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BÃNG CHI BtíCfNG 
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"nriKN-TÀI là huyê t -mach ! » Chĩ 

•*• kê điên-dai mói tir chém mình 
cho chãy máu. Vày , sao líiin kè ném 
tien qua cĩra sò? « C ó tien mua tiên 
cũngdirgc.w còn «cái khó bó cái khòn .» 
Con ong. cái kiè'n là vỳt nhò-mon mà 
cón hiê't dãnh-gium Ilòng khi kliõng 
kiè'in (hroc, huóng chi loài ngiròi, há 
cliiíng nên « làm khi lành, de dành khi 
dau ?» Vây, cluĩng ta sê tbeo cách nào 
mà (Iiĩng tiên,— (lùng g i a - l à i inình, 
(límg cĩia ngiròi ta cho minh, dùng tien 
miiih kiè'm dirgc ? 

Kiè 'm mircr i . t i êu ch ín 

Có ngiròi nghiém-nghj đáp rang: 
«Hãy tièu-xãi dirói sfí mình thu dirgc, 
dâu mình thu ít cũng v à y . » Ta có tliê 
coi dó lá nguyên-tâc dìui-nhĩrt cho sir 
tict-kièm cua tìrng ngiròi. Nêu clura 
hoc-tàp xày-cát trèn nen-tiìng lot-lành 
(ló, thi chãng ai có thè duoc thanh-
nliàn, yèn-ôn õ- dò'i. Ai sõng theo luàt-
1? trèn đây thì biêt sir tir-trong, tu-làp 
vã nhon-phSm nghĩa là gì. A i kbinli-
dè luàt-lè niìy thì phâi cbien-dáu luôn 
vái cliính mình, và lluròng bj sĩ-nhuc, 
boi-roi khòn xiêl. 

Mòt nhà buôn lón lai dáp n ìng: « H ã y 
sáni hoc-tàp ăn-ô diem-dam. T õ i còn 
nlió inòt so ngiròi kiêm d u g c kbá tien, 
có Ihe vìrasanh-hoat sung-túc, víra liìn 
lãn xày dirgccù-a-nhà lich-sg. Nlnrng 
ngày nay ho nghèo-kho, kbon-nan chĩ 
vì khòng hê cbiu hoc-tàp dànl i -g i i im.» 

Lòi nãy khòng sàu-sâc lám, nhung 
có tbè ĩrng-dung cho nhieu ngiròi. 

«Làm ngircri nià chan(| liiét suy, 
tìctn klii nghĩ lai, còn gi là thân ! » 

Cânh nghèo trèn t he -g ió i pbàn lón 

do thói quen pluing-phi ti'èn-bac mõt 
cách dô-dai. Ta tluríVng thâ'y hai gia-
dình có sõ thu và nlurng khoãn chi-
plu can-ycu nlur nbaii, nhirng mõt dàng 
tbi có do-ăn, ([iiân-áo và nhà-cĩra ti'r-te, 
lai càng ngày càng lluĩa lien deni gô-i 
iiluĩ ngân-hàng, hoăc tàu l l ièmgia-sân; 
còn dang kia tliì luôn luòn tbièu-tlion, 
bi con ma nghèo-túng giày-vò, và vãn 
phâi xin ngiròi la c ĩ ru-gi i ĩp . Khác 
nliau nlur thê chĩ tai niòt dììng tiêu-xài 
khôn-ngoan, còn môt dang dem so ti'èn 
thu du-gc mà phung-phi t iong nhũng 
cuòc vui-choi , xa-xĩ vô-ich. 

«H(vi vi cha me em nghèo, 
Cho nèn em pliâi đâm bèo, thái klioai.n 
B ó có thè là bĩrc Iranh mò-tà lình-

ciinli con-cái nhfrng nguòi nghèo vì 
plii cĩia. 

