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TIN-BO NEN GIŨ* TET NGUYEN-BAN KHONG? 

( L ò i Tòa-soan.—Bôti-báo đăng bài sau nay (Tí ròiig (ĩiròng dir-luân, còn tiách-nhièm đ:ì có tãc-giá 

chju. Vè vâ'n-rte nìíy, he dyc-gia có ỳ-kitfn gì hay, thì xin vict van-tSt mà gói cho bôn-bno) 

V T ( i U Y Ê N - B Á N là ngày dàu năm theo 
Âm-Lich. Môt phăn dân-tôc Á -

Bông, nhir Trung-IIoa ngày triróc và 
Viêt-Nam bây giò, dèu láy ngày dó làm 
ngày dàn năm xuàn lliũ, nghì công-viêe 
dòi ba ngày dê ăn Têt. Các niróc An Mỳ 
láy ngày thi'r nhirl Irong tuan-le làm 
ngày nghĩ, goi là ngày Chúa-nhirt. Còn 
càc niróc A-f>ông quanh năm dăn lat 
măt tôi, không có ngày Chúa-nhut, nên 
dùng dip-tièn dăn năm mà nghĩ ít ngày 
dê bù lai cái khó-nhoc suõt năm. 

Nen chĩ láy cái chù-nghĩa nghĩ làm 
gôc, mà đù-ng bày ra nhíing cuòc cho-i-
bài dãng-phí nhu* cò"-bac, rumi-trà..., 
CÙng nhũ-iig sir di-doan giâ-dõi nhir 
ciing-căp dòng-bóng..., thì cũng vô-hgi. 
Nhirng nhàn-cu* vi bát thiên (Voisivetè 
engendre le vice); nghĩ mòt hai ngày 
thì lôt, mà nghĩ cá Iháng không bnòn-
bán làm-ăn, thì tát sanh buòn. 
huòn, at phai bày ra các cuôc tièu-
khion dê cau vui. Sãn tánh tham-lain, 
lòngham-mnon, lai diro-c dip nghí, nèn 
noi thành-thi, dòn-òng thì cò-bac, 
rirc/u-trà, dòn-bà thì lê-bái, đong-bóng; 
còn chòn thòn-quê thì ngoài nhũrng 
c u ò c k è trèn ra, lai còn dình-dám, 
riróc-sách, hôi-hò, phien-phí biet bao! 
Bò là nói vè măt nguò'i ngoai. 

Còn tín-đò Bà'ng Chiist tuy có tieng 
là dã diroc dôi cũ ra mói, không.dám 
đeo-dnôi theo nhũrng cuôc truy-hoan 
áy nũa, vì so mang tieng; nhirng cũng 
vãn còn gifr Tc't Nguyên-Ehm mà ăn. 
Tuy không nhang đèn, vàng bac, don-
dep bàn-thò,song cũng sám-sũ-a trang-
hoàng: bình mai, ch(iu cúc, thũy-lièn, 
cành dào, thit mõ, du*a hành, bánh 

chung xanh, càu dôi dõ ; tfíp-nàp lirng-
bìrng vè Tê't. Chính ngày mòng môt, 
tuy không xông dát, coi ngày, chó' cũng 
quăn lành, áo tot, hoa, hôt, vòng, 
xuj'ê'n, nhôn-nho- lũ bây lũ năm, kéo 
nhau tù- nhà nây sang nhà khác, chúc 
mùng nhũng mó'i vói me. CiV bình-
tình mà nói, thì cách ăn Tét cũa tín-dò 
dó có khác gì ngiròi ngoai dao không? 
Thu-a : Chĩ khác có cái bàn-thò-, chó 
còn bao nhiêù tôi không phàn-bièt 
điro-c là tín-dô hay ngiròi ngoai. 

