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LỜI NÓI ĐẦU  

Phần lớn tài liệu trong sách này là lời đáp cho nhiều câu hỏi tôi đã gặp trong những 

năm làm cố vấn về hôn nhân, gia đình và thanh niên. Ngƣời ta vẫn thƣờng hỏi: 

“Ông có viết quyển sách nào về những vấn đề này không?” Những câu họ thƣờng 

hỏi nằm trong các chƣơng về Chăm sóc con cái, ý thức trong sáng lành mạnh về 

tình dục, và nan đề của Những Thiếu niên; tuy nhiên, tài liệu trong mọi chƣơng 

sách đều xuất phát từ các buổi gặp gỡ trao đổi để khuyên giúp, giải đáp thắc mắc, 

và đã đƣợc sử dụng trong các lớp học, các buổi diễn thuyết công cộng cho các 

thanh thiếu niên và các bậc cha mẹ. 

Đƣợc viết bằng ngôn ngữ của ngƣời tín đồ thƣờng, sách Dạy Con (Hƣớng dẫn về 

sinh hoạt gia đình Cơ Đốc nhân) nầy không phải là “thuốc chữa bá bệnh” nhằm 

giải quyết tất cả các vấn đề gai góc trong việc nuôi dạy con cái; tuy nhiên, tác giả 

tin rằng nếu các bậc làm cha mẹ chịu đánh giá cao bức thông điệp đƣợc gói ghém 

trong đó và thực hành các quy luật ấy, quý vị sẽ thực hiện công việc nuôi dạy con 

cái của mình tốt hơn rất nhiều. 

Nếu bạn thấy sách này bổ ích giải quyết khá nhiều vấn đề về việc nuôi dạy con cái, 

hãy chuyền nó cho những ngƣời khác cùng đọc, hay giới thiệu nó cho những ngƣời 

đang cần đựơc giúp đỡ. 

Xin Đức Chúa Trời ban phƣớc cho quý độc giả, cũng nhƣ Ngài đã ban phƣớc cho 

tác giả khi soạn thảo sách này. 

William S.DEAL  

 

CHO RA ĐỜI MỘT SINH MẠNG  

Có ai đó đã nói: “Chín mƣơi phần trăm tai nạn do con ngƣời gây ra, còn chín mƣơi 

phần trăm con ngƣời do tai nạn tạo ra!” 

Một đứa trẻ cần đƣợc sanh ra từ hành động yêu đƣơng của những ngƣời làm cha 

làm mẹ từng mơ ƣớc và đón chào nó ra đời trong tình yêu tha thiết và chăm sóc. 

Nhiều trẻ không đƣợc cha mẹ mong muốn có chúng ngay từ lúc thai nghén. Nhiều 

lúc, các bậc làm cha mẹ đã phạm sai lầm khi nói thẳng với đứa trẻ rằng, trƣớc hết, 

họ không hề mong muốn nó ra đời, nhƣ thế tức là giáng cho đứa trẻ phải lãnh đòn 

tai hại nhất. 



Rồi nhiều hành động khác nữa của đời sống còn nghiêm trọng hơn cho ra đời một 

sinh mạng để nó bắt đầu cuộc hành trình vĩnh cửu. Từ khi đứa trẻ mới đƣợc thai 

dựng cho đến khi nó cƣới vợ lấy chồng, bậc làm cha mẹ vó nhiều trách nhiệm nặng 

nề đối với nó. Sống không phải ngày nào cũng đƣợc dự lễ hội La-mã, mà là một 

công việc nghiêm trọng chết ngƣời, và những ngƣời làm cha làm mẹ cần đối diện 

với sự kiện ấy khi suy nghĩ về sự an vui tƣơng lai của con cái mình. 

Phải có một ai đó chịu trách nhiệm đối với tất cả những tên giết ngƣời cũng nhƣ 

đối với từng công dân khả kính. Buồn thay, đa số các tội phạm là sản phẩm của 

những kẻ làm cha làm mẹ khốn nạn, không chăm sóc dạy dỗ thích đáng cho con 

cái từ lúc chúng hãy còn bé dại. Nếu phần lớn trẻ con sinh ra đời và đƣợc nuôi dạy 

thích đáng, có lẽ phần lớn những kẻ tội phạm cũng sẽ không còn. Lẽ dĩ nhiên quy 

luật cũng có các ngoại lệ, nhƣng sách Châm ngôn nói: “Hãy dạy cho trẻ thơ con 

đƣờng nó phải theo, hầu cho đến khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (ChCn 

22:6). 

Bậc làm cha làm mẹ phải dâng cính mình cũng nhƣ dâng con cái mình cho Đức 

Chúa Trời thật sớm trong đời sống. Ngay sau khi kết hôn, họ phải bắt đầu một 

chƣơng trình tìm đọc nhiều sách nói về việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ con. Nhƣ ngƣời 

có nghề nghiệp cần trau dồi tay nghề thế nào, những ngƣời làm cha làm mẹ cũng 

phải trau dồi công việc làm quan trọng nhất của cả đời họ - tức là việc nuôi dạy con 

cái. Muốn trở thành bậc làm cha làm mẹ thành công, họ cần sớm dành nhiều thì 

giờ sau khi đã kết hôn cho chƣơng trình tìm tòi và đọc sách đó. Quyển sách này 

trình bày các nguyên tắc căn bản để nuôi dạy con cái thật tốt, thật thích đáng. 

Nhiều sách khác cũng rất bổ ích cho các bậc làm cha mẹ, chúng tôi đã liệt kê trong 

bảng thƣ mục đề nghị các bậc cha mẹ tìm đọc thêm. 

Nếu là ma quỉ chắc tôi chỉ muốn làm cho các bậc cha mẹ hoàn toàn mù tịt về cách 

nuôi dạy con cái họ để tôi có thể bảo đảm mình đã thành công nhất trong công tác 

của mình. Chẳng có cách nào để liên minh với Sa-tan tốt hơn là các bậc làm cha 

làm mẹ hoàn toàn mù tịt nhƣ vậy. Tôi biết rằng nếu có thể để họ hoàn toàn chẳng 

biết gì cả suốt mƣời năm đầu của đứa trẻ tôi có thể nắm đƣợc đứa trẻ và điều khiển 

các đƣờng lối của nó; tôi có thể nắm chắc đƣợc linh hồn nó. Kết quả tôi sẽ thu gặt 

đƣợc vô số linh hồn con ngƣời. 

Henry Brandt, nhà tâm lý nhi đồng lừng danh đƣa ra một lờ khuyên tốt cho các bậc 

cha mẹ trẻ, muốn bắt đầu làm tốt công tác làm cha làm mẹ của mình: 

“Muốn làm cha làm mẹ tốt, trƣớc hết bạn phải là loại ngƣời tốt. Muốn thế, bạn phải 

1. sẵn sàng biết rõ, đánh giá cao và lợi dụng các sở trƣờng của mình; 2. Sẵn sàng 

thật sự hạ mình để nhận diện các sở đoản của mình và tìm cách củng cố tăng cƣờng 

chúng; vƣơn tới để có thể trở thành ngƣời bạn đời sẵn sàng góp phần mình tạo ra 

một gia đình thoả đáng của hai vợ chồng. Chính một kinh nghiệm nhƣ thế sẽ cho 

phép bạn bƣớc vào các ngƣỡng cửa của ngƣời làm cha mẹ, và tiếp tục xây dựng 

một nhân cách lành mạnh cho đời sống các con cái bạn khi bạn dẫn chúng đến với 
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nguồn năng lực vốn chính là sinh lực của bạn, tức là chính Đức Chúa Trời”. 

Muốn trở thành bậc làm cha làm mẹ tốt hơn, ta cần thật sự nhận biết rõ sự cứu rỗi 

của Đấng Christ trong đời sống và trong lòng mình, và trở thành một Cơ Đốc nhân 

đứng đắn. Một ngƣời chỉ có thể đóng góp cho xã hội qua con cái mình, những gì 

đời sống mình đã đóng góp vào đó. Ngƣời ta chỉ có thể xây dựng một tổ ấm vững 

bền trên nền tảng Đấng Christ mà thôi, nếu các bậc cha mẹ không phải là Cơ Đốc 

nhân, họ chỉ là ngƣời xây nhà mình trên cát lún (Mat Mt 7:24-29). Muốn nuôi dạy 

con cái thích đáng, phải có những nền tảng tốt nhất cho một tổ ấm gia đình, và 

chẳng có một nền nào tốt hơn từng trải của Cơ Đốc nhân. 

Ngƣời chồng có trách nhiệm phải yêu thƣơng, chìu chuộng, bảo vệ, chăm sóc, 

cung cấp cho vợ mọi hạnh phúc mình có thể tạo ra. Trách nhiệm của ngƣời vợ là 

yêu thƣơng, kính trọng, chìu chuộng, khuyên bảo, giúp đỡ và lo lắng chăm sóc mọi 

mặt cho chồng để tạo ra một gia đình hạnh phúc nhất có thể có đƣợc cho cả hai 

ngƣời. Cả hai phải góp phần biến gia đình thành một tổ ấm hạnh phúc trong đó con 

cái đƣợc đón và lo lắng bằng tình yêu thƣơng chăm sóc âu yếm nhất (xem ICo1Cr 

7:1-5; Eph Ep 5:2, 33; IPhi 1Pr 3:1-7; Tit Tt 2:4; CoCl 3:19). 

Không có ngƣời nào torng hai kẻ làm cha mẹ đƣợc quyền bức bách áp chế ngƣời 

kia. Chúng không bao giờ là “Ông Chủ Lớn” sai khiến vợ nhƣ nô lệ; vô cùng 

không nên chống lại chồng, đối xử lạnh nhạt với chồng. Chồng phải yêu vợ nhƣ 

Đấng Christ yêu Hội thánh, còn vợ thì phải kính trọng giúp đỡ chồng, nhƣ Hội 

thánh phải thuận phục Đấng Christ vậy (Eph Ep 5:22-33). Con cái đƣợc nuôi 

dƣỡng trong một gia đình nhƣ vậy ít khi hoàn toàn đi sai lạc để phá hỏng cuộc đời. 

