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p i I A I day-nuôi con-cá i 
*• Hãy xem-xét khi chúng còn Iho-
dai ; diìn chúng đep-đê tir-nhiên và 
ngò-nghĩnh đáng ua,, song há châng 
giiĩi nhir moi-ro , và có liìc kliòng thè 
phàn-bièt thièn, ác? Dúc-dâ'y lirong-
làm chúng, inò-mang nghj-krc cliúng, 
<Ió là vã'n-de phài giâi-quy&'t triróc het. 

Vii, con trè châng bie't thièn, ác, nên 
chang nhfrng dáng ira-chuòng, song 
cũng câm-giác manh-inê nhũng môi 
vui, buôn. Nhà giáo-duc nèn chuyèn-
tàin loi-dung nhfrng mÔj à'y triróc hcl, 
và nên cliăm-chì dimg cácli klnivèn-
gluc, thuòng-phat <lc khicn cho sir 
vui-lliua căp thco vi^'c <Iáng làin, và 
sir buôn-buc căp theo vicc đáng tránh. 
Nluĩng cách dó khòng phi'ii là ít dàu. 

Iict buóc tln'r nln'rl, tói buóc thĩr 
hai. Ptìái làin sao cho dĩra trc ngây-
llio- kc vièc có phép làm là deu tliĩên, 
và vicc khõng có phép lãm là dèu ác. 
I)o-dir hoăc cô-ỳ g i o tay láy dô-vàt 
mlnh hain-muon, dó là dã'u-hiêu tò ra 
con tiè chông-nghich nguòi l<Vn vãn 
cììni Iron quyèn trên nó. Bay g i ò 
nginVi lón c b ó nhu-nlnroc, ch<V tày-vi, 
nlurng phài day nó căm-giũ su xúc-
<Iòng eũa bôn-tánh nó, và làm tron 
nbũng công-viêc bát-buõc. N h u vây, 
con trè sê dúng vũng, sê căm - g iũ 
ininh, và rot lai sê víra mò-niang tài 

Hòa tim. xâY-dirng gia-đình, 
Răng long. đ'âu bac, ven tinh phu-thè. 

Chúa ban con-cái dè-huê, 
Gánh thiêng nuôi-day, phâi k'ê hai vai. 

Day con tôn-kinh Danh Ngài. 
Hi£u cùng cha me, \êu ngirò'i bSn phu*o"ng. 

Lft'Y dò*i Ci'ru-Chúa làm gu"0'ng, 
Bui tràn chó* d<5 vSn-vir<rng côi lòng. 

lliè nào? pbán-doán, vùa nây ra quan-niêm vê 

su hra-chon vá su hi-sinb ; tbicu hai 
sir <ló. thi khòng thè có phép giáo-duc 
nào het. 

Con trc có tánh hoal-dòng. N ó căn 
di lai, phâ'n-dãu và dác-thiing. Hãy 
bày cho nó phuong-pbáp làm niíy-nô' 
nhũiig so-iiìing c.òn non-nót ciia nó. 
Ta mò-inang tri-khôn nó b<Vi trà l<Vi 
rõ-ràng và thàt-tbà võ-sô càu nó hòi : 
« T a i s ao?» miên là cuôc ván-dáp dó 
không bien tbànb càu i lmven dông-
dài, kh<V-dai. Tò i <|iiã-quyet ràng dõi 
vói vâ'n-ilc nììy, gia-dinh tbuàn-tièn 
bon truòng hoc bict bao, vì nhà 
truòng dòng con trê, nên thây trò 
kbòng Ibc Irao-dôi nbũng lc ciìn-ích. 

Con l ic ua nghe Iruyên-tích ; hãy kÊ 
cho nó nghe nbùng truyèn hay, nbút 
là các truyèn d ì ì y - d â y trong K i n b -
Tbánh , n b ò dó nó dc tbâ'y đvrqc mòt ỳ 
day-dô vì 5 chon- ly . N ó khòng hièu 
het cũng chang can lám ; thè nào nó 
cũng nb<V niãi mòt vái deu sau năy sê 
giiĩp icb cho nó. PJbSi dân-dua trí 
tuòng-liro ' i ig bày g i ò còn non-n<Vt, 
nlurng sau niìy sê day-dù ; phâi dìu-
dál l inh-hôn non-nót cho kjp tbòi 
quen - biet Búc Chúa Jêsus, là Han 
thiêt cùa con trè. 

