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1 A / T Q I ngirò'i phai kính-trong 

F W sir hôn-nho'n,» dó là 
tiè'ng nghièm-trong, thiêt-yê'u, 
yêu-thvro'ng cũa Đtrc Thánh-

Linh phán to-tuòng trong thcri-kỳ năy 
đc day-dô các con-cái thánh cũa Chúa 
biê't ván-de dó là quan-trong. Theo 
lỳ-lánh cúa ngirò'i dò'i, bát ctr hang 
ngiròi nào cũng hay kén-chon cho duo'c 
sac, tài, dirc. Vày, tirõ'ng nên bàn qua 
máy vâ'n-de ãy. 

Sác.—Ay là cái vê dep mỳ-mieu nhur 
gam thèu hoa, dôi má hòng xinh-lich 
nhtr mãt trò-i 16 ra lúc hirng đông. A } ' 
là cái su tôt-đep khuynh-thành cùa 
khách quăn-thoa tô-điêm, trau-giôi: 
Môi son,má phán, y-phuc, đô nír-trang, 
chon mày vòng nguyêt, con mát nhir 
thúj'-tinh trong vát, dãu tóc có sóng 
don den kit nhir mây, không bút nào 
tâ cho hêt. 

Suy kim nghiêm co, ta tháy nó có 
môt cái ma-ltrc phi-thtròng, hai biê't 
bao ngirò'i. Xira kia Tír-Hâi là mòt 
trang dõng-sĩ, cũng vì mê'n cái sac 
tuyèl-vài ciía nàng Thúy-Kieu mà phái 
chê't; Te-quàn vì mê v o Thôi-Tu- nên 
phiíi tuyêt-mang. Lai nhtr Ba-vít vì 
ham cái sác-lich cúa nàng Bnt-sê-ba mà 
phài giê't U-ri, là chông nàng. B ó , 
nguy-hiêm thay, cái nhan-sac giâ-doi, 
môt măt hai lòng, dăy nhũ-ng tòi-loi l 

Sapctrói vo-lay chong, cau-xin Chúa 
ban phiró'c cho chúng lôi dìrng chú-
trong vè thú- nhan-sác ãy. Xin nhó-
ràng cái vê dep thiên-nhiên cùa Chúa 
phú cho là tôt-lành, khien ngu'òi quàn-
tù-, dao-dt'rc phâi mén-chuông. Còn kê 
ham sac thì chuôc lay hai vào mình. 
Đáng tièn-tri Ê-sai đã nói : «Nhan-sác 

nó giông nhtr cô hoa ngoài 
dong»(Ê-sai40:6) . Búnghlml 

Tài.—Tài là gì ? Xin trâ lòi 
cách d l hieu, ãy là cai nang-
ltrc làm vièc cũa kê trâi-biét moi sur. 
Nliieu kê chê nhũ-ng nguòi làm tho, 
làm ruông, vì ho măt-mày sém đen, lao-
ltrc, sanh-hoat circ-khô. Nào có biê't 
đâu nhtrng nguòi hang đó thtròng có 
mòt trái tim quàn-ttr, dau găp cânh-
ligô nào cũng thôa lòng o vó'i ban 
trărn nărri. 

Các càu các cô trong Chúa nghĩ thê 
nào? Mây cô nên biét tu'ong-lai mình 
phâi có môt ngiròi chông. Vây, phâi có 
cái tài lich-duyêt, biet gánh-vác giang-
san nhà chông. Phâi biê't mình se làm 
bà ine ttro'ng-lai cũa đàn con tho'-bé, 
nèn căn có tài dtrõng-duc trê em và te-
gia nôi-tro- cho xúng-đáng. Phâi có lài 
thay măt chong khi chong đi váng, nào 
là tiê'p khách, làm chti-toa trong viêc 
gia-dình lê-bái. Lai theo thòi-đai nay, 
cũng nèn có tài vè phLro-ng-diên văn-
chtro-ng, biê't suy-xét viêc đòi, biêt nên 
biê't htr, biét lòi biet lõ, biét tùy co-
ú-ng-bién, biê't cam sô chi-lhu trong 
viêc xài-phí hãu cho khôi thiê'u-thon. 

Nói lóm lai là phài có tài làm môt 
ngiròi tiró'ng gioi trong gia-dình. Vày 
mó'i mongcó mòt ngirò'i ban trăm năm 
mà lòng mình so--lhích-dê trao' xuo-ng 
go'i thit. 

Còn ban nam-nhi phâi có tài, 'có 
clu'rc- nghièp . hoàn - toàn tinh - thông, 
không luân nghèo-hèn hay giàu-sang. 
Phai biét doi-phó vó'i cái thò-i-lhe hièn-
kim cho xú-ng-hièp. , 'Phâi có tài cai-tri 
gia-đình, ctr-xír khéo-léo vó'i vor con. 
Lai phài có tài chiu circ-khô, làm-lung, 
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đ ê phòng khi niình lcr sa co- thãt Ihê'. 
Dùng tuõng niình cV đia-vi cao-quí, 
làm btrc Ihììy, bue ông, thì không cãn 
tra tay vào vièc hèn-ha dó. Phái biê't 
rãng inuon làm chũ, thì phâi làni t<V 
triróc dã. Tír xua đén nay biê't bao 
nhiêu buc thuo-ng-luu, ngiròi chí-sĩ 
lam khi thát-bai, thì phâi lăn suoi trèo 
non, làm-lung cuc-nhoc dê gánh-vác 
gia-dình dông-dúc. 

