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NU 9 TIN-BO NEN P H U O S C C THE NAO? 
V T T O N G theo lòi Kinh-Thánh, inôt 

nhà truyèn-đao kia có nói : «Loài 
ngiròi pliài màcquan-áo là vì có tòi-lôi.» 
Câu dó bày-tò ra dia-vi sa-ngã cùa loài 
nguòi, và vì sao loài ngiròi càn phai 
chc-đày tám thàn bang nhfrng mành 
quăn tám áo. 

Xét lich-sù- nhon-loai trong dòi thái-
cô, ta tháy ho cò tánh-tình hòn-nhièn, 
ban ngày hái trái cày mà ăn, tôi dên 
ngù trong hang dá. Còn y-phuc? Ho 
lây lá cày che thân, dùng da thú 1am áo. 

Nhirng ngày nay khác han. Ho Ihi 
nhau ăn-măc, choi-bòi. Nln'rt là trong 
dòi l lurong-chãl nììy các ban quăn-
thoa duong bi cuon theo phong-trào 
ham-mê phuc-súc. Ho trau-giòi tám 
thân theo nhir nhũrig thòi-trang lòa-
loet, Ihê' inà ho cho là mình có vê 
yêu-kieu mỳ-lè. tìày, càu khâu-hiêu 
cùa ho: «Cú* ăn - măe, eú* vui -
cho*i, vì m ô t mai ta sè phâi ché t .» 
Ho líìy dó làm muc-dích và lỳ-tuóng 
cùa cuòc (ĩcri dê co-gâng đat tó-i. Ham-
mê cuôc dòi vât-duc, khách má hòng 
hâng năm phung-phí biet bao nhiêu là 
tien-bac dè mua nlnrng món diêm-lrang 
nhir vàng, bac, phan, son, quăn, áo. 
Lai có nhũng lói phuc-súc chai-lo - dê 
khèu-goi tình-duc cũa 1am nguòi. Si'r-
dò Phi-e-ro* quyê't-dinh ngăn-cân cái 
phong-trào ay tràn vào Hòi-Thánh, 
nên dã nghiêm-nghi ran-bào các nũ-
tín-do ràng: «Chó tìm-kie'm sir trang-
súc be ngoài, nlur gióc lóc, deo dò vàng, 
măc áo-quàn lòa-loet; nhung hãy tìm-
kiè'm sir trang-súc bè trong giáu ò- trong 
lòng, tirc là su tinh-sach chăng lur-nát 
cùa tàm-than diu-dàng im-lăng, â'y là 
giá quí truóc mat Đúc Chúa T r ò i » 

( I Phi-e-ro 3 : 3-4). Càu Kinh-Thánh 
trên dây tô ra cách phuc-svrc xúng-hiêp 
vói tir-cách cua nũ-tín-dõ, và cânh-cáo 
cho ta biê't nlurng món diein-trang kia 
chĩ là tam-lhò-i và lur-hai. 

Vày, vì có- nào ta còn thây trong Hôi-
Thánh 1am lin-nũ" khinh tlurò-ng lòi 
Kinh-Thánh mà dành- lòng chieu theo 
nlurng thói-tuc lur-xâ'u cùa thê-gian? 
Ho cũng đáhh phân, cũng môi son, 
cũng giày cao gót, cũng áo tàn-thòi. 
Ho tiróng làm theo cách nãy thì dôi 
vói thê-gian se (ĩiroc tăng pham-gi'i. 
Sai rõ i ! Sir-dô Phao- lô voh nguòi 
tùng-tiâi sâu-nhi^m, khuyên rang: 
«Đùng làm theo dòi này, nlurng hãy 
bieii-hóa bô'i sir dôi mói cùa lâm-lhan 
mình.» Ho quên câu phirong- ngòn 
Pháp : ((Bontè vaul mieux que beaulèn 
(cái nê't dánh chê't cái dep). 

Có iur tín-dò tuõng rang à chÔu phon-
hoa mà không irang-điem thì ngu&i ta 
cho là què-mùa. Nghe câu dó lòng la 
không còn hò-nghi mà biét ngay ràng 
tín-nir dó vàn còn luu-luyê'n thê-gian, 
và vãn ira trang-sirc bè ngoài vón là 
trái ỳ Chúa. Kinh-Thánh ràng : «Chó 
yêu thê'-gian, cũng dìrng yêu các vât õ-
thé-gian níra; nêu ai yêu Ihê-gian, Ihì 
sir kính-mê'n Đúc Chúa Cha cháng o 
trong ngiròi á y » ( I Gi. 2 : 15). Theo cho 
tôi biê't Lhì tín-dò eũa Chúa phâi có \xx-
liròng, sir ua-thích và quan-niêm trái 
hân vói ngirò'i the-gian. Măc dau nguò'i 
thê-gian bình-pham,songhovàn không 
hieucáidao-dú-ccao-thuongcũa tín-tìô. 

Có ngirò'i nói : ((Phu-iur càn trang-
điem cũng nlw môt giajì phòng có tran-
thiet.» Phâi, môt giah phòng có trăn-
thiêl mói dep, nhirng neu ta không biet 
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cách trăn-thiê'l thì vè dep chãng thêin 
lên, mà lai xáu đi nflra. Nhien nguòi, 
nln'rt là nlnrng phu-iur fV ehõn thôn-
quê, làm chi có lam bac nhiêu tiên dê 
sãm nhvng áo hàng mùi, giàj' cao gót, 
xuyen vàng, hòt vàng, dày chuyèn cùng 
son phán, mà sao lãni nginVi trông vãn 
dep? Cái vê dep cùa ho ngây-lhor, càng 
nhìn càng tiroi, tôi cho là còn gáp may 
cái dep phù-hoa cùa các cô khuê-các. 

