
H O N -
I I l V N I I - K l M - D l K U , 

j L T Ô X - X H O ' X là s y rã't trong. Có hôn-

nl icn , rôi sau m ó i làp diryc gia-

đình. Tir lúc loài ngiròi mói có, Bt'rc 

Chúa Trò i (tã đjnh lè này, nên Ngài 

dirng ngirôi nam và ngirói nfi- mà chúc 

phinVc cho. Khi Cúu-Chúa Jêsus-

Chrisi ó thc-gian, có d y môt tièc ciró'i 

tyi Ihành Ca-na (Giăi ìg 2: 2 ) , dũ biet 

Ngài cũng coi lê <ló là quan-troug. 

Tiec thay, có lìuii tín-đò Cln'ia coi 

kliinh vièc liôn-nhon, nên xày ra 

nhiì'ii dèu không hièp l è : ngiròi g iũ 

*ao Tin-lành mà phói-hièp vó'i ngiròi 

khác giáo, ngirói tin Chúa mà kíft-

đuyên cùng ko không tin, làm cho đôi-

li'ra kliòng thnàn-hôa, gia-dinh không 

dam-àin. Anli chi giáo-hĩru nên biêt 

ràng dã làm tín-dô, thì plii'ii vui lòng 

vàng-theo mang-ljnh Chúa ( I Phie 1: 

2 ; I Sa 15: 22; I I C ò 1Q: 5 ) . 

Xin hôi: Môt ngiròi tin Chúa, có the 

lfiy và líiv chông ngoai-đào Chăng ? S y 
ày có hicp ỳ Chúa không? Ve sir hôn-

nh<m, Kinh-tliánh dã nói rõ rôi. Nêu 

inòt ngiròi tin-đõ muÕn gâ-ciró-i con 

mình cho kê ngoai, mà nói cau-nguyèn 

dc coi Chna si'ip-dăl the nào, thì lliàt 

lam to! Chúa dã lăp di lăj) lai nhien 
lân clio dàn Ngài hieu ve sir hai cirói-
ga vói kê ngoai. Dàn Y-so-ra-cn, vì 

kliòng vàng lôi Chúa, phói-hièp cùng 

dân ngoai, cho nên lam phen bai-hoái, 

nhà l)i gironi dao, khón-khô, bói-rói! 

Đó là tàm girong triróc mát cho ta soi 

chung. Có ngiròi ket-duyèn vó i kè 

ngoai, khi ai hói lè, thì lày tho I Cô-

rinh-tò 7: 12-14 màcãi lai. &ôa ày ràt 

sai, vì ô dó có máy khúc khó hicu, nên 

nlnrng kê dót-nât và kém di'rc-tin, thì 

thirông hay giâng sai ỳ-nghĩa, cũng 
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nhir ho giâi sai vê các phan Kinh-

thánh khàc, chuóc lày s y lnr-màl vào 

mình ( I I l 'hie 3: 16). 

Phâi biet ràng trong thôi-kỳ dó 

khàc nào dó i luât-pháp, ngirôi Cô-rinh-

tô hay lày kè ngoai, nên tác-gjtâ huóc 

phài khuyên ho nhir vày, không lê 

bièu ho đc-bô nhau. Sir day trong I 

Cò rinh-tô 7: 12 dó là « ỳ tàc - g i à » , 

chfíng phâi v Chúa. Côn chũ- «nhĩrng 

kè khàc» trong càu dó là chi ve nhù-ng 

ngirói giâ-hlnh, tin sai muc-dích. 

Xí'ii môlngirô'ilin-duthàt biêt lè màu-

nhièni ci'ia dao Tin-lành, thì không vì 

ham-mè xàc-thit mà vàp-pham. 

Chúa cám nhăt svr hôn-nhon bíit-
hiêp-lỳ- « C h ó trong v u ò n nho mình 

hai thú- con giàm, e het Ihày hoăc con 
giâm ngiroi dã trong, hay là hoa-loi 

cùa virôn nho, deu thuôc vê noi 

thánh. C h ó cày bàng môt con bò 

thang chung vó i môt con lìra. Chó 

măc bàng vãi pha lôn lông chiên và 

gai vói n h a i D ) (IMiuc 22: 9-11). Phao-

lô có nó i : « C h ó mang àch chung vói 

kê chàng t in . . .» ( I I Cô 6: 14-18). 

Xí'ii môt ngirôi dò'n-bà chông chè't, 

thì đu-o-c lir-do, muón lày ai tùy ỳ , 

nhirng phâi là ngirôi tin Chúa ( I Cò 7: 

;i ' .)); nêu ó vày, Ihì có phiróc ho-n (càu 

4()). Lam phen Chúa răn dàn Y-so-ra-
èn vê s y ké t -hôn trài dao, ràng: 
«Xgir<ri chó- làm sui-gia vó i chúng, ( l i o 
gà con gài mình cho con trai ho, cũng 