“Một cuộc hôn nhân hài hoà có sự hoà hợp giữa hai vợ chồng. Vợ chồng muốn hết 

lòng trong nhiệm vụ xây đắp một gia đình hoà hợp, phải biết định nghĩa thật rõ 

ràng các từ ngữ ấy”. 

Các “bí quyết” đó, là khả năng đồng ý và bất đồng ý kiến về mọi việc mà không có 

xung đột tranh chiến nhau, phải khác nhau mà không nghịch nhau, phải luôn luôn 

thay đổi nhƣng vẫn thừa nhận lòng chung thuỷ vững bền đối với nhau, có một kế 

hoạch chung và cùng làm việc để tạo hoà khí và sự êm ấm trong gia đình. 

“Hoàn cảnh sống chung rất ít khi hay chẳng bao giờ biến đổi đƣợc hai vợ chồng 

thành một, đôi lứa mãi mãi yêu thƣơng, đối xử tốt đẹp và hạnh phúc... Một gia đình 

hạnh phúc đòi hỏi nhiều thách thức hơn là chỉ đơn giản tìm đƣợc một ngƣời bạn 

đời để mãi mãi đƣợc sống hạnh phúc bên nhau vì có một hoá chất kỳ diệu nào đó 

thu hút và giữ chặt hai ngƣời mãi mãi với nhau. Chẳng bao lâu sau ngày cƣới, bạn 

sẽ nhận thấy rằng hôn nhân để trắc nghiệm tánh tình của bạn”. 

Tình yêu êm xuôi ngƣời ta thƣờng gặp khi hai ngƣời mới tán tỉnh nhau chẳng bao 

lâu sẽ bị thách thức khi hôn nhân đã trở thành thực tế. Có câu chuyện kể rằng một 

chàng thanh niên nọ tán tỉnh một lƣợt hai cô gái, một cô thật đẹp và một cô là ca sĩ 

có tài. Vì là một mục sƣ, chàng ta nhận thấy mình phải chọn cô nàng có tài ca hát, 

tuy cô ta không đƣợc đẹp. Sáng hôm sau ngày đám cƣới, anh chàng thức giấc và 
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nhìn cô nàng hãy còn ngủ, miệng hơi há ra. Tim anh ta se lại, vừa lay gọi vừa để 

đánh thức nàng: “Em ơi, em ơi, em ơi, hãy thức dậy và ca hát đi!” 

Jean và Frank là một đôi rất khả ái đang thời kỳ tìm hiểu nhau. Chàng luôn luôn 

nghĩ đến nàng, và là một thanh niên nhanh nhẹn, siêng năng. Nàng thì vui vẻ, yêu 

đời và luôn luôn chịu cộng tác. Họ không thể tƣởng tƣợng đƣợc sẽ có ngày sau khi 

cƣới nhau đƣợc mấy ngày họ bắt đầu khám phá nhiều điểm cốt yếu mà họ không 

biết là sẽ cùng đến với cái kiện hàng họ gọi là hôn nhân. Mỗi đêm nàng nằm thao 

thức cả một hai tiếng đồng hồ, cố dỗ giấc ngủ, trong khi chàng đã ngáy vang nhƣ 

sấm. Nàng muốn đánh thức chàng. Ban đầu, chàng cũng tỏ ra kiên nhẫn, ôm ấp âu 

yếm nàng, nhƣng rồi lại nằm lăn ra và ngáy nhƣ sấm. Cuối cùng, chàng mất kiên 

nhẫn, và một đêm nọ, đã thẳng thắn chế nhạo nàng vì lại đánh thức mình vì một 

chuyện nhỏ nhặt nhƣ vậy. “Thôi ngủ ngay đi, đừng có trẻ con vô lý nhƣ thế nữa” 

Chàng vừa nói vừa quay lƣng lại và ngủ nhƣ chết, trong khi nàng vẫn nằm đó mà 

khóc thầm. Khi cùng đi đâu với nhau, cuối cùng chàng cũng bỏ nàng lại một quãng 

khá xa. Một ngày nọ, nàng phải gọi to: “Anh ơi, không đợi em một chút đƣợc 

sao?” - “Em nhanh lên chứ. Mất hết cả thì giờ” Chàng vừa cằn nhằn vừa tiến bƣớc. 

Jean thấy ngay họ đang cần làm điều cha mẹ cô đả bảo họ cần phải làm sau đám 

cƣới. Họ đã gọi công việc đó là “tập cho quen với nhau”. Khi cô nói chuyện đó với 

Frank chàng bảo: “Phải rồi, anh biết. Xin lỗi em về sự vô tâm đó của anh. Chúng ta 

cần phải làm việc đó. Là con cái Chúa, chắc chúng ta rồi sẽ quen tánh ý nhau thôi”. 

Và họ đã cố gắng, để sau đó, trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc. Jean đã tập 

chịu đựng tật ngáy to của chồng, còn Frank thu xếp để bƣớc chậm lại một chút khi 

họ cùng đi bộ với nhau. Nếu muốn cho hạnh phúc đƣợc trọn vẹn, tỷ lệ việc làm 

quen tánh ý của nhau là vào khoản năm mƣơi phần trăm ở mỗi phía. 

Bậc làm cha mẹ cần đọc biết hiều về các ảnh hƣởng trong thời kỳ thai nghén trƣớc 

khi đứa trẻ ra đời, đối với cuộc đời của nó. Nói chung rất có thể ít ai ý thức đƣợc cả 

tƣơng lai của đứa trẻ đã bị các ảnh hƣởng đó cấu thành trong lòng mẹ (trƣớc khi 

đứa bé đƣợc sanh ra), và ngƣời làm cha làm mẹ chẳng hay biết nhƣ vậy. Cho nên 

ngƣời làm mẹ chờ ngày sinh nở không thể vì quá lo lắng cho đời sống và thái độ ăn 

ở cƣ xử của mình trong thời gian đó, mà nhƣ co ngƣời lại, không dám làm công 

việc, không dám tham gia các công tác xã hội hay các hoạt động bình thƣờng khác. 

Thai phụ phải tránh việc thù oán, hờn giận, xúc động có ảnh hƣởng sâu xa đến 

phƣơng diện tâm thần hay tinh thần, hoặc các kinh nghiệm tâm lý khác có thể gây 

rắc rối. 

Các nhà tâm lý vẫn chƣa biết chắc toàn bộ đời sống của đứa trẻ sẽ bị các ảnh 

hƣởng trong thời kỳ thai nghén tác hại đến mức độ nào. Theo một số các thí 

nghiệm trên tử cung, chắc chắn có một số các lãnh vực trong đó các ảnh hƣởng bên 

ngoài có thể gây phƣơng hại nhất định đến đứa trẻ nhƣng gây phƣơng hại đến mức 

độ nào hay trong thời gian bao lâu, vẫn chƣa đƣợc rõ ràng. Nhiều kỹ thuật hữu hiệu 

đã đƣợc phát triển để nghiên cứu các cung cách ứng xử trƣớc khi đứa bé ra đời và 



vào tất cả các giai đoạn trƣớc khi nó đƣợc sanh ra. Căn cứ vào những tìm tòi tra 

vấn đó, ngƣời ta đã biết đƣợc rất nhiều điều nhƣng các tiến trình điều tra ấy vẫn 

hiện đang đƣợc xúc tiến và cải thiện. 

Chẳng hạn ngƣời ta biết đƣợc rằng tử cung phát triển cái gọi là “cung cách ứng xử 

thích ứng hoá” từ tám tuần lễ sau ngày thọ thai, đứa trẻ bắt đầu đáp ứng lại với các 

kích thích từ ngoài vào. Ngƣời ta nghĩ rằng “sự phát triển cung cách ứng xử” bắt 

đầu trong khoảng thời gian này. 

Nếu tần kinh hệ của đứa trẻ trứơc khi đƣợc sanh ra không có liên hệ trực tiếp với 

hệ thần kinh của ngƣời mẹ, nhờ đó nó khỏi bị chấn động (shoks) mạnh, thì tử cung 

vẫn bị ảnh hƣởng của một số kích thích từ bên ngoài, và thƣờng đáp ứng lại. Đƣợc 

dây rốn cung cấp dƣỡng chất, tử cung tự hoạt ộng lấy bằng hệ tuần hoàn huyết của 

nó để thanh lọc bào thai bằng cách đƣa máu qua hau của ngƣời mẹ, là nơi dƣỡng 

khí và các dƣỡng chất cũng đƣợc tử cung luôn luôn hấp thu. 

Hiện nay, ngƣời ta biết đƣợc rằng từ rất sớm là tám tuần lễ sau khi thọ thai, tử cung 

đã có thể đáp ứng lại với các tiếng động từ phía ngoài thân thể thai phụ. Bằng cách 

sử dụng những tếng động gần thân thể của thai phụ nhƣng không chạm đến nó, rồi 

kiểm soát nhịp đập của trái tim trong tử cung, các nhà nghiên cứu đã khẳng định 

rằng tử cung có bị ảnh hƣởng của các tiếng động. Họ cũng biết đƣợc rằng các áp 

lực trên thân thể ngƣời mẹ dứt khoát có ảnh hƣởng đến thai nhi. 

Những công trình sƣu tầm nghiên cứu đó có thể rất quan trọng đối với vấn đề có 

ảnh hƣởng trƣớc khi ra đời đối với thai nhi. Chẳng hạn nếu cha mẹ của thai nhi gây 

lộn nhau và những lời thô tục to tiếng đƣợc họ sử dụng đối với nhau, rất có thể 

ngay cả khi mới chỉ đƣợc hai ba tháng, thai nhi ở trong tử cung cũng có thể bị ảnh 

hƣởng về cuộc cãi lộn đó! Điều còn chắc chắn hơn, là cách họ đối xử với nhau nhƣ 

vậy sẽ ảnh hƣởng trầm trọng hơn khi thai nhi đã đƣợc sáu tháng hay lâu hơn trong 

tiến trình phát triển trƣớc khi đƣợc sanh ra. Và nếu tử cung không có liên hệ gì với 

thần kinh hệ của ngƣời mẹ chắc chắn khi thai phụ bị rắc rối về tình cảm, điều đó 

vẫn có ảnh hƣởng xấu đến thai nhi. Thí dụ, nếu có chuyện cãi lộn bùng nỗ giữa cha 

mẹ đứa trẻ, và ngƣời mẹ bị xúc động, bị chọc tức mãnh liệt hay bị ngƣời cha đánh 

đập, những điều đó đều có ảnh hƣởng trên thai nhi, và ảnh hƣởng đó sẽ còn kéo dài 

lâu hơn trên đời sống đứa trẻ về sau này (xem Psychology and Life) của Floyd 

Puch để có nhiều chi tiết hơn). 

