
T I I A M I - K I M I I I A O 

T A N H - N E T 
/ ~ V r>0'I, bãl ci'r giã trĩ', ai CŨng xày 
^ nhà cho mìnìi Nhà đó goi là 
lánh-nci. Mòi vice l;i làlll (lirĩvng nhir 
liòn gach đùng xây ohà đó. Nêu la 
hãng ngày càn-thàn, làni nliirng vicc 
tinh-sach, dĩrng-dan, ngay-thâng cĩê xáy 
nhàđó , Ihì khi quà đo i , se có mòt tò;i 
hhà đep-đl đirox Chúa và iiginVi khen- ' 
ngo-i. Dâu \ ; ìy , liìu thung mòt chò cSng 
dii đSm-chìm, xích hông môl vòng khó 
khôi di'rl gãy; mòt vièc hèn-mat, mòt 
lòi doi-lrá dii khicn trèn tánh-nêt ta có 
mòl vcl do' và anh-huo'ng xã'u còn in;ìi 
d(Vi dò i . Y;)v ncn li;íng ngày la phâi dc 
yăn-(Vcho xúng-đáng. Hopngày thành 
năm, hop năm thành d(Vi: ngày d;ì 
xú-ng-đáng, Ihì năm cũng xúng-đáng; 
năm d;ì xúng-đáng, thì d(Vi cũng xi'rng-
đáng. Ti.ic-ngũ-hcn 'I'ày có càu: «Gico 
mòt v-l i ioi ig, giit môt còng-vicc; gieo 
mòt còng-vicc, găt mòt thói quen ;g i eo 
inòt thói quen.găt mòl tánh-nè't; gieo 
inõt tánh-ncl, găt inòt so-|)hàn.» L(Vi 
dó Ihàt có y-vi liíin! 

Trí-tlu'rc la có hao nhicu tài-năng, 
ti'rc có hã'y nhiêu tho* \ ; ì \ tánh-ncl. 
Ngày clu'ra tháng don, mõi \ icc la làm 
dcu giúp cho tánh-nct càng thcin tăng-
tic'n, khác nào nay xây mòt tiìng, mai 
căt mòt 1(V]>, lâu ngày thành ra tõa nhà 
do-sò ngiiv-nga mà inình khòng bicl. 
Cái nhà tánh-nct dó còn lai mãi mãi, 
nèn Kinh-thánh day ta phâi biĩ't cách 
xây-căt thc' I K ' I O và xcm-xct ncn-tâng có 
vũnghay không. «Changa i có thê làp 
môt nên khác ngoài nen d;ì làp, là Bi'rc 
Chúa Jcsus-Christn ( I C.ò-r. 11). Ta 
lo xây nhà, chiìng phái dc diro'c ngoi-
khcn trong dòi tam niìy, nlurng dc nhà 
dò sc có giá-lrj khi la irng-haii trinVc 
màt &írc Chúa T r ò i , liic là hic moi v-

luiViig sàii-nhicni trong lòng la sè lõ ra. 
« \ ' í bãng còng-\icc cùaai xãy licn ncn 
din/c còll lai, thì Iho' d(') sc lãnli phan 
l lniong m'mlix ( I Cõ-r. '.\: 14). 