dírng cu-ói con gài ho cho con trai 

mình, v ì các dàn-tôc nììy sè du con 

trai ngiroi Ua-bo ta mà phuc-sy các 

thãn khàc, rôi con thanh-nô cúa Bi'rc 

Giê-hô-va nôi lên cùng ngu-oi, dièt 

Dgtfoi cách vô i -vàng» (PhUC 7: 3-4). 
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Có nhièu chì ein lãy chõng ngoai, bèn 
phài di theo diróng-lõi chông niinh, 
tnV nên hang ngiròi bôi-đao. ftón-
òng cuó'i \<y chira tin Cln'ia, thiróng 
gàp cAnli gia-dinh râc-rôi, mâ't hc't Ihú 
vui ; Jiõi svrác theo hoài, làu ngày sanb 
nguôi-lanh, bò Chúa. DSu có õ- dó i 
vó-i nhan, sanb con đê cái, cũngkhông 
chi'ic con-cái dó sc Ihó-phuong Chúa. 
Tiên-tri Nê-hê-mì quà năng nhĩriig kè 
không vâng hVi Chúa mà kê't-hòn cùng 
ngirò-i ngoai-bang, là con cùa ma-quĩ, 
nghich cùng linh-hon. Vua Sa-lò-môn 
s a y - m è d ó n - b à ngoai -bang, pham 
tôi" cùng Chúa ( N è 13: 26; Êxo- 10: 
10, 11). Y-so*-ra-ên là dàn hra-chon 
cùa Chúa, còn bi rúa-sâ, vì cá Ifíy kê 
ngoai làm vo* chông, huô'ng chi chúng 
ta là con nuôi, nêu nghich lò i Kinh-
thánh, thì su nìa-sâ ãy lón là diróng 
nào! « C h ó he dõi niình; ENrc Chúa 

T r ó i không chiu khinh-dè" đãu » 
(Ca 6 : 7 ) . Nhieu khi chúng ta nó i : 
« C ó lè mình làm sni-gia vòi òng X . 
diroc, òng dàu chira tin Chúa, song 

phuc đaò Chúa l â m ; » hoăc nó i : «Dììu 
òng l)à Y . cliira tin, song ngirói con dã 
cãu-nguycn rôi, ta gâ con clio lii'ín 
cũng không sao!» Vì lè" dó, ta bi ma-quĩ 
líra-dõi. Hiet bao bâng-có hicn-nhiên 
khiên nhièu linh-hôn sa vào virc thãm! 
Sa-tan là côi-rê cùa sy líra-dói, nêu 
chúng ta nghièng tai nghe con-cái 
cùa su líra-dõi, thì có xi'rng-dáng làm 
con Đàng Chon-Tliàt chăng? 

T ó m lai, ngirói tín-do quyêt không 
d u o r phép phói-hièp cùng kê chang 
tin. Nêu c.uói-gâ cùng nguói không 
dóng dao, thì dói vó i fh'rc Chúa T r ó i , 
chiic ngirói â'y mát hêt bí-quyêt cùa 
dao Tin-lành ( R ô (>: 21). Hai nguói 
không đông ỳ vói nhau, thì há dóng 
đi chung diroc sao? (A-mót .'í: .'i). 

Xin khuyên anh chi lín-dò, khi sap 
lo vicc hôn-nhcm, khá can-thân. 

Cììu-xin Chúa, l à fKrcChúaTrò i loàn-
năng, yêu-thuoiig chúng tôi, gìn-gifr 
chúng tôi. trong su kêt-hôn,haucho moi 
viêc chúng tôi làm dirov sángdanhNgài 
ò-no-i dàt niìy, và hiêp lc dao.—A-mcn. 

T H A - T H Ú ' : 

A N H EM CO THE ĐiraC 
T R Ô N G - C Â Y : 

Hê ai tin Di'rc Cliũa Jêsus, tlii đuoc su 
tha tôi (Sú-đò 10:43). 

CÚ*U-RÕIs 

Xy là nhó àn-đièn, bâi ili'rc-tin, mà 
anh cm đirox cúu, dèu đó không phãi 
đên tir anh cm, bèn là sy ban cho cùa 
Đúc Chúa Trói (K-phê-sô 2 :8 ) . 

B Ì N H - A N : 

Ta dc sir binh-an lai cho các ngiro-i; ta 
ban sir binh-an ta cho các ngiro-i; ta 
cho các ngirci sir binh-an cháng phài 
nlnr thê-gian clio. Lòng các nguo'i chó 
boi-rõi và đírng so'-hãi (Giang 14:28). 

V U I - M Ù * N G : 

Ta nói cùng các ngiro'i nhfrng dèu đó, 
hâu cho sy vui-mìrng cùa ta ó trong 
các nguo-i, và str vui-mùng các ngiro'i 
đuoc tron-ven (Giăng 15:11) 

Dĩíng Christ ò' trong anh cm lâ su-
trông-cãy vc vinh-hien (Cô-lô-sc 1:27). 

VŨ*NG-CHÁC: 

Vì tôi châc rSng hã t -kv sir nào, 
cháng có thè pliàn-rp chúng ta khòi sir 
yêu-tlurc'ng mà Di'rc Chúa Tró i đa 
chúng cho chúng ta trong Di'rc Chúa 
Jôsus-Christ (liò-ma 8 : :i8;. 

Y Ê N - Ù I : 

Sir yên-ùi cùa chúng tôi bòi Bíng 
Clirist mà cluìa-chan ( I I Cô-rinh-tô 
1:5). 

SÓNC ĐÒ"I BÌfl: 

He ai tin đén Ngài đèu điro-c su- sóng 
đói dói . Ai sóng và tin ta, thì không 
hèchê't (Giăng 3: 15; 11:26). 

Anh em lai nhò* Ngài mà có điro*c đ'A\-
dăy m9l su- (Cò-lõ-se 2 : 10). 

—Dich báo al.e lielvvcment.o 