Muôn nán-dúc táin lòng cùa con trè, 
thì chó quèn râng ban dãu nó chì biè't 
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có mình và thu võ-lru vào cái quan-
niêni mâp-mò" mà duy-nlnrt ve ngôi-vi 
cùng nhĩìng sir ham-ho cùa nó. Vày , 
nan-dúc lòng nó túc là tô cho nó biè't 
kê khác dê dem nó ra khõi ngòi-vi cũa 
nó. Clia me phài tiêp-nhàn công-vièc 
cua nó bài thàl ló lòng vui-vê hoăc 
buon-iău. 

TrirffC măt con-cái, châng ai có phép 
đóng vai tuông Mâu-thàn, nghĩa là 
làm me song khòng hét bôn-phàn. V ì 
con chĩ nhò' mc mà hoc-tàp tìr-bô, hi-
sinh và cirffng-nghj, tirc là các dúc-
tánh côt-yeu cõa l i nh -hon . T i u ó c 
măt con-cái, cbáng ai có phép dóng 
vai tuông Phu-thàn, ngliĩa là làm cha 
song không hêt bon-phàn. Vì con chl 
nhff cha mà hoc-biê't ràng cõi dò i là 
mòt cuòc chiên-dău dai-dăng có hàng 
ngàn con vât doi sao dò i , nhũng cffn 
đó vãn day ta kinh-sff fiirc Chúa T r ò i 
và tôn-trong kê khác. Theo nlnr đao 
Tin-Lành, thì cuôc sanh-hoat trongxã-
hôi phài láy liai nguyèn-lác dó làm 
nen-táng chon-chánh. 

T rong cuòc dào-luyèn dai-dăng và 
la-lùng nãy, clia me thu(Vng bi cám-do 
ngã lòng vì tháy công-lao cùa mình 
duòng nhu' vô-ich và khòng du-ffccon-
cái hiêu thãu. Nhirng c h ó thát-vong; 
dãu châm-lrê tói máy, song có gieo at 
có găt, miên là mùa-màng khòng bi 
«nuó'c lut ngã l ò n g » làm cho hir-hai. 
Néu cha mc hòa-thuãn v ó i nhau luòn 
và láy tình yêu-thuong vàn thangtánh 
vi-kỳ mà đôi vó i con-cái, néu cha me 
ttr-bò sir thanh-nhàn và sur thôa-mãn 
hoăc duc-vong v'\-kỳ có thè kéo mình 
xa gia-dình, thi công-vièc năy mó-i 
tliành-tiru d u o c . 

I 'hép giáo-duc chffn-chánh phâi có 
sir kính-so' fiúc Chúa T r ò í , sir vàng-
phuc, sir yèu-thirong và sir tôn-trong 
kê dong-loai làm nên-tâng. ô n g Ga-.the 
nói ràng: «Sir tôn-trong là cho circ-
hào cùa mòi khoa sir-pham.» Nlnrng 
trong thòi-đai thông-minh, hoc-thúc 
năy, tinh-than giâi-phóng và bát-phuc 
là mòt ván-đè đu-oc bon thanh-nièn 

di'rng trèn duòng l ì a - b ô fii'rc Chúa 
T r ò i mà bàn-luàn. K inh -Thánh có 
nói tiên-tri vê thòi-kỳ «ngir('ri ta deu 
nghich cha ine, bòi-bac, không tin-
kính, vô- t ình» ( I I T i 3 : 2-3). 

L õ i tai ai ? Khoa Sir-pham kim-thòi 
há châng day làng con trê võn nhon-
lành, và chĩ can diroc dirffng-duc trong 
hoàn-cânh thuàn-tièn cho cáctánh tôt, 
các }'-hirffiig ve thicn-đúc cùng các 
duc-vong cao-thirffng có thê m(V-mang 
dúng inuc và tir-nhiên vũng-vàng? 
Ngirò'i ta dã hét si'rc loai-bo nlnrng 
phuong-pháp siìa-phat nham phép mà 
tô-phu llnròng dùng; ho cho nlnrng 
phuong-pháp ãy là không hop-thòi. 
Lãm-lac thay I Ngu-dai thay ! 

