
V U I T A N H ! 
Đang di bircrc duòng đò'i hiêm-trõ', 
Phãi hát bài mírtig-rô" N O E L . 

Dãy lòng nhfrng kê lo-phièn, 
Bê liõn yíiii-duíli đucrc yèn-vui hoài. 

X A F O ' C tán-tcVi trên đwrng cĩòi, là 
nh(V tánh-tình nhir nhò- tài-năng. 

Không gì (|uan-hè hon vui tánli. Măt 
li(Vi và tinh-lú chieu sáng trong bàu 
tròi thê nào, thì nguòi vui tánh soi-roi 
trong nhà ngoài cĩuòng c.ũng thè áy. 
Bòi vó-i đcYn-bà, tánh vui cpií hon nhan-
sac hoăc tài-năng khác. 

Tánh vui dtnVng nhu khiè'n câ vũ-
tru mín-cuòi, phong-cânh thêm đep, 
cuôc dòi thèm xinh, mat tròi trăng sao 
thêtn sáng-chói. Hõi vui lánh! nluY 
m'ây, tuòi lho-au duoc diu-dàng, dòi 
thieu-niên đuoc thanh-lich, khi già-cá 
duoc thanh-cao. Hê nguòi vui tánh 
di cĩen dàu, thì o dó duòng nlnr tòa ra 
ánh sáng—ánh sáng Uiuong-xót nginVi 
nghèo, giúp-đ& kê khó, chia bttòn vói 
nguòi dau, nhon-tù vcVi đong-loai. 
Thày mitt tuoi-cuòi nhu thê', lòng ta 
cfing vui-mùng; trái lai, thay măt 
nhăn-nhíu buôn-buc, hay căm-giàn, 
lam-bam, bat-lie, thì cũng chal thèm 
gánh buòn cho ta. Tánh nóng-giàn tô 
y không vui, hõn thiê'u cao-lhuong, 
lòng Uéin ròng-rãi, net-na cúng nhu 
dá, khò-khan nlnr bãi sa-mac. 

Hõi dòc-giâ! nét măl anh em tõ ra 
thê' nào ? Neu mình hay buôn vì ngcV 
moi ngiríVi, thì nèn mau sua-dôi eái 
tanh áy đi. Theo tu-nhicn, có tánh 
vui, có tánh buôn. Dau vây, minh 
cũng có the bô quên măt iniôn, làp Iá}' 
mat vui mà xem moi su xi'iy đen. Mòt 
bà kia dã thuè iihà mcVi. Mòt hôm, có 
ban dê'n tham. Bà mòi ban ngó ra 

ngoài cùa sô dêxem cânh dep cũa mình. 
Nhung, ban nói : « T ô i chi tháy nhieu 
óng khói và mái nhà xâ'u, chó không 
tháy gì là dep câ.» Bà dáp : « L a nhĩ! 
tôi không thay nhfrng vàt dó, song chĩ 
tháy cây cò tôt-luoi, núi xa xanh-biec.» 

Bat chuóc bà áy, ta nèn luôn tìm 
măt vui. Trong lòng phâi gifr láy ánh 
sáng cũa dúc-lin sông. Chang nên đê K 

bóng toi thát-vong ngã lòng che-khuát 
duòng mình. Dâu cjuá môi-mèt, cũng 
cú tàp lin-cây lòi húa quí-báu cũa 
Chúa, coi nhu ngòi sao chiê'u sáng dèm 
toi dê giuc lòng inanh-mè. Càn doi rãt 
làu cho duoc gat mùa rĩít tôl. Nhô cõ 
lùng khòng vui baug gieo giong, nhung 
cfmg cân làm. Càng th^y vièc khó, 
càng nèn ca-hát vui-mùng. Tinh-thân 
tròng-eày hiê'l sau cìám mày toì văn có 
măt trcVi sáng. Cfing vây, dang sau 
moi vièc làm, dau tín-do phâi chiu 
nhieu su ngăn-tro- khó-khăn, song vân 
có Chúa giúp súc. Ta phâi cày bùa 
trung-ttn, Chúa sê ban eho điro*c mùa. 

