú. Ngu-òi có trách-nhièm 
gây nên cânh gia-đình dó phài biet 
viêc, tírng-trâi, có thè tê-gia, nôi-tro-, 
bâo-toàn và chù-trtrong moi str trong 

gia-dình. Song le mat chúng ta thirtVng 
tháy trong ntróc Viêt-Nain mình có 
nhièu «nan» tào-bònlam. Cócon trai, 
con gái tìr 1(5 dê'n 20 tuôi, tbì cha ine 
lo chuyèn cirói-gà roi ; neti tre tir 22 
tuôi sáp lên 30 luòi, thi kèu là lõ thcri, 
lõ' tiét. Bò i thtrong-cô khác han, tirng 
áy tuôi ho chãng biê't str hón-nhon là 
gì . Còn dòi nay hc con chìrng 19, 20 
tuôi, tbì cba me lo dfr 1am. 

Theo ỳ lôi, hè lón tuôi bao nhièii thì 
tôt háy nhièti, vì v o chông sê lirng-trài 
đtrò'ng dòi , hoc-hiêt bòn-phàn, và có 
thê coi-sóc, giiip-dõ* gia-đình. Vii lai 
cũng bièp tbeo sanb-Iỳ níra. Vì v o 
cbõng chìíc phãi sanh con, inà nè'u ho 
là cây dèo, giong lép, thì láni sao sanh 
đtrc/c trái tfit, bông thom cho nbon-
quăn, xã-hôi ? Vày riêrí cân phâi do-i 
hic cao tttôi hon dè tiiib-tban và thàn-
thê phál-trièn diĩy-tron, thì mó'i sanb 
điroc con-cài nianh-khòe, thông-minh. 
Thtr coi hèn Au-Mỳ dó! Có kbi bo gân 
40 tuoi nió'i ket-hôn thì sao ? 

Tôi tircritg rãng tir 18 dén 21 tuôi, 
phăn nbièti ngiròi cbtra tron phân-sir 
làm con dõi vc'ri cha me, buoiig cbi là 
ven đao vcr chcìng, tbì sao dtroc? Kêt 
ngbĩa v o chông chìrng mc)t hai năm 
thi có the sanh con ; thc' lã cái cô, cái 
càu clnra hêt bôn-phàn làm con dõi 
vói cha me kia bày gicV lai lên chtrc 
làm cha me roi dó ! Co-khô clnra! Có 
càu ràng: «Làm con chira ìô i , làm me 
sao xong?» Thãt vày, sir tào-bôn xtra 
nay vãn sanh hiet bao nhiêu dêu tè-bai, 
buon-rău, hoi-rôi, khó-khăn và dau-
dcVn cho vô-so gia-dình ! 

<> • • O 
Thê thi chúng ta, là tíii-dò cùa Chúa, 

cãn phài két-hòn tbeo ỳ Ngài sãp-đăt, 
phâi cbú-trong ve ái-tình cíia con hon 
là vì bát luàn deu nào khác mà ép 
duyèn con-cái, và lai dirng khi náo 
cuói-gâ sóm quá mà làm hai con-cái 
mình trong gia-dình cùa nó. Chúng 
ta bang lòng theo ba dieu-kiên nãy, 
tirc là kính-trong str hòn-nhon vày. 
—Mnc-sir Lê-văn-Tram.—Cao-lãnh. 