Tet là môt dip xui cho tín-do dê pham 
tôi. Chính Têt năm nay, tôi diroc 
muc-kích hai đúra con cũa hai nhà tín-
dô dã dánh bac trong khi thây quanh 
mình om-sòm nhũng cuôcdô den: nào 
bài tròi (giông tò-tôm điêm), bài là, 
bông-vu (thò-lò), quay đál, vàn vàn. 
Con níl tín-dò tháy chamecũng ănTét 
nhu- nguòi ngoai, thì thãm tiróng rang 
neu ta bàn quàn áo tôt, tát phai cho-i 
xuàn, cha me ta tôn tièn trăm bacchuc 
mà ăn Têt, dâu ta có tôn vài ba giác 
(hào) vào cuôc bông-vu, quay dát cũng 
không hai gì.. . Vì vièc ngirò-i hVn làm 
không diroc rõ-ràng minh-bach, nèn 
con nít cũng ch]u ánh-hiró'ng xáu. 
«Nêu ai làm cho môt đúra Irong nhũng 
dúa nhó này dã tin ta sa vào tôi-lôi, thì 
thà buôc côi dá vào co, mà quăng nó 
xuÔng dáy bien còn hon» (Ma 18: 6-7). 

Còn nhieu viêc khác, nhir khoe-
khoang áo-quàn, phô-bày vòng xuyên, 
deu là nhũng su- hiêp vói thê'-gian, lai 
thêm gày nèn nhièu su* váp-phain khác, 
không dáng nói ra đày... «Nê'u con 
mátngirci làm cho nguoi sa vào lòi-loi, 
thì hãy mòc mà ném cho xa ngiroi di • 



vì thà ngiroi môt mát mà vào noi hàng 
song, còn hon là đũ hai mát mà bi 
quăng vào lóa dia-nguc» (Ma 18 :9) . 

Có nhà vì so chê-cu-ôi khòng dirac 
bàng nguói khác, nên trong nhà rát 
túng-thién cũng di vay no* lài hai ba 
mirm phàn dê ăn Tê't. Có ngirôi ăn 
cái Têt rôi, câ năm trâ ncr khòng hêt. 
Thàt dáng thirong-tâm ! Ho tiróng 
lam ràngnguôi có, mà mình khòng có, 
thì là sí-nhuc. Nào có biêl cái nhuc 
vay nõr lai nhuc hon cái nhuc khòng 
bal-chiróc dêu dô* cùa nguòi ; vì khòng 
bát-chiróc dêu dó cùa nguòi khòng 
phâi là nhuc mà là vinh vày. 

Có ngirói ehông lãnhcà Iháng luong 
vì' chì (íú s;'íiii quàn-áocho vo' con bàn 
Têt là hêt, lai phâi vay-nuroii thêm 
mói có mà ăn Tê't. Hêt máy ngày Têl 
rôi, thì chê't câ năm! Chêt là chêl cay 
chêì dang vì no* dòi, con dòi, vo buòn, 
rôi gây nèn nhũng bi-kich trong gia-
dinh, ngoài xã-hòi. Thàt dáng thàm-
thirong cho cái Tê t ! Cái Têl nlur thê 
mà chira dáng yùi di, chôn di cho sâu, 
cho ky, còn giũ- lày mà hôn, mà hít, 
mà ăn, mà uong nũa sao? 

Và, tòi xin hòi năm nào là năm mái, 
ngày nào là ngày mói? Cái sir mói có 
phái bôi su- hô-hào tôn-lung môt ngày 
trong năm mà ra mói đàu ! Sir mó'i 
túc là dôi xáu ra tot, tôi ra sáng, hir ra 
nèn, dô* ra hav vây. Cái Têt dã cũ 
rich tir máy ngàn năm cũa may chú 
con giòi (oncles cèlestes) đăt ra, ngu-ò-i 
An-nam chiu ành-lutóng mà làm theo 
rà'l phiên-phi'rc. Nay ho, là kè bày ra, 
dã bô di rôi; nguòi mình còn cir khu-
khir giũ- láy, kcu là duy-trì háo-phong 
ni\-tuc,năm nào cũng bat-chuóc chim 
vel kêu : «Mìrng năni móri ! » «Mirng 
năm m ó i ! » Ao măc mói, miêng chiic 
mói , mà lòng cú" cũ, nghĩa là ci'r khoe-
khoang quăn, áo, vòng, xuyê'n, hoa, 
hôt, có kièu-ngao so1 nguòi cuòi-chê 
mà bày ra ăn-uòng thê't-dãi no kia ! 
Thàm chì Hôi-Thánh Bông-Pháp, là 
hòi có tiê'ng bó cũ theo mói, cũng còn 
giũ- ngày cũjrích^áy, thàt buòn thay! 