Chúng ta nhận đƣợc di truyền về vóc dáng diện mạo, các khả năng hoạt động, trí 

tông minh, cảm giác bén nhạy và nhiều khả năng cũng nhƣ tài năng căn bản khác. 

Nhƣng còn có nhiều điều khác nhƣ nhân cách cá tính, phần lớn là kết quả của môi 

trƣờng chung quanh, nhất là vào những năm đầu đời, trong giai đoạn đang hình 

thành. Ngay từ năm 1890 giáo sƣ James của Việc Đại học Haward đã nói về ảnh 

hƣởng của môi trƣờng chung quanh đối với đứa trẻ nhƣ sau “Đứa trẻ bị cả mắt, tai, 

mũi, làn da và ruột gan tấn công đồng thời, lập tức cảm thấy tất cả những đều đó 

nhƣ là một kối lớn hỗn tạp chối lọi, ù tai”. Từ khối hỗn tạp đó, nó thâu thập đƣợc 



tất cả các ý niệm đầu đời về môi trƣờng chung quanh mình. Chúng ta có thể kết 

thúc các nhận xét trên bằng cách nói rằng các ảnh hƣởng ngoại tại và tình cảm xâm 

nhập tử cung khi đứa bé chƣa đƣợc sanh ra hết sức quan trọng, và tƣơng lai của nó 

có thể sẽ chịu ảnh hƣởng của chúng, cho nên kẻ làm cha mẹ đừng gây gổ nhau, đối 

xử không tốt với nhau hoặc có các lối ăn ở cƣ xử khác không đẹp nhƣ vậy. Sự xâm 

nhập còn có thể tai hại hơn điều mà hiện nay chúng ta đƣợc biết, vƣợt xa những 

phát giác hết sức đơn giản đã đƣợc tiết lộ cho đến nay. Do đó, cha mẹ của thai nhi 

phải sống bình thƣờng, dƣờng nhƣ họ đang yêu nhau và đƣợc hạnh phúc với nhau. 

Trƣớc đây, đã có hững “câu chuyện hoặc của các bà già xƣa bảo rằng quan hệ vợ 

chồng khi tai nghén rất nghuy hiểm cho bào thai. Tuy hiên, tất cả chứng cứ hiển 

nhiên có tính cách khoa học đều vạch rõ sự kiện việc quan hệ vợ chồng bình 

thƣờng trong nhiều tháng đầu của thai kỳ hoàn toàn vô hại cho thai nhi. Tử cung đã 

bị niêm phong trong cái túi riêng, ngoại trừ việc nó tiếp súc với ngƣời mẹ qua nhau 

để nhận đƣợc thức ăn, dƣỡng khí và máu đã đƣợc thanh lọc, về mặt sinh lý, không 

hề có sự tiếp xúc nào khác của thân thể ngƣời mẹ lại có thể gây ảnh hƣởng đến nó. 

Thật vậy, việc quan hệ vợ chồng bình thƣờng nhờ đó ngƣời mẹ cảm thấy hạnh 

phúc và hài lòng, có thể là một yếu tố bổ ích cho việc phát triển tình cảm lành 

mạnh cho thai nhi. Bậc làm cha mẹ phải thận trọng, đừng gây tai hoạ gì cho thai 

nhi ngay trƣớc khi nó đƣợc sanh ra bằng bất cứ một hành động nào có thể tạo ảnh 

hƣởng xấu. Trong mấy tuần lễ cuối cùng trƣớc khi đứa bé ra đời, kiêng khem việc 

quan hệ vợ chồng là tốt, hoặc việc ấy phải thực hiện thế nào để khỏi gây hậu quả 

có hại cho tử cung. Cần hỏi ý kiến vị bác sĩ của gia đình để biết chi tiết và những 

lời khuyên giúp liên hệ đến vấn đề này. 

Ngƣời ta đều biết cái đầu của thai nhi đƣợc hình thành trƣớc nhất trong dạ con. trái 

tim là cơ quan hoạt động đầu tiên, bắt đầu đập có thể là rất sớm ngay vào tuần lễ 

thứ tám của cuộc đời nó. Sau đó phần thân mình hình thành và cuối cùng tay chân 

mình hình thành, và cuối cùng tay chân mới bắt đầu hoạt động. Nhƣng chúng đã 

hoạt động từ lâu trƣớc khi đứa bé ra đời, và nhiều hoạt động đã có từ tuần lễ thứ 

tám trở đi. 

Có một nhận xét phần đông những ngƣời làm cha mẹ đã không nghĩ tới: sự chấn 

động (Shock) do việc sanh nở! Đứa trẻ vốn đƣợc “ở trong nhà' tuyệt đối an toàn 

suốt chín tháng, không có thay đổi về nhiệt độ, không cần phải cựa quậy để cho ai 

đó biết là mình đang đói, chẳng cần phải làm động tác bài tiết, chẳng cần đến thức 

ăn hay bất kỳ một hình thức bảo vệ an ninh nào khác cả. Rồi bỗng nhiên nó bị tống 

ra vào một thế giới mọi sự đều “yêu sách” đối với nó. Có lẽ nó phải bị vỡ mông 

ngay khi mới ra đời và cất tiếng khóc oa oa. Nó đã bị chấn động mạnh vì biết đau 

đớn và bị chọc phá ngay từ khi mới chào đời. Chẳng bao lâu nó cảm thấy lạnh vì 

nhiệt độ thay đổi khác hẳn với chỗ ở quen thuộc trƣớc đây. Nó đang ở trong một 

thế giới rộng bao la, không chạm vào đâu đƣợc để cảm giác gần gũi, vây bọc nhƣ 

trƣớc đây. Nó phải đòi ăn, và thƣờng cảm thấy đói hoặc khát trong mấy ngày đầu 



tiên. Cho nên chẳng có gì để ngạc nhiên, vì chấn động đó rất quan trọng đối với nó. 

Nhiều ngƣời trong chúng ta, nếu không nói là tất cả có thể trong suốt cả đời mình 

nữa đều chẳng bao giờ hoàn toàn hoàn hồn đối với những nỗi kinh hoàng, bất an, 

và các vấn đề cảm xúc, đã đến với chúng ta ngay trong lúc chúng ta đƣợc sanh ra 

đời mà thôi! Nếu ai ý thức và hiểu rõ trọn vẹn điều gì đã xảy ra cho mình, tức là bị 

nhồi nặn, đẩy sao cho cái đầu phải đi trƣớc, và phải cố gắng bơi vào cuộc đời này, 

thật sức chấn động ấy có thể là quá sức chịu đựng của chúng ta! Điều hoàn toàn có 

thể đẩy ra, ấy là sự chấn động đó đã ảnh hƣởng trên cả đời sống của một con 

ngƣời. 

Một số ngƣời làm việc torng lãnh vực trí tuệ học (dianatics) và sức khoẻ tâm thần 

tin rằng nếu từng cảm xúc bị đảo lộn, từng rối loạn tin thần một, và nhiều kinh 

nghiệm khá cnữa giống nhƣ thế của ngƣời mẹ có thể đƣợc vẽ lại thật đúng qua giai 

đoạn trƣớc khi đứa bé đƣợc sanh ra, ngƣời ta sẽ có thể chữa trị dễ dàng hơn chứng 

bệnh tâm thần, hoặc cả đến phòng ngừa bênh ấy nơi trẻ con và ngay nơi các ngƣời 

lớn, có những bà mẹ nhƣ thế. Ngƣời ta đã điều tra nghiên cứu đủ để thuyết phục 

những ngƣời đang làm các công tác kể trên rằng gắn liền với các ảnh hƣởng của 

cha mẹ trong giai đoạn trƣớc khi sanh đối với đứa trẻ lại còn có các mối liên hệ sâu 

xa giữa ngƣời mẹ với đứa con qua suốt cả cuộc đời của đứa trẻ. Nếu những ngƣời 

làm cha làm mẹ vẫn chƣa run sợ ở khía cạnh này trong việc cƣu mang và nuôi 

dƣỡng con cái, ít nhất họ cũng không nên quá vô tâm đến nỗi không chịu suy xét, 

cân nhắc vấn đề này. Và họ không thể có thái độ nhƣ thế, để con cái họ phải kế 

thừa một di sản không thích hợp nhƣ vậy ngay từ lúc hãy còn là bào thai nằm trong 

bụng mẹ. 

Ít nhất cũng có một ngƣời, Tiến sĩ Biddle đã gợi ý rằng có thể lý do khiến một số 

trẻ con là khóc tỏ vẻ bất mãn khi bị mẹ chúng ẫm ra khỏi nôi, vì các bà mẹ ấy đã 

có “ý nghĩ căn bản là không thích trẻ con tuy có thể là vô ý thức, và không thích 

vai trò của nữ giới, căn cứ trên các kinh nghiệm đã bị giấu kín từ lâu của.. thuở đầu 

đời”. Ý thức sâu xa tự thâm tâm của ngƣời mẹ đã bị đứa trẻ cảm nhận đƣợc. 

Việc chuẩn bị cho đứa trẻ chào đời cũng rất quan trọng cho sự an vui cả đời của 

đứa trẻ và tƣơng lai của nó. 

“Nhiều khi suốt những tháng chờ đợi đứa bé đƣợc sanh ra, cha mẹ nó đã vô tình 

chuẩn bị một cách chào đón hết sức sai lầm. Có thể lòng họ chỉ chăm vào một bé 

gái mắt xanh hay bé trai mắt nâu, để rồi hết sức thất vọng khi đứa con gái họ dự 

đoán từ lâu lại là con trai, hay đứa con trai bụ bẩm lại chỉ là một bé gái nhỏ 

nhoi...Tất cả kẻ làm cha làm mẹ đều muốn tiếp tục sống bằng cuộc đời của con cái 

họ. Có những bé gái phải trở thành ca sĩ theo ƣớc mơ của bà mẹ, hoặc những cậu 

con trai phải trở thành cầu thủ nổi tiếng”. 