Cã den trong inróc Vièt-Nam cluĩng 
ta ciinh nglièo-nãn ciìng pban nliieu là 
ket-quâ cúa tánh ngòng-cuong. Hiing 
năm ngiròi ta phí mãy nuroi niuòn 
diìng mua rirgu có ehâ'l dòc. Mòt pban 
lón trong so tiên niua rirgu dó dã xuât 
ra tir túi nlurng anh em thg-thuy'ên 
hìuig ngày chĩ kiein dirgc ít tbôi. Phí 
tien niua rirgu chííng nliiTng là ngòng-
cuòng, song còn gày hai cho Ihãn-the 
vã linli-liôn nfra. Cĩing cÓ tliè nói nlur 
vày ve sir Inĩt thuõc lão, thuoc lá, là 
thói quen hĩm hai Irái tim vã làni incV 
khoi ó c ! Trèn hel nioi sir, các dòc-
giii dã tin theo Điíng Christ phài coi 
tliàn-lbe niìnli là dèn-tbò ' cĩia Bú"C 
Thánh-Linl i , và không nên dê nhfrng 
sir ham-iiuioii dòc-hai dó I;ĩm ò-ue den-
thò Ngài . 

Trong tliò'i-kỳ kinh-tê khũng-lioiing 
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ílây, dircrng khi niuôn ngàn ngircVi nhc'r 
lòng tù-thièn cùa kè khác mà song, ta 
mái thày rõ rãng nê'u bãy gicr nhfrng 
ngirc'ri fiy còn có sô tien lón mà mâ'y 
năin triró-c ho bô ra mua rircru, hút 
tliuoc thi ho châng cãn nsín-nĩ ai ci'ru-
giúpmình. Thàt đâng huon vì nliírng 
ngiròi buôn rircru rfircVng nhirchju khó-
khăn it nlu'rt trong mòt thoi-kỳ kinh-
te khùng-hoãng nlnr ngày nay. 

V i phú bà't nho*n 

«Con chcVchiu vàt-vã rfănglàm g iàu» 
(Chàin 23 : 4 ) . Có kê miiôn thình-linh 
đinrc gisiu to, nên cháng ngai gian-làn 
ngani-ngâni, tirông râng không có hai 
chi vì ho khòngb i khám-pbá. Nhung 
ho chì uòng công che-dây tô i - lô i , vi 
Bi'rc ("Inia T r õ i dã Ihiiy rõ rôi. Sácb 
có càu : « L i r ó i trc'ri lông-lòng, thirnmà 
khòng l o t . » Ho cũng chc'r nên tròng-
mong gifiu mãi cho loài ngircri khòng 
biêt. Chim bay trèn trc'ri l lnròng clcm 
tôi-ác truycn kháp moi noi . ccPhâi 
biê't rsing tôi chãc sê rfô lai trèn các 
ngu(ri» ( l )àn-sõ 32: 23). 

Kê ns'io ci'r ngáni-ngain rfi ciiròng bai-
hoai, bfit-hrcrng, thi giông nlnr ngircri 
ô- trong chiéc tàu ( theo mc)t bài ngu-
ngôn rfcVi xira) , càng lâu càng clen gan 
niòt núi rfá nam-cliAm, rút-ciic niii lnit 
hêt clinh ciia tàu và tàu vcr tan-tành. 
Rot lai, hc) sê không còn tin-cày Đi'rc 
Chúa Trc'ri và loài ngirc'ri nũa, mà cĩing 
ehiíng (lucrc lcri-hVc nsio vi c ó làm ác. 

Dùng tien-bac rííl nurc chon-thãnh, 
dó là «chánh-sách tõt nln'rl,)) và cũng 
là plnrcrng- pháp dòe-nhi'rt dê mong 
dircrc Dírc Chúa Trc'ri do crn-plnrác trèn 
d<Vi minh. « T h à it cùa niã có sy công-
blnh, hon là nhicu hoa-loi \ ó i sir bíít-
nghĩa csip theo (Chsìni 16: 8 ) . 
Ban t h a n h - n i ê n dõ i vó ' i t i ^ n - b a c 

Tièn-bac vãn thir-nghi^m tánh-tình. 
Durong khi theo hoc cr csic thành-pho 
lón , nhieu ban thanh-nièn quen thói 
ngông-cuông. H o không thè chõng-cir 
con cí\m-dô, nlnrng di theo dám dông, 
xem chcVp bóng và dien kich. Ho khoe-
khoang dai-dôt, ham-lhich áo-quăn 

loè-loet, nên dã phung-pbí thi-gic'r quí-
báu luôn vc'ri ticn-bac mà cha me ho 
chiu khó-nhoc Isun mói kiem dircrc. 
Muôn môi ngày moi nãy-ncV tsinh-tình 
manh-dan và dsing tin-cày, thì ban 
thanh-niên phái gifr mirc thanh-liêm 
dói vcVi lièn-bac nguòi ta giao choniình, 
phsii dè dành tien và không hè mslc ncr. 