Vui lánh là bon-phàn. Nhiêu lãn 
Kinh-thánh dã bâo: Hãj' vui-mùng, 
khoái-lac, reo-inùng, m^rng-rõ*, vàn vàn. 
Tiec thay! nguòi ta khòng hay kê vui 
lánh là bon-i)hàn nlur ehon-thàt, ngaj r-
lành, nhiii-nhuc và nho-n-tìr; nhirng 
nêu nghièn-cúu Kinh-thánh, thì thà'y 
rõ tín-dò can nèn vui lánh. Vua Da-
\ít dã khuyèn trong Thi-thiên 32:11 
râng: « H ò i ngircVi eòng-bình, hãy vui-
vê và hón-hõ- noi Đi'rc Giê-hô-va. O* 
các nguo-i có lòng ngaj'-lháng, hãy reo-
mùng.» Lai có l(Vi Phao-lò khuyên 
ràng: «H&i anh em, hãy vui-mùng 
mãi mãi» ( I Tè 5:10). Nhfrng câu nhu 
thé còn vcVso, nhung xét kỳ ra, thì 



thâ'y nào kê công-bình, nào ngiròi 
ngay-lànb, nào anh em trong Chúa, 
mói ni'rc lòng mùng-rõ* diro'c. Muôn 
gifr vfrng tánh vui, không bi luòng gió 
hoàn-canh lay-chuyên, thì phăi phó 
dòi sóng 'mình vào lay Chúa Toàn-
năng. Ciiôc vui the-gian tlnròng bõi 
tình-hình vui, hoàn-cânh vui, dia-vi 
vui, thì lòng mói vui. Khác han the, 
tín-tìò Chúa có thê nói quyè't rãng: 
«Khòng so* cái tin hung, lòng tôi vfrng-
ben, tin-cày noi Bi'rc Giê-hô-va. Tôi 
se hát, phâi, tôi se hát ngoi-khen» 
(Thi 57 : 7 ) . 

Các y-sĩ quyét răng: Vui tánh ràt ích 
vê duòng vè-sinh. Y-khoa tán-sĩ kia 
có nói : «Tánh vui là thuôc bô rât tot 
cho nguòiõm.)) Kinh-thánh cũng hiêp 
ỳ vói òng, vi vua Sa-lô-môn xira (ĩã nói: 
«Lòng v u i - m ù n g von mòl phirong 
thuõc hay ; còn trí nao-sòn làm xirong-
cót khô-héo.» Lai ràng: «Lòng vui-
mùng dir yê'n-tièc luôn luôn.» Trong 
thòi-buôi khó-khăn nììy, ta nhò' lòi 
khuyên đó đe giuc lòng hăng-hái, và 
đú ean-tíam mà chõng hoàn-cânh chirc 
đè-nén khiên mình thâ'l-vong. Tô măt 
buòn-rãu chang ích gì cá. Tánh vui là 
ánb sáng măt tròi, chó* chfing phái là 
mây tôi che cây tiô bòng. 

Néu đê ỳ đêm nguyên-nhon biê't on, 
Ihi tháy có vô-so đêu đáng ta. Dâu có 
khi thày mây che khuâi ánh sáng, 
nlnrng Iròi xanh vãn nhiêu gap mây 
nuroi lan. Càng gă|> khó-khan, càng 
phâi manh lòng đê (tae-thang. Cày nào 
đirng noi ìàm-rap, l>i vàt xung-quanh 
chc-khuâi, khòng chiu bão láp gió 
rung, thìgò nó khòng tpt. Ngiròi cũng 
vày, biè't chong-trâ hoàn-cânh khó-
khăn, mói gày điroc tánh-net dúng-
đán. Hon thúy-thũ cliang găp dông-to, 
sao hay thành tay khôn-khéo lão-
luyèn? Chí can có lòng trông-cày, tàp 
xem moi sir bang, con rtíât vui-vé, thì 
co*h bão sè im-lăng, tĩiròng gàp-ghènh 
sê" dc di, măt trò-i sc thâng mày tôi. 