Hơn nữa, còn phải có sự chuẩn bị của những ngƣời làm cha mẹ về những nhu cầu 

thay đổi trong nhà, nhất là khi đứa con đầu lòng chào đời, hay đứa con út đƣợc 

sanh ra sau khi các anh chị nó đều đã lớn khôn cả rồi. Việc chuẩn bị này quan 



trọng hơn điều phần đông cả cặp vợ chồng trẻ những ông cha bà mẹ tƣơng lai ý 

thức trƣớc khi đứa trẻ ra đời. Một bà mẹ trẻ sắp sanh đến hỏi ý tôi: Đứa con lớn 

của bà đã lên khoảng hai tuổi, và bà trông đợi đứa thứ hai sẽ chào đời vài tháng tới 

đây. Bà kể rằng chồng bà đã chuẩn bị sẵn sàng và củng cố vị trí để chờ đợi đứa bé 

sắp ra đời này. Đúng hơn là ông ấy, đã ghen với đứa con đầu vì đã cƣớp mất tất cả 

sự chú ý trƣớc kia bà vợ đã dành cho ông, và ông không mấy vui vẻ khi phải lặp lại 

công việc đó. Chắc chắn ông ta cần phải trửơng thành hơn một chút. Nhƣng bà vợ 

cũng cần phải biết rằng không nên dành tất cả tình yêu thƣơng trìu mến và chỉ tập 

trung chú ý vào lũ con mà thôi. Nhiều bà vợ và là mẹ trẻ đã phạm sai lầm khi chỉ 

tập trung chú ý vào lũ con. Có nhiều ông chồng biết thực hiện sự điều chỉnh cần 

thiết, nhƣng nhiều ngƣời khác không chấp nhận nổi sự thay đổi mà không cảm thấy 

thất vọng ê chề, và nhiều khi còn tạo rầy rà, cãi cọ nữa. Sentman nêu ra một quan 

điểm tuyệt vời liên hệ vấn đề này: 

“Suốt mấy tháng trƣớc khi đứa trẻ ra đời, nên không ngoan chuẩn bị sự điều chỉnh 

cần có khi đứa trẻ ra đời. Nếu đứa bé là con đầu lòng, ngƣời mẹ và ngƣời cha phải 

chia phần nhau về đứa bé... Nếu ngƣời mẹ trẻ hoàn toàn bị đứa con mới sanh thu 

hút, ngƣời cha có thể cảm thấy mình bị đẩy ra. Nên khôn ngoan nghĩ đến nhau 

trƣớc khi đứa trẻ ra đời, cùng hoạch định một chƣơng trình cho cả trƣớc và sau khi 

sanh, sao cho ngƣời cha cảm thấy mình cũng có phần trong đó ngay từ đầu”. 

Nếu nhận con nuôi, cũng nên áp dụng quy luật trên. 

Một số các nhà thần kinh học và bác sĩ tin rằng thái độ và cách ăn ở cƣ xử của 

ngƣời mẹ về mặt tình cảm có thể ảnh hƣởng lớn đến nhân cách của đứa trẻ và sẽ 

bộc lộ về sau này trng cuộc đời của nó. Chẳng hạn nếu ngƣời mẹ có khuynh hƣớng 

âu sầu và nhìn mọi sự cách bi quan. Sau này đứa con bà chăm sóc cũng có thể sẽ 

trở thành một con ngƣời đa sầu hoặc mắc phải bệnh điên cuồng vì mất tinh thần 

(manic - depressive). ít nhất những hậu quả nhƣ vậy là những điều có thể sẽ xảy ra. 

Phải chuẩn bị những đứa con khác hi đứa trẻ là con thứ hay con út vui vẻ chào 

mừng nó, đừng ruồng rẫy xô đuổi. Tuy đứa bé còn rất bé bỏng cũng ý thức đƣợc 

những đố kỵ đối với nó. Nhƣ vậy, nó đã gặp phải những điều kiện khó khăn cho 

cuộc đời sau này, cũnh nhƣ có thể học tập để trả đũa. 

Norman Williams đƣa ra một lời khuyên lành mạnh cho ngƣời mẹ có khuynh 

hƣớng yêu thƣơng quá đáng con mình quên mất các nhu cầu phải yêu thƣơng và 

quan tâm chú ý đến chồng: 

“Đứa trẻ vừa sanh đem đến niềm vui mới, nhƣng lắm khi vì cớ ngƣời mẹ khờ dại, 

ít kỷ, việc nó ra đời có thể đem đến sự căng thẳng và bất hạnh cho gia đình. Có sự 

cám dỗ lớn là đứa trẻ mới sanh này, sẽ trở thành đối tƣợng thu hút mọi chú ý của 

ngƣời mẹ cho đến khi ngƣời chồng nhận thấy mình hoàn toàn bị quên đi. Việc 

ngƣời mẹ dành hết tình thƣơng của mình cho đứa bé sơ sinh có thể làm phai mờ 

tình yêu của mình đối với chồng. Chính tình yêu sâu sắc chia xẻ tất cả cho nhau 

của hai vợ chồng đã đƣa đứa bé vào đời... Nếu ngƣời mẹ cắt đứt mối thông công 



quý báu đó, và đứa con đƣợc đặt làm đối tƣợng để bà hoàn toàn chú ý và yêu 

thƣơng sẽ xảy ra tình hình không tự nhiên và đầy dẫy hậu quả nghiêm trọng cho cả 

ngƣời chồng, ngƣời vợ, lẫn đứa bé... Trong trƣờng hợp ngƣời mẹ chọn đứa con, 

ngƣời cha sẽ bị vợ từ chối yêu thƣơng, còn đứa con cũng bị cha nó giảm lòng yêu 

một phần nào; việc này tạo ra một tình cảm goá bụa nơi ngƣời mẹ vì đã tự dứt 

mình ra khỏi tình yêu thƣơng trìu mến của chồng. Đứa bé lớn lên và trƣởng thành 

về mặt tình cảm không thuận lợi trong thời thơ ấu với cảm giác bất an sâu xa. 

Ngƣời cha phải nhớ việc một đứa con là kinh nghiệm tiêu hao nhiều sinh lực của 

ngƣời làm mẹ. Trong những hoàn cảnh nhƣ thế, bà sẽ không thể nào tỏ ra luôn 

luôn mạnh mẽ nhƣ hồi chƣa sanh con. Ngƣời chồng phải kiên trì nhẫn nhục đối với 

vợ, chia xẻ các bổn phận trong nhà và giúp vợ phục hồi sức lực bình thƣờng, cũng 

phải học tập giúp đỡ chăm sóc đứa bé nhờ đó cũng san xẻ tình phụ tử bằng công 

việc làm đó. Ngƣời cha cũng phải luôn luôn nhớ rằng việc cƣu mang một đứa con 

mới sanh thƣờng khiến ngƣời vợ có khi cũng phải xao lãng thiếu chú ý vào các 

mối quan hệ vợ chồng. Ngƣời vợ cần đƣợc phục hồi các phƣơng diện cả tâm lý lẫn 

sinh lý, cho nên ngƣời chồng phải tỏ ra dịu dàng, nhẫn nại, tỏ ra tình yêu thƣơng và 

thật sự hết lòng với vợ, và chờ đợi cho đến lúc ngƣời vợ sẽ chú ý hơn đến các mối 

liên hệ tình dục bình thƣờng. Nếu ngƣời chồng biết kiêng khem, tự chủ và tỏ ra yêu 

thƣơng dịu dàng với vợ trong thời gian đó sau này ngƣời ấy sẽ càng đƣợc vợ yêu 

thƣơng chìu chuộng mặn nồng hơn khi ân ái. Ngƣời chồng phải biết cân nhắc và 

suy xét kỹ sự kiện đó. Nằng nặc đòi hỏi “quyền lợi” trong việc này khi ngƣời vợ 

cảm thấy kém khả năng nhất, có thể gây trắc trở cho tình yêu của ngƣời vợ cả một 

thời gian dài, hoặc có thể là vĩnh viễn nữa. Đây là một tình huống mà đức tự chủ sẽ 

báo đáp lại gấp nhiều lần hơn. 

Ngƣời vợ thật sự yêu chồng, dĩ nhiên, sẽ không từ chối việc quan hệ tình dục vô 

hạn định, lợi dụng việc cƣu mang sinh nở để trốn tránh mối quan hệ đó. Bà ấy phải 

biết rằng việc đứa con ra đời không hề thay đổi đƣợc các nhu cầu của chồng đối 

với mình, nhƣ một ngƣời bạn đời. Do đó, ngƣời vợ phải cố gắng trở về với nếp 

sống bình thƣờng ngay sau khi có thể thực hiện đƣợc việc đó một cách có hiệu quả, 

cả về mặt thể xác lẫn tình cảm.  

 

CHĂM SÓC TRẺ  

Ngƣời ta đã viết rất nhiều sách về vấn đề chăm sóc trẻ, phần lớn đều rất tốt. Các 

sách viết về trẻ sơ sinh của Spock rất nổi tiếng và đều tốt; nhiều sách khác cũng 

đƣa ra nhiều gợi ý thật hay. Chƣơng sách này nhằm mục đích đặc biệt vạch rõ hơn 

góc cạnh Cơ Đốc giáo trong vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh, cũng nhƣ vạch ra vài giá 

trị luân lý đạo đức mà chúng ta không nên xem thƣờng và bỏ qua. 

