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BEKG CHÍ BtíCfNG BÒl 
Hrffb fljflUã 

T H A N H - N I E N ! 
r P I I A N M - N I I : ; N ! Hi-vong cìia quõc-

gia, cùa Hõi-Thánh, dáng yèu-quí 
thay là ban thanh-nièii, dáng khích-Iè 
thay là ban thaiih-nièn ! Thanh-niên 
nhir niăt tn'ri nu'ri moc, dày nlurng thi-
v j , nhir suôi chiiy sir<Vn non, ca-hál 
èin rn ; thanh-niên là ncn-li'uig cua dcVi 
ngiròi , ttloi Ihanh-nièn Ihc nào, cà dòi 
ta thc áy. 

« T õ i phâi diiiig (UVi lôi làin gì'? T ò i 
sè làm vièc vi-kỳ, tìin-kiè'm tu-loi, là'y 
tliàn inình làm chuàn-dich, hay là sil 
làm moi sir de Bà'ng Christ dircrc vê-
vang'?» B ó , càu hoi nghièin - trong, 
inôi han thaiih-nièn nain nfr can plf&i 
tra l(Vi. Neu cluing la nuiõn «noi dau 
cho*n» Bà'ug «d ì : n , khòng phăi dc ngiròi 
ta hììu vièc inình, song de mình hììu 
vièc ngiròi vã phó sir song inình 
làin giá chuÔC nhieu ng i rò i» (Ma 20: 
'28), thi phi'ii lííy càu nay làin khàu-
hièn : « S õ n g đ6 htiu v i ê c ! » 

Be hììu vièc B ú c Chiia TnVi và dong-
bào, chiing la chang cììn phiii chiêiu 
điíO'C dia-vi cao trong xã-hõi hoăc (1T-
chi trong Hòi-Thánh inra. TnnVciniít 
kè dông- lhó i , Bi'rc Chúa Jèsus chang 
là hàc vĩ -nhoMi. Mòt càcll chal-phác. 
Ngài chì «d i tir noi no qua c.hõ kia 
làm plnr<Vc» (Si'r 10: 38), tiò-chuyèn 
v(Vi (I;ìn-chiing, dav-dô, giiip-ilõ - , yèu-
Ihirong ho tiiy llico lãin lòng trac-an. 
Ngài không «dánh linVi» di'ini dõng, 
iilurng l i ' ing-lăiig kiè ' in lùng ngiròi 
niòl. Bàc toi-cao ci'ia còng-v ièc rièng. 
cùa iính-hinVng do d<Vi song, cùa clu'rc-
vu y è n - l ă n g doi v<Vi loài nguòi bô*i 
giao-tiep, j'èu-tlnro'iig vii giii[)-<lõ', <Ió 
là phirong hành-ilao cùa Bi'rc Cliúa 
Jêsus i i ià các inòn-do Ngài và han 

tlianh-nièn <lòi nay <Iáng phài noi theo. 

Kèu-goi các inòn-ilo dau-tièn, Clnia 
nào có lu'ra cho ho nèn bàc vĩ-nhon, 
plui-hò lioăc tri'r-danh, nhirng chì lnia 
nan-dúc ho nèn iigirài hrru-ích—«Các 
ngirtri hãy theo T a , Ta sê cho các 
ngiioi nèn tay dánh hrái ngiròìs (Ma 
4 : 19). Bìrng tinrng niuon «dáiih hrói 
nginVi,)) phài khua chuòngdánh trong, 
vì nhrrng năng-luc cai-tri cõi thièn -
nhièn vàn bình-linh, kín-giáu, khõng 
ai dè ỳ l<Vi, ehò có ôn-ào, ìòn-ràng 
dàu. Chang niõt ngiròi nào hèn-nion 
<|uá, yeu-<luõi <|uá, n g h è o - k h ò quá, 
<Ien nôi khòng hììu vièc đirO'C. Hãy 
suy-nghĩ vê deu dó và hoat-<Iòng <li ! 

