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f HÀ ine niuõn con-cái trcr 

V nêti tôi-tcV híhi-dung cùa 
Birc. Chúa TicVi thì phâi lo day-

dô chúng. Công-viècnay rãlkhó-khăn, 
phâi gàp nhieu nôi tiò-ngai, lo-buon. 
Bày lõi muón cùng anh e m chi em 
xem-xct môt vài bòn-phân cluing la 
buòc |)liiíi làni tron nê'u mucín chírc-vu 
day-do con-cái Uia dircrc hiêu-qusí mỳ-
inãn. 

I . Phâi luôn luôn ghi -nhó- mue-
dích mình hiro*n theo.—Hãy nhin 
thãng vào muc-dích, quà-quyet dat 
den. Birng ngã lòng vì c.ó s i r cám-dô 
ci'ia thê-gian, cain-bây cùa tòi-sic, hoăc 
s i r nbàn-iihã ciia xác-thit. Nhieu bâc 
cna i n e dã dat den muc-đích, thi anh 
em chi em cũng có thè dat dén inuc-
d í c h c h ó ! Ai that-bai chăng? Măc! 
Nhò o-n Chúa, ta chác sê thành-còng. 
Thát-baihá changphãi vì cha m e theo 
nguyèn-tác khòng lôt, treo girong xáu, 
hoăc day-do sai-lam, sao? Birc Chúa 
Trò-i phán rãng : «Hãy day cho trè tho 
con dircVng nc') phiii theo; dâu khi nó 
IriV ve già, cũng Uhông hê 11a khoi dó» 
(Chàni 22: (5). 

I I . Phái láy hành-vi Iàm khuôn-
mâu cho con-cái.—TrircVc niăt con-
cái. anh e i n ehj em phãi hâng ngày 
llurc-hành tình yèu-tliirong kliòng vi-
kỳ, và tánh-tình trong-sach, ngav-
lliang mã minh huòc c.hiuig noi Iheo. 
Khòng có girírng «s6ng» áy thi dìrng 
liòng dat de'n inuc-dích xirng-dáng. 

I I I . Phái day cho con-cái biét đao 
thât.—Phiii làm the niio cho con-cái 
hièu diroc dao Tin-Liinh cùa Báng 
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Chrisl. Hãy bày-tò het vè tõl-
dep, cao-tlnrong cũa dao iíy dè 
cho con-cái hàm-mc), k í n h -
phi.ic. Nên nircrng theo các dièu-răn 
và girong sáng liong Kinh-Thánh. và 
nhirt là trongsir sõng, sirchêì cùa Birc 
Chúa Jèsus-Christ, trong chirc-vu cùa 
các sir-dì), nià day-dó con-cái. 

IV. Hãy tô eho con-cái hièu râng 
nhírng d'êu mình buôc nó làm là 
chánh-dáng và hiêp-ly.— Phâi goi 
trí phán-đoán và luoiig-tãm ciia cluing 
hon là ggi lình-ciini. Khòng nèn vì 
dó mà xao-lãng nên dirc-duc, iihirng 
phiìi côt sao cho chúng hiêu inìnli. 
Căn day theo trình-dò tài-năng vá trí-
tuê ciia clning, nghĩa là tùy theo nliũng 
deu chúng dã biè't rôi. 

V . Phâi buôc con vâng theo moi 
đ'êu mình s a i - b â o nó.—Nê'u con 
Uhòngviing-phuc thi nioi còng-kbó cua 
anh em cbj em sê vô-ích câ. Nhirng 
néu anh em chj em tâp cho nó quen 
vàng-pbuc mòt cách vui-vè và niau-
inán thi nóchiĩng iibrrnggirr tron hõn-
phàn dcii vói ch:rnie vã vcVi ngiròi dòi 
uià thòi. song cnng giif-tron bòn-pliàn 
vói Birc Cluia TiíVi.dc') Is'i dèu quan-hè 
hon cá. Phiíi sóm gày cho con trè 
lánli vâng-pbyc, dirng sai-bào nhiêu 
dêu luôn m<)l lúc. Phâi bâo chúng 
limi nhiTng vièe vira sire. Anh em chi 
ein có bál con niang gánh nsìng quá, 
hay lá bslt nó doc thir chiĩ nó clura 
lirng licic khõng? Vsìy thi sao anb em 
chi em lai bat nó ngcii yên-lsìng hàng 
niav gicV, csun nó kêu-rèn khi dau-6m, 
i-p nó ngù dirong khi sg-hãi ? Phái 



84 T H A N H - K I N H B Á O 

bâo nó làm nhũng viêc chánh-đáng và 
hièp-lỳ, phài xét xein chúng có hiêu 
lòi mình sai-bão chăiig. Nêu tháy nó 
rut-rè kliòng vàng theo ngay, thì phâi 
buòc nó nhác lai lòi mình sai-bão. 
Ncu là môt vièc khó thì nèn cát nghĩa 
tai sao mình muõn lió làin, và cũng 
nên nói răng nêu nó làm Ihì mình sè 
vui lòng lám. 