Mở đầu chúng ta hãy ghi nhận một lời khuyên có hơi khôi hài của John Wesley về 

việc dạy trẻ. Ngƣời ta kể lại là ông từng khuyên: “Đừng bao giờ cho trẻ con điều 



nó khóc để đòi”. Thoạt nghe lời khuyên này có vẻ lạnh lùng, vô tâm, nhƣng sự thật 

nó rất thực tế. Nó đơn giản có nghĩa là phải dạy trẻ muốn có đƣợc điều mình mong 

ƣớc, phải xin, chớ đừng khóc để vòi vĩnh. Lẽ dĩ nhiên phải có ngoại lệ đối với trẻ 

còn quá nhỏ khi chúng khóc đòi ăn. Ngay cả đối với trẻ hãy còn nhỏ mà biết khóc 

để ngƣời ta phải chú ý đến mình, phải dạy nó càng sớm càng hay, là phải làm việc 

đó bằng nhiều cách khác. Cả đối với một trẻ hãy còn nhỏ phải dạy nó biết nếu khóc 

để đòi vật gì, sẽ chẳng bao giờ có đƣợc. Trẻ con đã học biết đƣợc hễ cứ khóc - và 

sau này là nằm vạ - chúng sẽ đƣợc cha mẹ ban cho điều chúng muốn đó là con 

đƣờng dẫn chúng đến chỗ bị tàn hơi rồi. Nếu cứ để chúng tiếp tục, chẳng bao lâu 

chúng sẽ biết là dua nịnh, van xin, khóc lóc và nằm vạ, sẽ đƣợc điều chúng muốn. 

Khi lớn hơn một chút, chúng sẽ vênh váo, lên mặt, chụp giựt để đòi hỏi điều chúng 

muốn. Đến khi đã làm chồng, làm vợ, chúng sẽ biết chẳng có cách nào để chiếm 

đƣợc điều chúng mong muốn tốt hơn là các chiến thuật vừa kể trên, tuy đƣợc thay 

đổi chút ít. Chúng sẽ trở thành những kẻ chụp giựt, quậy phá, dè bĩu để muốn gì 

đƣợc nấy nhƣ hồi còn bé vậy. 

Khi ngƣời làm cha mẹ để cho trẻ con cai trị họ bằng những phƣơng pháp nhƣ thế, 

tức họ đang chuẩn bị cho đứa trẻ cả một đời sống đau buồn khổ sở, và có khi là đời 

sống của kẻ sát nhân nữa. Nhiều tên giết ngƣời, ngay từ thuở bé, đã đƣợc cha mẹ 

tạo điều kiện đóng vai kẻ giết ngƣời để sau này chúng sẽ thực thi ngoài đời. 

Có rất ít ngƣời làm cha mẹ ý thức đƣợc tầm quan trọng của việc chăm sóc trẻ nhằm 

tạo an vui cho nó trong tƣơng lai. Một bà nọ mới kể cho tôi nghe chuyện đứa cháu 

của bà đƣợc giao cho một vú em nuôi dƣỡng. Vì không đƣợc mẹ yêu thƣơng chú ý 

đến, cậu bé đã lớn lên mà chẳng biết gì đến các giá trị luân lý đạo đức. Ngay hồi 

còn ở tuổi đi học, ngƣời ta cũng chỉ dạy bảo cho cậu rất ít. Hiện nay, cậu ấy gần 

nhƣ là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, chẳng có một ý niệm gì về các giá trị cao 

cả của cuộc đời, triết lý sống của cậu ta là “sống trên đầu trên cổ kẻ khác”. Nƣớc 

Mỹ hiện đang phải vụ mùa đáng sợ của việc giao con trẻ cho các vú em nuôi dạy 

hồi Thế Chiến I, lúc cả ngàn bà mẹ phó mặc con họ cho các vú em để đi làm việc. 

Nhiều trẻ con trong số đó hiện trở thành những tên sát nhân chai đá, còn nhiều 

ngàn nữa, trong khi vẫn tỏ ra là những công dân tốt chấp nhận đƣợc, cũng chỉ ý 

thức rất ít về các giá trị luân lý đạo đức và xã hội đích thực, đó là chƣa nói tới các 

giá trị tôn giáo. Cả một quốc gia lo cho trẻ con phần lớn chỉ bằng cách phó mặc 

chúng cho các vú em nuôi dạy đã sản sinh ra một số các sự kiện đáng kinh hoàng 

đó. 

Một trong những điều quan trọng nhất đứa trẻ có cần, đó là thƣờng xuyên đƣợc 

ngƣời mẹ yêu thƣơng chăm sóc. Trẻ con rất cần cảm thấy đƣợc an toàn, điều kiện 

ấy lệ thuộc phần lớn vào việc chúng đƣợc yêu thƣơng chăm sóc thích đáng trong 

giai đoạn đầu đời của chúng. Một gia đình thà sống cheo leo bên bờ vực thẳm của 

sự nghèo khó nhƣng lũ con cái hãy còn nhỏ đều đƣợc một bà mẹ đầy tình yêu 

thƣơng thƣờng xuyên lo lắng chăm sóc cho, còn hơn một gia đình có đƣợc đầy đủ 



mọi sự lòng ngƣời mong ƣớc, nhƣng lũ con lại bị đói kém tình thƣơng yêu trìu mến 

và chăm sóc của cha mẹ chúng. Nhiều bà mẹ đi làm việc không hề ý thức đƣợc 

việc họ đang làm cho con cái họ. Là một cố vấn tôi thƣờng gặp những thanh niên 

mất ý thức an toàn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thất vọng chán chƣờng, và không 

hề có đƣợc một viễn ảnh đúng về cuộc đời là gì. Hầu nhƣ trong tất cả các trƣờng 

hợp đó, những thanh niên ấy đều kể lại cho tôi nghe họ thiếu tình thƣơng yêu sự 

thông cảm và chăm sóc của cha mẹ, và trong phần nhiều các trƣờng hợp họ cũng 

bảo là cha mẹ họ chỉ nói rất ít hay chẳng dạy bảo họ ngay đến các sự kiện trọng đại 

của cuộc đời. Những ngƣời làm cha làm mẹ quá bận rộn trong những ngày đầu tiên 

và thơ ấu của con cái họ không thể yêu thƣơng chăm sóc chúng, giải thích cho 

chúng về ý nghĩa của cuộc đời, đều là những ngƣời quá ƣ bận rộn không thể làm 

cha mẹ đƣợc. Những thanh niên nhƣ thế phải quyết định, trƣớc hết là khoan sanh 

con đẻ cái cho đến chừng nào có đủ khả năng nuôi dạy chúng chẳng hay, hoặc 

sống eo hẹp hơn nhƣng dành cho con cái sự chú ý chăm sóc mà một ngƣời mẹ 

trong gia đình phải dành cho chúng. 

Những chuyện tầm thƣờng ở đời nhƣ lo thức ăn, tả lót cho con nhƣ vậy rất quan 

trọng trong việc hình thành đời sống thanh niên. Bác sĩ Jean C.Phillips đã có một 

lời khuyên rất hay về việc nuôi ăn trẻ con. 

“Các vấn đề nuôi ăn cho trẻ con có thể đƣợc thƣờng xuyên ví sánh với việc thiết 

lập một thời dụng biểu hết sức chặt chẽ cho tuổi thơ. Cái đói ăn của trẻ con cứ thay 

đổi luôn nhƣ chƣa hề có gì khác hay thay đổi nhƣ vậy. Nếu một bà mẹ hay lo lắng 

nằng nặc đòi hỏi phải thực hiện việc cho ăn thật đúng theo chƣơng trình đã quy 

định, thì việc chống lại việc ăn uống có thể phát triển, và có thể là khởi điểm của 

một tình trạng rắc rối về tình cảm liên hệ đến thực phẩm”. 

Trẻ con là những “con ngƣời” - bạn hãy đối xử với chúng nhƣ thế, mới khiến 

chúng hạnh phúc hơn. Nói nhƣ vậy chúng tôi có ý nhƣ Shaw và Johnson đã vạch 

rõ về việc nuôi dƣỡng chúng. “Chẳng có ai trong chúng ta tích cứ ăn mãi cùng một 

thức ăn thế hƣng trẻ con nhiều đứa chỉ luôn luôn đƣợc cho ăn cùng một món và 

cùng một cách thức. Thay đổi món ăn sẽ kích thích đƣợc việc tiết dịch vị, giúp sự 

tiêu hoá đƣợc dễ dàng”. 

Về vấn đề yêu thƣơng trẻ cùng các tác giả ấy bảo rằng việc đầu tiên bạn có thể làm 

cho con nhỏ của mình, là ẵm nó vào lòng cho thật ấm cúng. Đƣợc sanh ra trong 

một thế giới gồm toàn những cảnh chiến đấu và hỗn loạn, nó rất cần đƣợc trấn an 

bằng tình yêu thƣơng và sự an toàn bạn dành cho nó. Đừng sợ phải “nuôn chìu” nó. 

Bạn không làm hƣ trẻ con bằng cách yêu thƣơng chúng đâu. Nhờ việc đối xử nồng 

ấm, gần gũi của bạn, con bạn sẽ cảm thấy đƣợc an toàn, nếu bạn cũng đáp ứng các 

nhu cầu khác nữa của nó, sẽ là những bƣớc đầu tiên để giúp những đứa trẻ điều 

chỉnh, thích ứng hoá tốt với đời sống. 

Theo hai tác giả trên sự cầu nguyện hết sức quan trọng cả cho những trẻ hãy còn 

rất nhỏ nữa. Họ gợi ý “hãy cầu nguyện lớn tiếng mỗi ngày khi bạn ẵm con nhỏ trên 



tay hoặc lúc nó nằm trong nôi, trong giƣờng, và chú ý rằng nếu nó vẫn chƣa hiểu 

đƣợc lời lẽ, thì Đức Thánh Linh vẫn “tiêm” những điều đó vào nó và nó sẽ đƣợc 

nhiều lợi ích thuộc linh. Việc làm này đã đƣợc chứng nghiệm là thật sự có ảnh 

hƣởng trên nó trong những ngày sắp tới. 