Nhà hiên-triê'l dè-nhúl cùa lich-sii', 
Ià vua Sa-lô-mòn, há cháng nói rãng : 
«Sir ngu-dai võn buòc vào lòng con trê ; 
song roi răn-phat sè lám cho sir áy lìa 
xa nó» (Châni 22 : 15), và ràng: «Ch(V 
tha siia-phãl trê tho'; dâu dánh nó 
biíng roi-vot, nó chang chêt dãu ; khi 
con dánh nó bàng roi-vot , at giâi-ciru 
linh-hon nó khòi Â m - p h ù » (Chàm 23 : 
13-14)? Kinh-Thánh lai tuyèn-bo ràng: 
«Tâm-tánh loài ngiròi vân xáu-xa tir 
khi còn tuôi trê» (Sáng 8 : 21). 

T a còn có tbê trung-dàn nbièu cân 
Kinh-Thánh khác. Nguyên máy càu 
trèn dày dù cho ta, và cũng khiên các 
nhà giáo-duc nây ra quan-nièm càng 
ngày càiig linh-hoat vè trách-nhièm 
minh ! Cái quan-ni?m dó phíìi thoát 
khôi moi môi câm-giác sai-Iac. 

Nhfing bâc cha me tin tbeo fiâng 
Cbrist dêu chú-trong v'è thicn-di'rc và 
vê sir cúu-roi l inh-hôn cùa con-cái 
mình, vân sóm nhàn-biè't ràng chúng 
von châng nhon-lành, song có rê tôi-
ác trong mình, t i r -nhiên k h u y n h -
hiróng v'è tôi-ác, và căn điro-c sanh lai. 
Vây, chúng la có mu6n dê nhu-ng tu-
tirong hu - -không hi?n-thffi l i r a -ga l 
mình, dên nõi thù duffng-duc con-cái 
khòng theo khuôn-phép và trái v ó i 
nhũng loi Kinb-Thánh day chăng? 

Không, nhirng ta càng câm - biet 



trách-nhicm inình dõi vó'i bãy trê yèu-
dãu mà Chúa phó-thác cho mìnli, at 
càng thíing tay tiìrng-tri tòi-ác, càng 
thco tài phán-đoàn, theo tánh càn-
thân, và nlu'rt Ià theo tình Jèu-thirong 
mà sĩra - tri chúng, càng day chúng 
phâi «kính-so' B ú c Chúa TrcVi và giír 
các dieu-răn N g à i » (Truyên 12: 13), và 
phâi «biet K i n h - T h á n h võn có thê 
khiên con khôn-ngoan dê ducrc c ú u » 
( I I T i 3 : 15). 

Còng-viêc I<Vn-Iao, to-tát thay, nlnrng 
cũng lõt-dep, cao-lhucrng thay ! Phăn 
thucVng cũng lón-lao thay ! Quâ thât, 
nèu môt ngày kia, ta có thè la ràng: 
«Nay, tòi dày, vcVi con-cái mà B ú c Giê-

hò-va dã ban cho tòi» (E-sai 8 : 18), Ihì 
ta sc tliõa-thích và vui-suóng biét bao! 

Có lè ta thĩnh-thoâng bi cám-dõ bó 
cuòc phán-dáu, vì nó dirò-ng nlur vuó t 
quá tài-Iuc mình. Báy giò' hãy câu-
nguyèn nhir moi khi . Hãy hirôrig 
quyên - lo i ció, hãy làm theo câu 
khuyên-giuc nhcrn-dúc cùa Sú-đô Gia-
c o , túc là càu có chúa lò i hĩra lôt-dep 
cùa Bĩrc Chúa T r ò i : « V í bang trong 
anh em có kê kém khôn-ngoan, hãy 
cău-xin ©ĩrc Chúa TrcVi, là Báng ban 
cho moi nginVi cách ìông-rãi , không 
trách-móc ai, thì kê>â'y sè đ u o c ban 
cho. Nhirng phâi lày dĩrc-tin mà cău-
xin.chcV nghi-ngcr» (Gia 1 : 5-6).—S. C. 

XÉP C À N H 

Sach-sê là dô trang-hoàng cùa gia-dinl i . 
Tiep khàch là danh-dir cĩia gia-dình. 
Tin-kinh là sir lnrng - thanh cùa gia-

dình. 

HcVn-hcV là hanh-phu-cVc cúa gia-đình. . 

G I A - B Ì N H 

Báng yêu là vê dep cùa gia-đình. 
Trung-tín là su thành-dat cũa gia-đình. 
Tù-thiên là tuong-Iai cĩia gia-đình. 
Thánh-khiê't là bàc tron-lành cĩia gia-

dình.— Le Relèvement. 