Cuôc d<Vi khòng phâi trò c hc i . Nê'u 
cluing ta khac vào biìng <lá, dá sê lur-
niòn ; nê'u ghi trèn bi ín <long, t h ò i -
gian sc hòi-xóa ; n ín xây-dung dcn -
th<V, dSnjthò' sê tan thành tro-hi.ii . 
Nlnrng nê'u ghi-khac vào tàin-bòn bâ't-
ilièt nlurng nguycn-tác cao-thircriig và 
sir kinh-so' Bi'rc Chúa TnVi, Ihi nhrrng 
«h i ing» ĩíy sê sáng-tò chói-lòa mãi inãi, 
chó" khòng he phai-nhòa. Vày, hãy 
<lì;n cùng kè Inr-inal mà c.i'ru-v<Vt ho ; 
hãy den cùng ngiròi sa-ngã nià <I<r ho 
dày ; hãy <len cìing lòi-nluvii, ghé vào 
tai ho nia d ju-dàng nói nhĩing l<Vi 
vĩnh-sanh. Sãn-nghièp cùa la khi dã 
liiró'c vào <l<Vi sau chinh lá nhũng vicc 
lành ta lãin cho kc dong-loai <hr<vng 
lúc song Irèn dirirng-tliê. 

Anh-hir<rng cũa ngiròi nhir vi ngot 
ciia trái, luro'iig tho'in ciia hoa, và là 
thiró'C do lòng ngiròi tlu'ra nluTng di'rc-
tanll gi và có giá-tri chirng nào. Hoa 
không thè biet gió dira lnrong Ihoin 
den làn no-i nào, cũng inòt lè â'y, chúng 
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ta không thê nhàn-bict hoăc suy-ngliĩ 
vê giái-han cùa âii l i-huòng vàn luòn 
luôn kru ra tù cuôc sanh-hoat hâng 
ngày môt cách không ngò\ Nhirng 
muôn có ânh-huòng tót, ta phâi là 
ngiròi tôt truác dã. Búng lâm, nhà 
triê't-hoc Emerson nói i a n g : «Hành-v i 
ta nói to dê'n nòi kê khác khòng thè 
nghe rõ lòi ta nũa ,» nghĩa là : Nê'u ta 
nói lài tôt nlnrng lai ă n - ô - xãu, thì 
cách ăn-à xáu s5 lâ'p hê't lài nói lôt. 
Vày , chúng ta phài lo sao cho có táin 
lòng t rong-sach, ngay- thâng , dep ỳ 
Đi'rc Chúa T r ò i , là Báng biêt moi tir-
hràng kin-giãu cùa ta. Ông Moodtj 
quen nói mòt lò i sàu-sac, thám-thía 
râng : « T á n h - t ì n h túc là thái-đò cùa 
ngurài ta lúc ò trong bóng l ó i , » cũng 
iihir sách Nho có càu : «Quân-tù" d ĩ 
t han k ỳ d ô c » (Nguò-i quàn - tir can-
thân khi chĩ có inôt mình ) . 

Hõ i ban thanh-niên, hãy choi vó i 
han hiên, hay là dìrng chai vòi ai hêt. 
Bìrng khi nào biéiig-nhác. I 'hái nói 
thàt luôn. Húa ít chó'. Hãy an-à tùy 
theo nhrrng lài mìiih giao-uóc. Nói 
chuyèn vái ngirò'i nào, phãi nliiii thăng 
vào măt ngirò'i ây. Tánh-tiiih lôt quí 
hon moi sir khác. Chãng có gi dê 
phá hai tánh-tình anh em, ngoài ra 
nhũng vièc chính anh em làm. Có 
ngirò'i nào nói xáu anh em chăng? 
Anh em nên láy hành-vi c i r-chĩ mà 
khien cho ai náy không lin nguò'i dó . 
Bùng uông ru'O'u, dãu inòl giot cũng 
không. Hãy sanh-hoat tùy theo sô 
tien kiem diroc . Lúc lèn g iuòng nam 
ngiì, hãy nghĩ dên nhũng viêc inình 
dã làm han ngày. B ù n g dánh bac, 
dánh sõ, phài tránh sir cáni-dô. Bìrng 
mang công mác n o ; nê'u có the duo'C, 
thì c h ó hê niuo'ii tiên ai. B ù n g nói 
xâu môl nguò'i nào. Hãy g iũ sao cho 
thàn-thê và linh-hon trong-sach luòn. 
« L à m khi lành dc dành khi dau ,» lúc 
Ihanh-nièn phsìi t ie l -kièm, phòng khi 
gis'i khôi thiêu-lhôn. Trcn hêl ìnoi sir, 
hãy tin Bi'rc Chúa Jèsus de linh-hôn 
d u o c cú'u, hãy l i èn -h i èp vói nhũng 