Hãy đem trẻ đến sớm với Đức Chúa Trời để chúng biết Chúa là Cha và Chúa 

Giê-xu là ngƣời Bạn thiết, yêu thƣơng tất cả trẻ con. Chúa Giê-xu đã không nói: 

“Các ngƣơi vốn từ cha mình là ma quỉ mà ra” với lũ trẻ con Ngài yêu thƣơng, 

nhƣng với những ngƣời lớn hơn đã cứng lòng và chối bỏ Ngài. Trái lại, Ngài lƣu ý 

rằng thiên sứ của các trẻ con ở trên trời đang “ứng hầu trứơc mặt Cha chúng”. Một 

khi biết Chúa rõ ràng tất cả trẻ con đã ý thức về Ngài cách sâu sắc. Việc rèn tập rất 

sớm này không có nghĩa là về sau, chúng sẽ không cần phải đƣợc “tái sanh bởi 

Thánh Linh” để trở thành Cơ Đốc nhân nữa, nhƣ việc đúng ra chúng phải làm 

(GiGa 3:3, 5, 7) tuy nhiên, thà hãy chuẩn bị để chúng tin và nhận sự kiện ấy khi 

vừa lớn đủ để tự biết thì tốt hơn. 

Để minh họa đức tin của một đứa trẻ, và cách nó nhìn thấy Đức Chúa Trời trong 

mọi sự vật, có ngƣời đã kể lại câu chuyện về một đứa trẻ, buổi sáng nọ, đã nhìn lên 

khung cửa sổ trên lầu lúc mặt trời vừa mọc, và nói: “Chúc Đức Chúa Trời một buổi 

sáng tốt lành”. Đứa trẻ đã nói dƣờng nhƣ đó là một sự kiện có thật, dƣờng nhƣ 

chính Đấng Christ đang đứng gần bên nó. Trẻ con có óc tƣởng tƣợng sống động và 

thƣờng rất mãnh liệt, giúp ích rất nhiều trong việc thờ phƣợng có tính cách tôn 

giáo. 

Phải dạy cho trẻ biết vâng lời. Vâng lời là một trong những bài học quan trọng nhất 

trong đời sống. Nếu trẻ con không học biết vâng lời, chúng sẽ phải gặp đủ thứ vấn 

đề rắc rối. Phần đông những tên sát nhân lì lợm đều là những đứa trẻ không đƣợc 

học tập đầy đủ, các bài học về vâng lời, cùng không học biết tại sao vâng lời lại là 

tối cần thiết. Nơi để cải huấn, cải tạo những tên tội phạm không phải là trong các 

trại cải hoá, nhƣng là trong nôi, trong các sách truyện viết cho thiếu nhi, và trong 

môi trƣờng, gia đình! Trẻ con đã học tốt những bài học về sự vâng lời tuyệt đối, rất 

có thể sẽ chẳng gặp khó khăn gì để tuân thủ các luật lệ của một xã hội tốt và luật 

pháp của xứ sở mình. 

Shaw và Johnson đã viết rất đúng về vấn đề ấy: 

“Một trong những bƣớc đầu tiên để khép một đứa trẻ vào kỷ luật là dạy nó những 

gì nó nên làm và không nên làm. Trừng phạt một đứa trẻ làm quấy khi chƣa chỉ rõ 

cho nó thấy ngƣời ta trông đợi nó phải làm gì, là hoàn toàn không hay. Đức Chúa 

Trời từng ấn định ranh giới cho các tổ phụ đầu tiên của chúng ta... Bạn không thể 

nào tƣởng tƣợng ra đƣợc một Đức Chúa Trời công bình lại đi trừng phạt một ngƣời 

làm điều mà ngƣời ấy chƣa hề đƣợc giải thích rõ ràng việc ấy là sai quấy”. 

Điều ấy quan trọng nhƣ thế nào ở những thuở ấu thời, đã đƣợc hai tác giả rất tốt 

khác chỉ rõ và giúp ích nhiều cho chúng ta. Có lần Ella Frances Lynch nói: “Nếu 

bạn dạy con bạn thật cẩn thận cho đến năm nó lên bảy tuổi, thì nó đã đƣợc giáo dục 
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đến ba phần tƣ rồi” Clarence Benson thêm vào một nhận xét có tính cách cảnh cáo: 

“Toàn thể cơ cấu sinh lý, trí tuệ và thuộc linh tiếp sau đó sẽ đƣợc xây dựng trên 

nền ấy. Phần thƣợng tầng kiến trúc sụp đổ, đó là hậu quả tự nhiên của việc nền 

móng đã không đƣợc thiết lập đứng đắn, phải lẽ trong những năm đầu tiên và ghi 

ấn tƣợng nhiều nhất”. 

Lewis E.Lawes từng lên giám đốc một thời gian dài tại Khám đƣờng Liên bang 

Sing Sing, có lần đƣa ra nhận định sâu độc sau đây: “Một khi chúng ta đã đạt tới 

chỗ biết chú ý nhiều hơn đến chiếc ghế tối cao, chúng ta sẽ càng ít cần hơn đến 

chiếc ghế điện”. 

Chẳng phải thắc mắc nhiều hoặc chúng ta giữ đƣợc hoặc đánh mất nơi trẻ con 

chính nghĩa của điều thiện hảo ngay lành trong đời sống tƣơng lai của chúng vào 

lúc chúng lên mƣời tuổi - có ngƣời bảo là lên bảy - và đó là một quy luật chung. 

Những năm thơ dại ấy dƣờng nhƣ có rất ít ngƣời làm cha mẹ nhận biết, thật vô 

cùng quan trọng. Đó là những năm để chúng ta xây dựng phần nền móng không 

thể xem nhẹ, khinh thƣờng. 

Chẳng những biết vâng lời là cần thiết, mà phần nghệ thuật để tạo điều đó nơi trẻ 

con cũng rất quan trọng, nhƣ chúng ta sẽ thấy trong thí dụ minh hoạa sau đây. 

Brandt và Dowdy kể lại câu chuyện về bà mẹ dạy cho con họ đừng làm đổ sữa 

vung vãi và minh hoạ các phƣơng pháp dạy con phải vâng lời: Một bà mẹ bảo con: 

“Nếu mầy làm sữa đổ vung vãi, tao sẽ đét đít mầy”. Lẽ tự nhiên đứa bé làm sữa đổ 

vung vãi và bị đét đít. Bà mẹ kia chỉ đơn giản nói: “Đừng làm cho sữa đổ vung vãi, 

cƣng nhé”, rồi chỉ cách con làm thế nào cho sữa khỏi bị đổ. Nếu nó vô tâm, bất 

cẩn, lỡ làm vung vãi sữa, bà cố gắng giúp nó đừng làm cho sữa bị đổ nữa. Thỉnh 

thoảng đứa bé cũng thách bà, và cố ý làm đổ sữa, nhƣ “chọc tức” để bà phải đét đít 

nó; nhƣng bà mẹ chỉ nói: “Đừng con đừng có phung phí sữa nhƣ thế”. Phƣơng 

pháp sau này tốt hơn để dạy trẻ con các bài học về vâng lời. Phƣơng pháp “đét đít” 

hay trừng phạt chỉ đƣợc dùng khi tuyệt đối cần thiết. Bà mẹ trƣớc đã theo phƣơng 

pháp tiêu cực, còn bà mẹ thứ hai đã áp dụng phƣơng pháp tích cực để dạy con 

mình vâng lời. 

Dạy con có hiệu quả thuở chúng hãy còn thơ và các hậu quả của nó có thể thấy rõ 

trong thí dụ minh họa của Benson trong vùng dân Do-thái: 

“Dân Do-thái là một torng nhữngđiều bí mật lớn lao nhất trên thế giới, Một dân tộc 

càng lâu đời nhƣ ngƣời Trung-hoa, nhƣng không có vua cũng không còn tổ quốc, 

bị tan lạc giữa các dân tộc khác, nhƣng đã không bị đồng hoá. Nhƣng để làm chìa 

khoá cho Kinh Thánh, họ sẽ vẫn là huyền nhiệm trọng đại trải qua các thời đại... 

Joseph nói với dân tộc mình: 'Mối bận tâm chính của chúng ta là gío dục con cái, 

và chúng tôi tin rằng đây là công việc cần thiết nhất trong sinh hoạt gia đình của 

chúng ta'. Philo một ngƣời ngoại đạo sống vào trƣớc thời của ông, cũng nói về 

ngƣời Do-thái: 'Dân Do-thái xem luật pháp của họ nhƣ sự mặc khải từ Đức Chúa 

Trời, và họ đƣợc cha mẹ, chủ nhân và thầy giáo dạy dỗ về các luật thánh đó, có thể 



nói là từ cách quấn tã lót cho con cái họ trở đi'”. 

Nếu trẻ con Việt-nam cũng đƣợc nuôi dạy cẩn thận nhƣ thế, dân tộc ta cũng sẽ tồn 

tại chẳng biết là đến bao nhiêu thế kỷ, nhƣng với cách nuôi dạy hết sức bừa bãi, vô 

tâm đối với trẻ hiện nay, lẽ tất nhiên tƣơng lai của nƣớc Việt-nam dƣờng nhƣ có vẻ 

rất đen tối. Làm sao những cuộc biểu tình cƣớp phám ăn cắp vặt, và phá hoại tài 

sản bừa bãi của bọn du đãng lại có thể xảy ra tại nƣớc Mỹ, nếu trẻ con đều đƣợc 

dạy bảo cẩn thận đúng đắn ngay từ thuở còn thơ? Trong nếp sống theo Cơ Đốc 

giáo, không có chỗ nào dành cho tình trạng vô chính phủ nhƣ thế cả. Đây chính là 

hậu quả của đám trẻ con không đƣợc giáo dục, đang điên cuồng nổi giận chống lại 

chúng ta. Nếu hôm nay trẻ con không đƣợc nuôi dạy thích đáng, ngày mai, sẽ là 

một nền văn hoá hỗn độn tạp nham. Nếu những ngƣời làm cha làm mẹ biết dạy dỗ 

con cái thật đứng đắn biết tôn trọng đạo làm con, biết luân lý đạo đức, biết các giá 

trị xã hội và tôn giáo, và biết tôn trọng pháp luật một cách thích đáng, biết giữ gìn 

trật tự, có lòng yêu nƣớc và yêu tự do, thì họ sẽ đƣợc báo đáp bội phần hơn. 

Williams vạch ra bốn nguyên tắc quan trọng trong chƣơng trình nuôi dạy trẻ: 1. 