Nào ai là tín-do thàt, túc nhĩrng ai 
dă du-oc « ó trong ôang Christ, thì náy 
là ngu&i duny nèn mái; nhũng su- cfi 
(là q'ua di, năy tnoi su* đ'êu Irô- nèn mói» 
( I I Cô 5 : 17), có còn nên cú- giũ- Têt cũ 
mà ăn mãi khòng, hay nên tù-giã nó 
môt làn dú cà, mà kè tír năm nay láy 
ngày Sanh-Nlnrt Chúa thê vào? Tôi 
xin van đù-ng heo, dùng nê'p, dirng dua 
nión (dua góp), mirt gírng. Nhũ-ng su? 
bày-dăt dó chĩ là nhfrng str nhó lai cái 
huong thùa hoi cũ mà thôi. Ta dã 
bài-trír, thì trír cho tuyèt, bútcõ thì bút 
hêt goc, chó nên quyê'n-luyê'n nfla. 
Hãy bô hân nhfnig cái gì cò thê bay 
hoi cũ ra, mà thê su* mói vào. 

T ù khi lin Chúa dê'n nay, thir hòi 
cái tliái-dò ta dòi vói ngày giáng-sanh 
Chúa ra thê nào? Xin llma ràngphăn 
nhièu tírr-đÔ dôi vói ngày náy còn 
nguôi-lanh lam. Ho kè nhu- mòt ngày 
phâi gió, bõi tháy Hôi-tliánh giũ-, thì 
ho cũng chiêu-lê giũ- cho (pia-loa xong 
chuyèn mà thôi. Kỳ-thuc dòi vói ngày 
dó khòng có chút câm-lình gì, mà 
dau có, cũng là ràt ít. Máy ai dã hiêu 
duoc cái ỳ-nghĩa màl-thiêt cúa ngày 
pliuóc-hanh dó mà hêt da vui-mùng 
tôn-vinh cho xú-ng-dáng nông-nàn, vì 
tôn-vinh vui-nuing ngày dó, túc là lôn-
vinli Chúa cúa ngày dó vày. 

Hôi-thánh chung dã lira-chon ngày 
dó làm ngày kỳ-niêm, thì môt năm ta 
cũng chí nèn lã'y môt ngày dó, túc ngày 
2;") tháng chíq) theo Duong-Lich, làm 
ngày Têt cúa ta, luông cfing rát thich-
hièp vóithòi-tiêt và tiên-loi nioi duòng. 
Nhung xin dìmg nhô- dê'n cái hirong 
thìra hoi cũ cùa ngày kia, mà bày-vê 
ăn-uòng dãi-dangquá dò, ìòi lai thành 
ra tê-tuc nhu cái ngày cfi kia, châng 
khòi mác phâi càu tuc-ngũ-: «Chay 
diròng mò ra dirông mà, tránh tháy câ 
mác tháy con,» thì lòi-nghièp biêt bao ! 
« V ì nu-óc Đóc Chúa Tròi châng tai sir 
ăn-uòng, nhung lai su- công-bình, bình-
an, vui-vê bõ-i &úc Thánh-Linh vây.» 

Anh em chj em lín-dò Ihiêng-liêng 
nghĩ sao?—Kinh-thièn. 