ngirò'i yêu - tlnro'iig Bĩrc Chúa T r ò i 
và vàng-giũ các giói-mang ciia Ngài . 

Bsin Ihanh-n iên phài giũ- sao cho 
trong-sach, vì môi lăn chiêu theo tu-
duc xác-lhit, dãu là vô- tô i đén ds\u, 
anh em cũng bô thêm súc cho phãn 
hèn-mat cua bon-tánh inình, và giâm 
bótquyen cũa phân cao-lhircnig. Bsing 
15 phsìn cao-thuo'iig phài trj-phuc plian 
hèn-mat c h ó ! Ben ngày sau-rôt Bâ'ng 
Christ s5 doán-xét chúng ta, nguyèn 
ỳ-tirô'iig dó meỳ mát ta dê tháy Ngài 
luôn, cá trong nhũng viijc vô-nghĩa và 
v ô - h a i ! Ngày đó , chúng ta s5 hói 
Ngs'ũ ràng: «Chúng tôi Ihay Ngài khi 
n à o ? » Ngài s5 đ á p : « K h i ngiro-i nói 
doi , làm hsii bsin dong-sir, tĩrc là nói 
dôi , làm hai T a . Khi nguoi lùa-gat, 
úc-hiep đòn-bà góa vó i b<m trê mô-côi 
tĩrc là 1 ĩra-gat, ĩrc-hiep Ta . Ngiroi sĩ-
nhuc Ta vì iihihig vièc bã't-lirang, nho-
nhuõc, hèn-mat. Nguo i thây Tsi khi 
nsTo? Nguo i chãng găp Ta trong mõi 
con thù-thách, rèn-luyên ô<Iài dó sao?» 

Ngoài thá i -dò cùa ta dôi vó i Bĩrc 
Chúa Jèsus-Christ, dò-i ta có ỳ-nghĩa 
gì ? Csich tôi cu-xtĩ' vái moi nguòi 
túc là csich tòi cir-xù- vái Bĩrc Chúa 
Jcsus-Christ. Mõi hi-vong, tir-lu'àng, 
công-viêc và cir-xùcĩia ta là csieh plis'ui-
doán lgi hay hsii cho Bĩrc Chúa Jêsus-
CInisl . T rong noi sìn-bí cĩia dò i ta, 
ta giĩ ip ích hoăc chõng-nghieh N g à i ; 
den cuoi-cùng ta se bj xĩr-doán lùy 
theo inình tôn-vinh hoăc sĩ-nhuc BsT'ng 
Christ bòi ìihũiig viêc làm ô' chõ sTni-
tham, kín-dáo. 

Vày, nhũiig năni tháng Chúa cho ta 
sông trèn dò i nsiy thàt là nghiêni-
trong. Nhũng viêc diròng nlnr tiìm-
thuòng s5 có hièu-qusi dòi dò i cho tá 
vsT cho nhieu nguòi khsic. Hõ i bsm 
dău xanh luôi trê, anh cm phăi l g i -
dung năni tháng quí-bâu nis'i miru ich 
cho dò'i năy, <len nôi mòt mai ili'rng 
Iriró'c Quan An cùa csj thc-gian, ta sc 
<hrgc nghe Ngài phsin rang: « H ã i dsìy-
t<V ngay-lành liung-tíii kia, d u o c lsun» 
(Ma 25: 23).—lìà C. sogn. 