Bắt đầu sớm 2. Nên thực tế. 3. Phải kiên nhẫn (Hỡi kẻ làm cha, chớ chọc gận con 

cái mình). 4. Có đức tin, chớ nghi ngờ chi cả. Nếu mỗi ngƣời làm cha làm mẹ đều 

bám sát các nguyên tắc này thì chỉ trong vòng một thế hệ, thế gian này sẽ thâu gặt 

đƣợc kết quả của cách nuôi dạy và rèn luyện trẻ nhƣ thế. Có ngƣời đã nói rất đúng 

rằng: “Kỷ luật là từ ngữ đã bị thế hệ của chúng ta quên mất đi rồi”. Williams nói 

thêm rằng: kỷ luật (dạy dỗ, sửa trị) là điều cần phải có trong đời sống một đứa trẻ 

nếu muốn cho nó đƣợc vững vàng về tinh thần, ôn hoà về tình cảm, hoà nhập với 

xã hội, và cá nhân nó đƣợc hạnh phúc”. Lời Đức Chúa Trời cũng hƣớng dẫn chúng 

ta đến với điểm ấy và nếu chúng ta chịu học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta 

sẽ phải biết ơn Đức Chúa Trời về sự khôn ngoan ẩn chứa trong đó. 

Vấn đề dạy cho tẻ biết vâng lời rất quan trọng nên đã có rất nhiều sách viết về điều 

đó. Ngƣời làm cha mẹ cần biết rõ tại sao phải đòi hỏi con cái vâng lời mình, 

Sentman nói: 

“Nhiều bậc cha mẹ không đƣợc con cái vâng lời mình, vì bản thân họ vẫn lúng 

túng không biết tại sao cúng cần phải vâng lời mình. Một số cha mẹ xem chính sự 

vâng lời là mục đích, thay vì chỉ đòi hỏi điều đó khi cần cho sự tốt đẹp và an toàn 

của đứa trẻ. Hãy thử chỉ dạy trẻ vâng lời trong các vấn đề quan trọng mà tôi, nhƣ 

nhấn mạnh rằng đứa trẻ phải giữ mình trong một số khuôn khổ giới hạn nào đó. Cố 

gắng dạy sự vâng lời là vì chính nó, có thể khiến đứa trẻ trở thành nhút nhát, thiếu 

sáng kiến, hoặc có thể sẽ nổi loạn”. 

Chỉ nến đòi hỏi trẻ vâng lời trong các vấn đề quan trọng đặc biệt trong đời sống 

hoặc cho sự an toàn hay sức khoẻ của đứa trẻ. Nên tránh đòi hỏi trẻ phải vâng lời 

cả trong những chuyện lặt vặt. Nếu không, trẻ sẽ bị rối trí. Nhiều khi cha mẹ đòi 

đứa trẻ phải vâng lời, rồi sau đó lại chẳng quan tâm gì đến điều đó. Điều tiên hậu 

bất nhất này khiến đứa trẻ bối rối. “Tại sao hôm qua cha (mẹ) bảo con không nên 



vào trong sân nhà, nhƣng hôm nay lại không phản đối khi con làm nhƣ vậy, dầu cả 

hai lần đều giống y nhau?” Thƣa bạn là ngƣời làm cha làm mẹ, bạn có trả lời câu 

hỏi này một cách thông minh, dễ hiểu không? Nếu không, xin bạn đừng biến nó 

thành một đòi hỏi. 

Chỉ nên đòi hỏi sự vâng lời khi nào ta không vâng lời sẽ phƣơng hại đến quyền lợi 

của ngƣời khác, là không tốt cho trẻ, hoặc có hại cho sự an toàn hay sức khoẻ của 

trẻ. 

Bạn có hay quát mắng trẻ con không? - hãy ăn nói ôn tồn với chúng. Nếu bạn cần 

lên giọng với chúng, hãy tỏ ra cƣơng quyết nhƣng phải bình tĩnh và nhất là đừng 

bao giờ nổi giận. Giận dữ chỉ làm nảy sinh thêm giận dữ mà thôi. “Lời đáp êm nhẹ 

làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm (ChCn 15:1). 

Đừng đòi hỏi trẻ phải vâng lời khi đó là các quyền lợi riêng của chúng, và thực 

hiện các quyền lợi ấy thì chẳng có gì là sai quấy cả. Chẳng hạn, nên để cho trẻ 

đƣợc tự do chọn các đồ chơi, trò chơi, họp mặt với bạn bè, tặng quà và trò chuyện 

với bạn bè chúng. Đừng đòi hỏi chúng phải làm theo một cách nào đó, khi trẻ có 

làm thế này thế nọ thì cũng chẳng có gì khác nhau về mặt luân lý đạo đức. 

Đừng bao giờ đòi hỏi trẻ phải vâng lời trong những trƣờng hợp các thói quen liên 

hệ đến hệ thần kinh, chẳng hạn múc ngón tay, vọc bộ phận sinh dục, cắn móng tay, 

vồ đầu soắn tóc, không chịu đi ngủ, hay sợ hãi bất cứ chuyện gì, cả đến tánh không 

chịu ở yên một chỗ nữa. Những thói quen ấy không thể bị ngăn chận chỉ bằng một 

lịnh truyền, vì chúng sở dĩ phát triển là do hậu quả của một mối âu lo xao xuyến, 

một mối bận tâm, hay vì đứa trẻ cảm thấy không có hạnh phúc. Chúng chỉ có thể 

đƣợc chữa lành khi khám phá đƣợc nguyên nhân và nỗi lo âu xao xuyến của đứa 

trẻ đƣợc làm suy giảm đi. 

Ngƣời làm cha mẹ phải tìm nguyên nhân các thói quen do hệ thần kinh gây ra, và 

phải làm cách nào để chữa trị tận gốc chớ không phải chớ không phải chỉ biết chế 

nhạo hoặc đánh đập chúng mà thôi. Hành động nhƣ vậy chẳng những chỉ đẩy thêm 

các thói quen đó vào trong ý thức mà còn khiến chúng càng trở thành tệ hại hơn, 

làm phát tiển mặc cảm phạm tội, và có thể là dọn đƣờng cho những vấn đề nghiêm 

trọng khi đến tuổi thiếu niên hoặc về sau nữa. 

Ngƣời làm cha mẹ phải dạy cho trẻ con biết vâng lời có trách nhiệm và biết đến 

ngƣời khác nữa, chớ không nên chỉ dạy chúng làm vừa lòng cha mẹ mà thôi. 

Ngƣời ta có thể đập tan và giết chết ý chí ra sáng tạo của một đứa trẻ bằng cách đòi 

hỏi nó phải tuyệt đối vâng lời trong mọi sự, bắt nó phải trở nên ngoan ngoãn dễ 

dạy nhƣng lại vô dụng. Sau này trong đời đứa trẻ nó chỉ biết đòi hỏi và không 

quyết định đƣợc điều gì cả; nó sẽ chẳng bao giờ an lòng hoặc có thể độc lập, mà 

bao giờ cũng cảm thấy mất tự nhiên đối với ngƣời khác, bồn chồn và sợ sệt, sợ cả 

cuộc đời. Nhiều bậc cha mẹ đã tiêu diệt mọi ý chí ban đầu khiến đứa trẻ gần nhƣ bị 

tổn thƣơng xem mình nhƣ một gánh nặng cho bản thân và cho ngƣời khác. Có 

ngƣời đặt cả mầm mống cho chứng xuy nhƣợc tâm thần của đứa trẻ sau này bằng 
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cách đòi hỏi nó phải vâng lời quá đáng. Bảo với một đứa trẻ hãy còn nhỏ hay táy 

máy rằng: “Mầy phải ngồi yên” và một chặp dau “Nếu mầy không ngồi yên, tao sẽ 

lột hết quần áo mầy ra” là đòi hỏi một điều mà ngay cả Đức Chúa Trời cũng không 

hề đòi hỏi nơi một đứa trẻ. Hãy đƣa ra thật ít các đòi hỏi phải vâng lời, nhƣng cần 

làm sao để trẻ vâng giữ các đòi hỏi ấy. 

Trái với ý nghĩ của nhiều ngƣời, những ngƣời làm ông làm bà thƣờng có thể thực 

hiện việc nuôi dạy con cái tốt hơn những ngƣời làm cha làm mẹ hãy còn quá trẻ. 

Họ tỏ ra yêu thƣơng trẻ - là điều mà tất cả trẻ con đều cần - ít đòi hỏi hơn, và 

thƣờng thƣờng giải thích các đòi hỏi nhiều hơn và cặn kẽ hơn. Nhƣ vậy, trẻ sẽ dễ 

thấy và vâng lời hơn. Phần nhiều trẻ con đều mến ông bà chúng, và thƣờng yêu 

thƣơng, vâng lời họ hơn cha mẹ chúng. Nhiều bậc làm cha mẹ vì ghen tị đã cãi 

rằng sở dĩ nhƣ vậy là vì ông bà chúng “cƣng chìu để chúng bị hƣ hỏng”. Thật ra, sở 

dĩ nhƣ vậy chỉ vì những ngƣời làm ông làm bà ý thức về những việc phải làm 

nhiều hơn những ngƣời làm cha làm mẹ. Hãy quan sát chỉ một sự kiện đơn giản 

này: Trẻ con thƣờng trở về sau một kỳ nghỉ lễ hay nghỉ hè với ông bà chúng, có 

thái độ bình tĩnh, an lòng và ít bị giao động hơn là lúc chúng lìa khỏi nhà. Lý do 

chẳng ở đâu xa, và những ngƣời làm cha làm mẹ nhạy cảm cần rút tỉa một số bài 

học về cách nuôi dạy con cái nơi ông bà chúng. 