Sáng stVm, ta nên vui-vê chào nhau. 
Ánh sánh r^ing-đông đánh tan sirong 

mù, mày đen thê nào, thì nguòi vuĩ 
tánh vào nhà chào-hõi tuoi-ciròi, dàp 
tat con phiên-não lo-lâng eiing thê áy. 
Dòc-giâ nên nhó chào cha me, anh em, 
chi em, ban-hũu bàng cái nu ciròi. 
Làm vày, vìra ích mình, y£ra loi nguòi 
khác. Nlur the, chãc điro*c hi-vong 
mói, còng-viêc dê, và ngày may-mán. 

I>ep tan bóng ngàm-ngùi, tang-che, 
Laú bàng châu cho kê kbóc-than. 
Plùìn ta, ta pbâi lo-toan, 
Giiĩp ngirtri hăng-háiđâm-đanggánh đòi. 

Vui tánh giuc lòng siêng-năng sot-
sáng làm bôn-phân hãng ngày. Phiên-
não dirò-ng nlnr làm tê súc nguòi, 
không thích Ìàm viêc gì níi-a. Ai siêng 
làm vièc, thuòng dê giũ* điroc tánh vui 
hon nguòi luòi-biêng. Con êch khòng 
kêu khi nuóc chây, trí ngu'òi siêng-
nang khòng hay cln'ra ỳ buòn-rau. 
Than-trí khòng diroc cám-dông boi tu-
turong rông-rãi nhon-lù', thì hay làm-
bâm, cũng nlnr con ê'ch hay kêu trong 
niróc tù vây. 

Vui tánh là dò trang-súc rât quí cho 
bã chù nhà. Ông gia, bà gia, chòng, 
con và ho-hàng deu hirong ánh sáng 
chiéu ra tìr tánh bà đó. Nhà nào cũng 
có nhièu sir lo-lang, conphièn-não, nõi 
áp-bách, dê'n dôi 1am khi cììn phâi láy 
chí-khí anh-hùng mói giũ- vfrng đuoc 
vui tánh. Môt ngiròi đòn-bà biét giuc 
lòng con, ỳên-uĩ chõng, nhin-nhuc 
nho'ii-lù' mà cir-xir vói cha già me yê'u, 
thì plnró'c cho nhà biê't bao ! Con ong 
íam viêc, châng hclam-bam vì có hoa 
dòc nhánh gai ngăn-trò mình, nhimg 
nó bò quèn sir đó, cir tìm hoa ngot mà 
gày màt. liât chuóc nó, ta nèn tĩê ỳ vào 
sir vui-lhú liong dòi mình, mà quên 
dêu khó chiu di. 

Cìan tói kỳ rát viri, túc ngày kỳ-níêm 
Clnĩa Cúu-thê. Sir Clnĩa giáng-sanh là 
nguôn khoái-lac dòi đtVi cho thê-giái. 
Tín-dô Chúa nên bõ moi tánh ích-kỳ 
mà chia vui vói đông-bào. Hõi dòc-
giâ ! hãy vui tánh. Hãy dùng nó làm 
loi-khí du*a ngiròi the-gian đén hu'òng 
thú^vui cũa con-cái Chúa. Hãy don tièc 
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cho con trê, bo-tlri cho ngtrò-i nghèo, 
kiem lòi yên-uĩ cho nguòi buôn-birc. 
Bó là theo giróng sáng cũa Báng đã 
«đi tìr noi no qua chô kia làm phiróc 
và chũa lành hêt thây nliũ-ng ngiròi bi 
ìna-qui irc-liiê'p.» Kỳ-niOm sanh-nhu-t 
Chúa nhir vây, há chang. xirng-đáng 
lám sao? Nguyên on Chúa cir đãy lòng 
ta, dê'n nõi tánh vui ta làm sáng danh 
Ngài ò giũ-a đong-loai. 

Trong moi chô'n àu-sâu lo-lâng, 
. Bèn j'êu-tlnro'ng chiéu sáng không thôi; 
Sán« trong, sáng ruc, sáng ngò-i, 
Chì đircVng ci>u-rôi cho ngu-cVi luân-vong. 

Yên-ui tnoi tãm lòng thê-thâm, 
Đem trò'i quang thay đám mây mcV. 

<C6 tìm chiên lac bcr-vo1, 
Niróx sòng vui-vê tràn bcV, chăng sai. ' 

— Bà C. soqn. 