Hãy trao cho chíing Ihièu-nièn kia 
mòt món tiên dù tièu-xài inôt năm trong 
tnrcVng cao-đang. Nê'u chsing khcin-
ngoan, át sê hang ngsiy dùng trí phán-
doán de nhút-đjnh muá cái năj' hosic 
khòng mua cái kia, dè xét xem khoiin 
chi-phi nào là ich-lói , cân-yê'ii và khôn-
ngoan. Nlur vsiy, y-chi cùa chàng hóa 
ra kiên-quyet; dao-lsun cùa chsing rfiroe 
lèn-lsìp vì chóng-cir con cám-dò ; theo 
moi plnro-ng - rfièn, tánh-tình cliàng 
rfiro'c bên-vrrng vsi mcV-mang. Chahg 
svi hrcVng xiet già-trj ciia cách (lào-luyèn 
niur the, vì nhcV dc') các ch'rc-tsinh euong-
cjuyet chrac vun-trong và vírng-chiíc. 

CQng hãy trao cho inôt chsing thieu-
nièn khác sõ tiên áy dè tiêu-xãi nlnr 
the. Chàng sè phung-ph í miít het. 
Ciicii iiăm chs'ing không th l cieni (lo-\àt 
gì làrn chúng rì'íng niình rfsĩ tièu tien 
phiii 15. Chàng clã nifít hê't tien vi rffii-
dâng bè-ban cr cao-làu tíru-quán, rfi 
xeni hát, xem cl iój) bóng và làni rfiì 
V Ì Q C ngông-cuông. Pl iung- j ih í nlur 
vsìy, chàng tô rsi inình chăng b | csii-tri 
b<ri lj'-tsinh và trí phán-đoán, nlunig 
b("ri l i r -duc thfíp-hèn và tánh khoe-
khoang. Chàng hsíng ngày vãn bict 
niiiih clã tiêu lien dicn-dai, vàn tir riisi-
sii vì rfã «vung tay quá t rán,» chãng 
rfiroc ích-lcri chút nào. Nhũhg sir 
luòng-tuông yeu-rfuoi áj ' châc-chan 
gisim mãt tành tir-trong, làm rõi tri 
phãn-cloán.yà làm yê'u ỳ-chí cùa ehàng. 
Ti.ic-ngQ nu'ó'c Anh có càu ràng : « K ê 
dai-dõtvàtien-bacciia hâii mauquađi . ) ) 

Hõ i ban thanh-nièn d u o n g doc bs'ii 
nãy, hãy tu hõi răng mình thuòc vè 
hang nào. Nêuanh eiirlà tin-dô Bííng 
Christ, thì mõt ngày kia anh em sê 
ducrc nghe Ngài phán vcVi minh nlnr 
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Ihé niìv chăng : « H õ i diìy-tó ngay-lành 
trting-tínkia.dirgc huii . . .» (Ma 2.~>: 23)V 
Hay là anh em vì dã phung-phi vii dùng 
bày tiên-bac Chúa giao clio niìnli, nèn 
sènghe Ngài plián ve iiiìnli raiig : «Còn 
lèn đãy-tcV vò-ích dó , hãy quăng nó ra 
ngo;ii» (Ma 25 : 30). 

Phài ghi-khi'íe. hòii-phàn dc dành 
tièĩi vào tàm-trl ban thanli-nièn ho'ii 
het. Iliìng iiHm anh em phiìi dè dành 
it nhièu. XíTi lúc trè tuôi anb em 
kliông bát diìu dành-gium, thi nguy-
hièm lâm, vì anh em sf; kliòng hc dè 
dànli dircrc. Xgiròi ta lĩrn lèn clu'rng 
nào, thì thói quen tièu hê'l và tiêu quá 
só tieĩi kiè'm diroc cũng iiày-nò - chirng 
áy. Kiê'in dirgc. moi ngày năni . hào 
(0$50) hay là năm dong cũng chãng 
khác nhaii ìiià'y chút. Ngiròi náo dã 
tièu phí hè't món tieu nliõ, thì Irong 
imrcVi liĩn hfín chin liìn sè tièu phí hè't 
móii tien lón iiiìnli kiê'in diroc, lai còn 
mác ng hĩ khác. Anh em phiii làp-tĩrc 
vun-trong thói (|uen tiet-kiêm. 