Có ngiròi lai nó i : «Càng tô-diein bao 
nhièu tlii vc dep Iqi lò ra bãy nhièu, 
cũng nluv gc'tin thém hoa, nào có hqi gì!» 
Không, theo ỳ tôi, càng trang-dièm, 
nhir dánh phan, thoa son, gióc tóc thì 
càng làm mát vê dep tir-nhiên, khác 
nào nlur dóa hoa tir(Vng-vi kia dã san 
có vê dep tron-ven cùa Báng Tao-Hóa 
ban cho nó, nêu ta cho là xáu, mà lày 
búl lò vào cánh hoa, châc khòng khòi 
làm mà't \ è dep tir-nhièn cùa nó diro-c. 
Bi'rc Chúa Jèsus day ràng: « Còn ve 
phãn qnan-áo, cácngiro-i lai lo-láng mà 
làm chi? Hãy ngám xCm nlnrng hpa 
huê ngoài dòngmoclèn thê nào ; chang 
líim khó nhoc, cũng khòng kéo chf; 
nlnrng Ta phán càng câc ngiroi, dàu 
vua Sa-Iò-môn sang-trong dên dâu, 
cflng không duoc măc áo tol nlnr mòt 
bòng hoa nào trong giông đ ó » (Ma 6: 
2cS-29). 

Lam bàc phu-nii bô qua công-viêc 
tè-gia nôi-lro-, là bôn-phàn quan-trong 
cùa mình, mà nhi'rt nhút cái gi cflng 
deu phó măc cho đììy-ló- câ. Ho chĩ 
mãng lo ăn-choi, dua măc quan lành 
áo tol, phi mìít lien-bac và thì-gifV. Hê 
ho thà'y ugiròi the-gian làm dèu gì mói-
la, thì cũng bát-clnróc Iàm theo, chó 
ho không chiu suy-xét sir mói-la ay là 
ích-loi haytai-hai. Nhfl-ng nguòi nlur 
thê' chúng la chac không thê nhân là 
có giá-tri duo-c. 

Tôi biê't có mòl bà giáo-sĩkia là ngiròi 
hoc-llnrc uycn-thàm và có tài-năng Iôĩ— 
lac. Bà làm vièc gì cflngcó ngăn-năp, 
đê cái gì cung có lln'r-tu-. Lúc bình-
minh ba dã dày rôi. Trong lúc im-
lăng và thanh-vãng bà doc Kinh-Thánh 

va cau-nguyên. $au dó, bà le-làng c'àm 
chôi quét nhà, cat công-viêc cho dây-
t(V, hăng-hái làm-Iung suôt ngày." Hêt 
công-vi^c nhà, bà ravuòn hoahái chùm 
hoa nô', bón khóm cày xanh, bao giò-
lòng bà cflng hón-hô ,

f vui-mùng. ô i 1 
Lám tín-nfl-tlnròng cho công-viêc bãng 
tay dó là nhõ-mon hèn-ha, chang nên 
màng den. Ho chi lo trang-diêm tìím 
thàn và ham-mê cuôc dò-i lãng-man. 
Tiêc thay ! 

Chúng ta là tín-dò cũa Chúa «dã diroc 
chuòc bãng giá cao rôi, vây hãy lâ'y 
thàn-thê mình làm sáng danh Búc 
Chúa Ti(Vi» ( I Cô 6: 20). Hãng ngày 
ta nên vun-tròn^ cho cây dao-dirc cua 
mình diroc xanh-tot, và tríu-men «đcu 
chi công-bình, dêu chi thanh-sach, deu 
chi dáng yêu-chuông, dèu chi có liéng 
tÓt, deu chi có nho'n-di'rc dáng khen» 
(Phil . 4 : 8). Neu Chúa ban cho ta thì-
gi<V, tien-bac, tài-năng, thì ta nèn dímg 
de hau viêc Ngài. Vãn hay rang mình 
có quyên tir-do mà làm moi deu, và 
chang chiu trách-nhiêm dôi vói ai hêt, 
song mõi viêc la làm phãi «vi sir vinh-
hien cùa Búc Chúa Ti(Vi mà 1 àm.» Xin 
nhó rang môi nguòi chúng la khi sau 
dêu phâi tính sô ò- tnróc măt Chúa. 
Nêu ta liêu-dùng tien-bac cách xa-xi 
quá, hoac liêu vô-ích, thì chác không 
khôi bi Chúa quò-phat. 

\ì\y, cách phuc-svrc cìia nfl-tín-dô 
can phàilhenào? Phâi ăn-măc đirng-
đân, gon-gê, đcn-so'. Bùng dùng 
sir hoa-mỳ. Phãi de cho nguòi ta hiêu 
râng mình là ngiròi dao-dúc, hay ira-
chuôngnhfl'iig sir chon-thât. Beu cììn 
nhút là phâi nèn «măc trang-sirc thánh 
mà thò-lay Bi'rc Chúa T r ò i . » Ay là 
quí ho'n hét. Ket-luân bài năy, tòi xin 
nhììc lai lòi khuyên cùa ông Phao-lô: 
«Ta cflng muoti rang nlnrng nguòi đfVn-
bà ăn-măc gon-ghê, lãy nc't-na và dúc-
hanh giõi mình, không dùng nlurng 
tóc gióc, vàng, chàu-ngoc và áo-quân 
quí-giá, nlurng dùng viêc lành, theo lê 
duo-ng- nhicn cua nguò-i dòn-bà tin-
kính Chúa».—Ngiiyen-diuj-Hũu 