V I . Nè'u eon pham lõi thì phâi 
sfra-phat cho x i r n g - đ á n g . — I t khi 
có con nit tron-ven, chon-tbàt, vàng-
pbuc dè'n nòi ta kbòng he phâi stra-
phat. Nê'u con-cái c.o-y không vàng 
lòi , thi cha mc phâi lô ỳ buôn-buc, 
rău-rĩ,và phâi sùa-phatcho xúng-dáng. 
Nhung neu nó pham lõi vì dai-dôt, vô-
ỳ hoăc không hiêu-biê't, Ihì khõng can 
súa-phat, chĩ day-bâo cho nó rõ thôi. 
Cha inecan pbãi sira-phatcon-eái càng 
mau càng có hiêu-ngliièin. fiùng ba 
đâu dáiih đãy, nhút là dùng dánh vào 
đău, kêo hai khôi óc và thân-kinh cùa 
con trè. Nhung sira-phat xong thì nên 
kiêm cách làm hòa ngay, dĩrng de cha 
me vói con-cái hòn-giân nhau lâu mà 
mà't banli-pliuóc trong gia-dình. 

V I I . Phài luôn luôn ăn -ô* h iêp 
vó"i đao.—Phiii làm thê nào cho con-
cái biet cha ine có lòng tin-kính ó' nhà 
cũng nhuo nhà-thò, ngày thú hai cũng 
nbir Chúa-nhul, khi giăi-trí cũng nlnr 
khi qui gói cau-ngiiyên. Con-cái pliãi 
sông, ciĩ-dòng và lón lên trong bâu 
không-khi tin-kinh ciĩa gia-dình. 

V I Ì I . Phâi xét xem eon - cái eó 

thât hÔi - câi chăng.— Cbinh © ú c 
Chúa T rò i vach mòl duòng phân-rè 
nguòi công-binh vó*i kê gian-ác. Môi 
ngirò'i hoăc lón hoăc nhôphâi trài qua 
mòt lúc thôi hău vièc ma-qui dê hâu 
viêc fiúc Chúa T r õ i , tìr tõi qua sáng, 
tù su chét đên susong. Tóin mòl lòi , 
bo pbiii diroc cúu-rôi. Cha me phâi 
cát nghĩa c.ho con-cái biet su hôi-câi là 
thê nào và can-yêu thê' nào. 

I V . Phâi vun - t r i ì ng tánh nho-n-
t i r c h o con-cái.—Nê'u con-cái cho-i ác 
thì dìrng dung-thú. Su láo-xuoc tàn-
àc cr dòi mòt phăn lón do n c n dĩrc-dnc 
csìu-thâ mà ra. Tai sao nguòi kia bao-
nguoc, dũ- ton? Vì khi nguò-i còn 
nhô, cha nie dê măc nguòi cào-cău kê 
khác, dánii-đàp chó mèo, pbá - phácb 
dò-đac, cbùi-riĩa tôi-tó*. Phâi tàp cho 
chúng bõ-thí, chăm-chúl bay cbim, 
bây gà, chia-xé quà bánb cbo bè-ban 
và dâng tien cho Chúa nũa. Rõi cha 
me sê kinh-ngac vì Ihãy con-cái lón lèn 
sõ là nguòi nhon-tù, nbu-inì.dãy lòng 
yêu-thuong trong Chúa. 

X. Còn chi nira?—Phãi lo sao cho 
con-cái khòe-manh, vam-võ ' . Néu 
chúng cã dòi õin-yêu, găy-còin, thì cbĩ 
tai cba i n e kbòng chăm-nom cân-tbân 
lúccbúng còn tbo-áu. Phiii niõ-mang 
tii-kbôn, trí tiròng-tuong và tài phán-
doán ciĩng moi sò-năng khác cùa c.on-
cái. Phài vun-tiòng tánh siêng-năng 
cho con-cái. Nhút là pbâi luòn nbò-
cây quyên-phép cùa fiĩrc Thánh-Linh. 
— T. K. B. lirac-thuãl. 

P H I T Ó ' C L À N H CWU-UffC 

1. Phuró'c v ì thò* - Iay — « P h u ó c 
cho nguòi nào ô - trong nhà Chúa ! » 
(Thi-thièn 84: 4) . 

2 . Phuró'cvì vâng-phuc —((Phuóc 
cho nhũng ngiròi gin-giũ chúng-có 
Ngài I» (Thi-thiên 119: 2) . 

3. Phiró*c vì h&u v iêc — « P h u ó c 
thay cho các nguoi gieo giông ò- bên 
moi dòng nuó-c,!» (Thi-thiên 32 : 20). 

4 . PhircVc vì đu*o*c t h a - t ô i — 
«Phuóc thay cbo nguòi nào duoc tha-

su vi-phsun mình ! » (Thi-lhiên 32: 1). 
5. Phu*ó*cvìphuc-thuôc—«Phuóc 

cho nguòi nào đuoc sirc-luc trong 
Chúa!» (Thi-thiên 84 : õ ) . 

6. Phu-ó'C v ì k iên-nhân — «Phuóe 
thay cho moi kè tròng-doi N g à i ! » (Ê-
sai 30: 12). 

7. Phu*ó*e vì c h i u t h ù * - r è n — 
«Phuóc cho nguòi nàofv'gài sùa-pbat!» 
(Tbi-thiên 94: 12)—tham-khâo Hê 12: 
4-11).—La Bonne Bevue, 