Tri-tlu'i'c l:i hó'i oii Chlia han cho, 
nlurng lánh-ncl lliì Urda nh(V Chúa mà 
liiin lã'y. Can phiii tàp-luycn, kliiên 
Cho lài-năng Iri-llu'rc càng Ihcm giá-trj. 
Tãi-năng â'y khác náo mòt nám hõl 
gifing, ncu khõng gico, kbòng trông, 
kliòng hóii-lii(Vi, Ihì sao hay iiav-ii(V mà 
CÓquâ ngol hoa llioin? Tri- l luic khòng 
phiii l;ì tánli-ncl, cùiig nhir miìm khòng 
phâi là cây, hòl viii khòng phâi là cày 
viii \ àv . Chúa han I r i - t l i i i c khiên 
iiguòi làni thãnh tánh-nct. Trí-thúc 
l;i \'inVn, lánh-ncì là (piii ; Irí-lhi'rc là 
giáy liang, lánh-nct là chĩr viì'l ; tri-
lln'rc là bán cbì, lánb-nct là nét khác. 
Trí-lhĩrc l;i ciia hàng, tánb-ncl l;i lò'i-
lãi huòn hán. Muôn (tat bàng, phiii 
hiíng lòng h;in nhièu mã ăn lãi i t ; 
muõn tánh-ni'ì cao-thuong, phâi cosĩrc 
l;iin nhicu viĩ'C nhó dc tliu còng lcVn. 
Môl dòng bac ăn bai trăm trinb ; ngirài 
d(Vi hop ngàn y-liWVng muòn công-viéc 
in;i thãnh tánh tõt. Y - t u ò n g kin-
nhiĩ'in (iiìu inình khòng lõ, t i r -duc 
ngãm-ngâm dau mình khòng lõ, IcVi 
gian-dôi diiu minh khôngnói ra micng, 
su |)ham-thuo'iig diìu mình vãn chúa 
Irong lòng, nlnrng cũng có thc làm 
hông tánh-nct, và khòngsao chc tai hil 
miit xã-hôi diroc. Tánh-ncl l;i sir inau-
nbicm, phâi cd sĩrc him cho hoàii-toãii 
mãi mãi. Tánh lĩil hay xau, phiii trâi 
làii năm, hop inay Irièuy-lirong vácông-
vicc inói làin nĩ ' i idiroc. Tánh tot qui 
h&n ngoc, hon vàng, hon quyèn-thé, 
hon mão tricu-tliiĩ'ii. Làm thàiih lánh 
lol. I;i mòt vicc l iòiho-nmoi sirlhc-gian. 
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Ò' dò i , ta phiii có muc-dích cao-xa, 

nghĩ dê'n dòi ( l ò i vò-cùng, c h ó chaiig 

phiii chĩ lo-tính trong tam-thòi mà 

thôi. Khòng nèn dè hoàn-cánh uon-

nán táiih mìnli. Ai bj hoàn-canli sai-

khiè'n, áy lá mòt nguòi ríit nhát, "giong 

nhir sórig bien bj gió đông mà dna di 

dây di d ó » CGia-ca 1: <>). Cái giá mòt 

n g u ò i có chí quá-quyet, chũng nòi dêu 

ác, gifr vfrng deu thièn, thãt gííp trièu 

lãn nhfrng nguòi yê'u chí nhát gan. 

T a nèn theo girong sáng cùa «©a-ni-ên 

quijet.-dinh trong lòng râng không chiu 

ô-ue bòi dô ngon vua ăn và ruou vua 
u ô n g » (Đa-ni-èn 1 : 8 ) . 

Môi ngu'ò'i nè'ii kê tánb tíit bàng sir 

quí nhi'rt trong điri mình. Cõ svrc 

bu'on theo niiic-đìch dó, tbi dò i niìiih 

sè có giá-tri vó-i xã-hòi và dcp lòng 

Chúa. « H ê làm vi§c g ì , hãy het lòng 

inà làin, nhir làm cho Chúa, c h ó kliòng 

phài liiin cho iigiròi ta .» (Cô'-l. 3: 23). 

« H ã y tìni deu công-bình, tin-kính, di'rc-

tin, yèu- thuoTig , nhin-nliuc, mcm-inai» 

( I T i - m ô . 6 : 11). « H ã y nhin xem B ú c 

Clnia Jèsus» ( H ê - b o . 12: 2 ) . Nêu có 

muc-dich cao-xa nhu the, dììu khòng 

tó i diroc, nlnrng lòngniình cũng sèhăm-
h(V buon theo. ô n g Disraeli có n ó i : 
« M ò t nguòi thieu-niên nêu k h ò n g ngira 

măt lên tròi, at se cúi dău trông xiuíng; 
tàm-thăn khòng huóng ve tròi, chãc se 

sãp ìnình mà bò trèn dál.w Ai sõng 

trong pbam-vi cao-xa, thì cách ăn nêt 
ò se dúng-dăii hon ngiròi b à y - b a . 