Dùng ti'ên h'âu v i ê c Chúa 

Nhirng tôi niuõn anh em thiiy ràng 
miiõn tièu ti'èn cho khòn-khéo, thì cũng 
phâi Ibco mòt niirc-tluró'C tôt nfra. Dàu 
kieni dirtrc it, nhu-ng neu biê't cách 
dùng, thi anh em có tbè du-oc tài-sân 
dàidòi võnquí-báu hon ki i iKurong và 
vàng ròng. Muon diuig tien xtrng-đàng, 
chiing nlurng nèn khôn-ngoan v:ĩ tiet-
kièm, song cũng phâi có lòng tir-lhièn. 
Ti'ên-hac là quyen - phép, và la phãi 
dìuignioi quyèn-phép dè hau v i èc ímúa . 
paoTin-Lành day-dõ clnĩng ta ràng: 
«Sír Iham tiìn-bgc lá còi-rĩ' moi đeu 
ác» ( I T i 6 : 10). Nhirng chínli tièn-
bac cliang phiii là tòi-lòi . Mõi nguòi 

buòc phiii diuig tien dè niinh duoc lgi 
và dè ciru-giiip kê khác nfra. Châng 
ai tièu tien cho có ich bíing kê hiê't nrng 
inìnli dã dùng tiên cĩru kè cùng kbò, 
và giiing Tin-Lành yèu-llurongciia B ú c 
Chúa Jêsus-Christ cho nhũng kê ngoi 
trong bóngtõi-lăm niè-tin, th(V-lay Iiìiih-
tirgng dirgc nghe. Hãy IhiV vàng 
theo mang-Iinh cĩia Bĩrc Cbúa T r ò i , 
và dâng rát it là mõt phSn nnròi hoa-
loi dè hău vivc Ngài . Nhtr vày, anh 
em se xeniNgái « c ó miVcác cira sò trèn 
tròi cho anh em, dô pluróc xuong cho 
anh ein dèii nòi khò i igchô clu'ra chăng» 
(Ma-la-chi 3 : 10). 

Thàt ít ngiròi cónhieu tien, còn dai-
da-sõ chĩ có thè tiêu hoăc de diinh it 
lièn thòi. Nlurng Đirc Chúa TrcVi sê 
xét-đoán môi ngiròi liĩy tbeo cách bc> 
dùng tien trung-tin iiay khòng, còn ho 
có nliieu hay ít, diiu dó chãng (pian-bc) 
gi. (Tiang ai bi ép-buòc hììu vièc Birc 
Cluĩa T r ò i . Có nioi niói lièn-lac cluing 
ta vó i Ngà i , nhirng cluĩng ta di rgc 
quyen tir-do vàng-giũ' hoiĩc xao-lãng 
bôii-phàn minli, chang có ai can-thièp 
vào chò d ó . T rong lòng cliiing ta vãn 
có mòl giáo-sir, là lir(rng-tàm, nài-nĩ 
mình 1 àui tròn phàn-sir, và ciinh-cáo 
mìnli nè'u mìiih xao-Iãng phàn-sir áy. 
Chĩuig ta sê diuig tài-siin dè mìiib riêng 
dugc thòa-mãn, sung-sii(Vng, hay là 
dè dõ-diìn kè khác nfra và—trèn hét 
moi sir—dè tòn-vinh Biing dirng nèn 
inìiih? T ù y theo cách anb em l iá lò i 
bcVi còng-vièc minh, dèn ngày Cluia 
tính sò, anh em sè dirgc Clnia khen-
nggi v;ĩ ban thuô'ng, hoĩic bi Ngài qucV-
tiách v;ĩ dirgc ci'ru du-óng nlnr qua lĩra 
vày.—Iìà C. soan. 

C 
A N H EM L À G Ì ? 

ÁI còt chông-dõ hay l:ĩ ngircVi ngũ? 
C;ĩi cánh bay là khôi năng? 

Quyen-phéi) hay là ván-dê khó giâi-
quyet? 

Ngiròi dè-xircVng vic\c phâi hay là 
ngiròi xui-giuc vièc quiíy? 

Ngiròi ban hay là ngiròi nhàii-lãnh? 

Ngiròi linh dáiib tràn hay lii nguiri 
biêng-nhác? 

Ngiròi làm vièc hay là ngiròi làm 
phièn ? 

Ngiròi ban tot hay lá kê bói xiiu ? 
Ngiròi giúp-dfr hay là ngiròi ngăn-

liô-?—TricR-luc. 