Dirc.—Dire là gì ? Là cái tánh toàn-
thiên toàn-mỳ thiêng-lièng cua Dúc 
Chúa Trò i . Nguòi nào có đirc ăy túc 
là có bòn-lánh ciia Dúc Chúa Tròi ph.ú 
cho. Nê'u nguòi ban trăm năm có sac, 
có tài song không có đúc-hanh, thì 
chang khác nào hoa không có mùi 
thcrm. Songkêcóđúc căp théo tài thì 
giõng nhu gám thêu hoa, nhu vàng 
đupccham-tro làm đô nũ-trangdep-dê. 

Ngiròi có dúc thì có tánh-lình rât ôn-
hòa, thuan-hàu, ăn-nói lê-phép, và hay 
khièm-nhuòng, mem-mai den deu. 
Nguòi ay khòng hay khoe-khoang tánh 
tôtcùa mình, song tò ori Chúa ban cho 
mình. Ngirò-i có đúc thì có môt cái 
năng-luc la-lùng trong mpi cănh-ngô, 
có thê bât phuc tôi-nhon, làm cho 
nhieu ngircVi phuc mình béVi lòi nói dao-
dúc. Kê dó có thê thángmoi tình-duc 
cúa xác-thit, moi su cám-do cùa ma-
qui, và có thê gõ* moi ngbi-ngò-, di-
đoan cùa ngu'cVi đ<Yi. 

Nói tóm lai, ngucVi có dirc thì duoc 
vinh-hiên, tôn-trong trong kỳ hicMi-tai 
và kỳ tuong-lai. Ai là nguòi có dirc? 
Chác là con-cái cũa Chúa. Vây, ta là 
tín-dò, chó - nên kê't ban liăm năm 
vói nguò-i ngoai-dao, vì cĩao-dirc cũa ho 
chĩ là be ngoài, giong • nhur áo nhóp. 
Cũng đìrng luòng rang hê Ià con-cái 
cũa tín-dô, hoăc cũa thay giâng, muc-
su, thì nguòi ta tu-nhiên có dirc-hanh. 
Trái lai, nê'u con-cái nhũng vj â'y không 
tiè'p-rucVc Chúa làm Chũ lòng mình, 
thì lai đáng tránh bôi phãn. 

Ái-tình.—Ta nên nói van-tat râng su 
hôn-nhon cũng ví nhu dirng cái nhà 
vây. Duyên-sâc cũng ví nhu nhũng 

món trãn-lhiel trong nhà, tài-dirc cũng 
ví nhu tutVng và ngói lo*p, còn ái-tình 
ví nhu cái nen. Côt chac, kèo chác, 
có dô-dac trong nhà, song nê'u cái nên 
không châc thì phài hu-hõng. Trong 
cu'ôc hòn-nhon cũng vày, anh chi muõn 
cho ben-vũng lâu-dài, thì phâi buòc 
chăt bãng dây ái-tình, và dung.trèn 
Vàng Dá, là Dâ'ng Christ. 

Phiii buôc chât bai nbũng cái lat-léo 
yêu-thucmg hau khi gió nia sóng quĩ 
dén, dôi-lúa khôi phài ehia-lìa. Á i -
tinh dê khién anh chi môt phút không 
ròi nhau, van giũ tam chung-tìnb, giũ 
duyên cãm-sat dá vàng, giũ lòi giao-
uóc dinh-ninh truóc măt Chúa. Nó lai 
có mòt cái dièn-luc. luu ra tir Dirc Chúa 
Trò'i, sê khien ngirò'i nam phái lìa cha 
me mình ma dính-díu cùng nguòi nũ, 
còn nguò'i nfr thì hêt lòng thuong-mên 
ngucri nam. Cap uyên-iro-ng se dông-
tâm ca-hát và lupn-bay trèn cõi tròi 
thanh díio-nghĩa. A y vì chímg nhfrng 
kêt-hiêp thàn-thê mà lai kêt-hicp linh-
hòn, và hai ngu<Yi dong nèn mòt thit. 

Phép giao thánh-khiè't làm dep lòng 
Cha Toàn-năng, vì Ngài kê là môt lê 
trong tình sàu. Kê't-cpiâ tình yèu-
thuong ay, va chòng chúa-chan hi-
vong, găl-hái nhfrng bông-trái thiêng-
liêng, và dupc huong ccr-nghicp, túc 
là con-cái Dúc Chúa Trò i ban cho. 
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Ban thanh-niên nam nfr nghĩthc nào? 
Ai biê'tngó cuôcdòi thì đùng bam-mè'n 
duycn-sác giâ-dói, song phâi uóc-ao kê 
có tài-dúc cho xúng vira. Lai phâi 
buòc chăt bãng scri dây ái-tình trong 
moi cành-ngô, vì nó dê khiê'n la biêt 
tình yôu-thirong cũa Dâng Christ. 

Deu càn-yeu rát kê't-quâ tol là nên 
biêtnhau tìr buôi dâu xanh tuôi trê, vì 
nhc* đó ducrc hiêu tánh-tình nhau mà 
yêu-thuong nbau nòng-nàn. Lai còn 
dèu quí hon nũa, là tìhh yêu-thuong 
cúadôi bên càn phâi trâi qua nhiêu su 
tbù-thách, thì mói niong duoc hanh-
phuóc cho gia-đình và cho hítu-tu. 
—Nguyên-thanh-Niên, Ô-môn. 