Thieu-nièn ra dò i , láj ' tánh tíít làm 

vôn, dã khòng so lô, mà lai duoc lò i 

hon võn tien-bac. Dììu võii khác không 

duoc lãi, nhungvôn nììy cũngvăn phát-
tài , chang nbfriig t r o n g dòi nììy, mà dè'n 

ci'i d(Vi sau níki. Tánh-nè't giõng nhu-

hí'mg-hóa, càng buôn nhieu, càng bán 

duocnl i ieu . Nó có quyen-năng.cóiinh-
hu(Vng, chèo-kéo duoc 1am ban-hfru, 
inò'i cbào duoc nhieu khách dê'n mua 

hàng. N ó mõ' duòng giàu-có, vui-vé, 

và dirrrc nguòi khen-ngoi. 

Thàt vày, viêc nhò tò đuoc tánh 

nguòi hon viêc lón, v ì d õ i vó i vi('c nhô-

mon, lám ngircVi không nghĩ dcn, khòng 

lãy làm quan-hè, tuong làm the nào 

cũng xong. Sir thât-thà là hòn gach 

góc nhà ciia tánh-net. Lúc trè tuôi, nêu 

mình không lo xàj' vfrng hòn gach góc 

nlià dó, thì suôt dò i nen nhà chăc sê 
lún xuông yà hõng luòn. 

T ó m lai, tánh-nêt là sircan nliirttroiig 

dòi nguòi . Lè thãt dó , don-so' mà cao-

cà, dep-dè mà oai-ngbièm, thàt là môt 

bài dao-đirc lúc trè nèn hoc, khi già 

phâi nhó. 

Xã-hõi nào dmli giá tánh-net Càng cao 

bao nhiêu, thì trình-dò càng văn-minh 
bãy nhiêu. Chúa cir theo tánli-nê't mà 

xét tiình-dò, giá-tri và sirphú-quí vinh-

hièn chon-tbàt cùa môi nguòi , mòi 

thành, mõi nuóc. Ngiròi nào hoăc 
nuóc nào coi khinh tiinh-net, th ì khó 

tránh khôi ' t i eng bày-ba, hèn-mat và 

nioi-ro. Chò nào nhon-dân khòng biel 

chú-trong tánh-net, thì ô' dó dăj'-dây 
tình-duc và tòi-lôi. A i thích hu-danh 

hon tánh-net, ay là nguòi hèn. 

Phài xét moi sir— nào hoc-vâ'n,nào vi?c 

làm, nào cuòcchoi , nào thói quen, nào 

duòng-loi lui tói—neucó ânh-huông tôt 

cho tánh-net minh, thì m ó i là nguò-i 

đirng-đãn, đáng khen, đáng phuc. Ai 

quí tánh-net bao nhièu, thì có giá-tri 

báy nhièu. Đ ó là mău-muc cùa mòt 

nguòi vây. 

Suot cii thê-gian, ta chĩ thâ'y có môt 

Đr'rc Chúa Jêsus, Con ¥>úc Chúa T r ò i , 

là ngùòì tiuih-ii(ft t r o n - v e n . Nay iiiuon 

măc láy cái tánh-nêt tron-ven dó, thì 

ngoài sir dãng niình và phuc Ngài ra, 

kbòng còn cách nào khác nua. ô i , 

loài nguòi có tánh yeu-duôi, vày mà 

còh có hi-vong, há châng phâi boi nhò' 

Ngài , nên m ó i dôi d u o c lòng dfr ra 

lànb, lòng huóng tòi-Iõi ra lòng hăni-
h ò theo Chúa dó sao? Cho nèn II Cò-

ì inh-tô 3: 18 có nói : «Chúng ta ai náy 

dêu dê măt trân mà nhìn xem vinh-

hiên Chúa nhir trong girong, thì hóa 

nên cũng môt ânh-tiroTig Ngài, t i rvinh-

hièn qua vinh-hiên, nhu hòi Chúa, là 

Thânh-Linh.))—I iã C. soan. 