Khi trẻ con cộc cằn trêu chọc trẻ khác hoặc thích đánh lộn, lý do có thể là dƣ thừa 

năng lực, là điều không cần cho bậc làm cha mẹ quan tâm nhiều. Tuy nhiên, thỉnh 

thoảng bậc làm cha mẹ cũng cần tìm xem cái gì đã khiến cậu cả hung hăng nhƣ 

vậy. Có thể đứa trẻ đang cảm thấy không đƣợc hạnh phúc, cần cha hay mẹ nó quan 

tâm chăm sóc yêu thƣơng nhiều hơn nữa, hoặc cảm thấy có điều gì bất an. Nếu 

thấy đƣợc các vấn đề ấy đứa trẻ có thể sẽ ít đánh lộn hơn. Nếu anh em chị em thỉnh 

thoảng có đánh lộn với nhau, chớ có can thiệp vào trừ phi có một đứa đánh đứa kia 

bị thƣơng nặng đến độ có thể nguy hiểm. Anh em chị em thƣờng tự dàn xếp với 

nhau ổn thỏa hơn là nếu có cha mẹ chúng can thiệp vào. Tôi lớn lên từ một gia 

đình gồm sáu anh chị em - ba trai ba gái. Chúng tôi đánh lộn, cấu xé nhau, nhƣng 

không có ai bị thƣơng, và hiện nay, chúng tôi đều gần gũi, yêu thƣơng nhau. Đã 

chẳng có gì tai hại xảy ra cả. 

Nói nhảm là một kinh nghiệm bình thƣờng của tuổi trƣớc khi đi học, bậc làm cha 

mẹ phải biết nhƣ vậy. Đừng chế nhạo hay trách cứ, mà chỉ giải thích cho trẻ cách 

ăn ở cƣ xử nhƣ vậy không ngoan, và giúp đứa trẻ thấy đƣợc nó cũng không thích 

có ai nói nhảm về nó y nhƣ vậy. Khi có ngƣời khác nói nhảm về chính nó, hãy bảo 

nó: “Con xem đó, ngƣời ta nói nhƣ vậy con đâu có thích, con không nên nói thế 

với ngƣời khác nhé.” 

Nói tục là điều hết sức thông thƣờng. Đừng nghiêm cấm nó không đƣợc nói nhƣ 

vậy nữa, mà thay vào đó, nên dạy nó phải nói những lời lẽ tốt lành. Nên giải thích 

việc nói tục là xấu, khiến ngƣời khác không ƣa mình. Hãy đọc cho trẻ nghe lời 

Chúa Giê-xu dạy rằng đến ngày phán xét, ngƣời ta sẽ phải khai ra tất cả những lời 



nói dối, nói tục, và Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta phải nói ra những lời tốt lành. 

Nếu trẻ cứ tiếp tục, hãy tỏ ra nghiêm khắc hơn và có thể cất đi của nó một đặc 

quyền nào đó. Chỉ dùng đến cách trừng phạt đòn vọt nhƣ biện pháp cuối cùng mà 

thôi. 

Chơi trò vợ chồng khiến nhiều bậc làm cha mẹ hết sức bận tâm. Nếu một đứa trẻ bị 

bắt quả tang đang chăm chú nhìn vào cơ quan sinh dục của một trẻ khác đứng chế 

nhạo nó, mà phải giải thích là nó không nên làm nhƣ thế. Hãy trả lời hững câu hỏi 

của nó về đứa trẻ kia, nhất là nếu đứa trẻ kia khác phái với nó. Hãy giải thích rằng 

đó là điểm khác nhau giữa con trai với con gái, rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con 

ngƣời ta nhƣ vậy, và đó chính là điều khiến cho con trai với con gái khác nhau. 

Nếu các câu hỏi trẻ đặt ra đƣợc trả lời thật tự nhiên, thì vấn đề cũng thƣờng đƣợc 

giải quyết một cách tự nhiên. Cố tìm cách theo dõi trẻ mà không để cho nó hay 

biết. Cố tìm cách thu xếp sao cho trò chơi vợ chồng không xảy ra quá thƣờng. 

Nhiều khi nên cho các anh chị em một cùng ở trần truồng với nhau trong bồn tắm, 

để chúng cùng chơi đùa vui vẻ và làm quen với nhau. Sau đó, giải thích riêng cho 

từng đứa các chức năng của bộ phận sinh dục nam nữ, bao giờ cũng dùng đúng tên 

của từng bộ phận một. Đừng cho chúng biết gì nhiều hơn điều chúng muốn biết; 

chỉ giải thích điều chúng hỏi. Nhƣ thế, tánh tò mò của chúng ta có thể đƣợc thoả 

mãn, và ngƣời làm cha làm mẹ sẽ ít gặp các vấn đề rắc rối khác. 

Cấm trẻ con chơi đùa với nhau, chế nhạo chúng hoặc khiến chúng nghĩ rằng chúng 

có tội hay hung dữ là những việc tệ hại nhất mà bạn có thể gây cho chúng. Chúng 

sẽ lập tức phát triển một mặc cảm phạm tội và xấu hổ, đồng thời còn tha thiết 

muốn đầu tƣ vào đó càng nhiều và càng thƣờng hơn nữa. Rồi sự xấu hổ có thể tạo 

ra một mặc cảm phạm tội sâu xa về tình dục, sẽ tồn tại nơi các bé gái cho đến lúc 

chúng trở thành phụ nữ. 

Các bé gái từ năm đến bảy tuổi thƣờng thích vọc bộ phận sinh dục của chúng và kể 

lại rằng chúng thấy thích thú với cái kinh nghiệm đó. Những ngƣời làm cố vấn cho 

các cô gái lớn hơn và các bà đều nhận thấy rằng nhiều ngƣời trong số họ đã cảm 

thấy lạc thú tình dục do kinh nghiệm ấy từ rất sớm, khoảng năm sáu tuổi. Sự kiện 

ấy chẳng có gì đáng phải báo động; hơn nữa, đó là điều mà ngƣời ta chẳng làm 

đƣợc gì nhiều mà khỏi gây phƣơng hại đến toàn thể cơ cấu sinh hoạt của đứa trẻ. 

Có lẽ điều đó cũng cho thấy đứa trẻ đã đƣợc phú cho sự ham muốn tình dục mãnh 

liệt một cách tự nhiên, nhiều khi sẽ lắng đọng khi đến tuổi dậy thì; tuy nhiên có khi 

nó cũng cứ tồn tại suốt đời. Gặp trƣờng hợp nhƣ thế, chỉ cần vạch rõ cho đứa bé 

thấy rằng nó không nên cứ tiếp tục “săn sóc” mình quá nhƣ vậy, cũng nhƣ ngƣời ta 

không nên cứ luôn luôn dụi mắt, vuốt mũi mình. Cần giải thích cho đứa bé rằng 

việc đó cũng giống nhƣ gãi lƣng khi thấy ngứa vậy, nhƣng không nên cứ luôn luôn 

ngồi đó mà gãi lƣng mãi. Nếu ngƣời ta tạo ra cái cảm tƣởng hành động nhƣ vậy là 

tội, là xấu, đứa trẻ chẳng những bị đẩy đến chỗ sẽ làm lén, mà còn tập thành một 

thói quen mà nó càng làm thƣờng xuyên hơn; chỉ đơn giản bằng cách giải thích và 



nhìn nhận rằng rất có thể đứa trẻ cũng gặp vấn đề đó, bằng cách giúp nó hiểu rõ và 

nên chế ngự nó, rất có thể đứa trẻ sẽ làm chủ đƣợc tình hình và điều đó sẽ chẳng 

gây ra tai hại gì. Tự nó, hành động ấy chẳng gây ra tai hại gì tất cả các bác sĩ và các 

nhà khoa học xã hội đều bảo nhƣ vậy. Nếu có tai hại gì xảy ra, thì chính là do việc 

làm nhƣ thế quá thƣờng xuyên làm phát triển một sức thúc đẩy có tính cách tâm lý 

đối với hành động ấy, hoặc do mặc cảm phạm tội có tính cách tôn giáo, nếu khía 

cạnh ấy đƣợc nhấn mạnh quá đáng. Cùng một nguyên tắc ấy cùng đƣợc áp dụng 

cho các bé trai có thể cũng phát triển những thói quen tƣơng tự vào những năm sau 

mƣời tuổi. Nên dạy chúng phải tắm rửa sạch sẽ và giữ cho bộ phận sinh dục luôn 

luôn sạch, vì sự sạch sẽ sẽ có thể giúp hạ thấp số lần có thể bị kích thích là vấn đề 

nhiều khi đã đứng hàng đầu để tạo ra cái thói quen kia. 

Các nhà thần học và khoa học xã hội không tin rằng đồng tính luyến ái là do di 

truyền hay bất kỳ một sự biến dạng hay một hoạt động bất bình thƣờng tự nhiên 

nào, nhƣng là một thói quen đắc thủ, nghĩa là do tập quen mà thành. Có thể nơi đứa 

trẻ cũng có một nhƣợc điểm nào đó khiến nó nảy sinh, nhƣng đó không phải là di 

truyền. Các bé trai rụt rè e lệ, các bé gái hay sợ hãi, và về sau, một nỗi lo sợ kín 

giấu rằng mình không thể sinh hoạt nhƣ một ngừi bạn tình khi cƣới vợ lấy chồng 

có thể là nguyên nhân của thói đồng tính luyến ái, nhƣng nó có thể đƣợc chữa khỏi 

nếu đƣợc chữa trị kịp thời. Chẳng cần thêm một đứa trẻ lại trở thành một trong số 

hơn mƣời lăm triệu ngƣời đồng tính luyến ái tại Hoa-kỳ hiện nay. Các bé gái cũng 

cần đƣợc theo dõi, khi chúng phát triển khả năng tình dục từ tuổi mƣời bốn trở đi. 

Từ mƣời đến mƣời hai tuổi là giai đoạn đƣợc gợi ý để giải thích cho trẻ con biết 

thói đồng tính luyến ái bắt đầu nhƣ thế nào, và các nguy cơ do nó gây ra. 

Các trò chơi bằng óc tƣởng tƣợng là một thành phần quan trọng cuộc đời của hầu 

hết các trẻ - nhất là khi trong nhà chỉ có một hoặc hai đứa trẻ mà thôi. Evangelive, 

con gái chúng tôi, thuở nhỏ, có một ngƣời chồng và một lũ con trong trí tƣởng 

tƣợng của nó. Chồng nó tên là “John Lewis” - vào cái thời mà John Lewis là một 

lãnh tụ nghiệp đoàn nổi tiếng. Chuyện mộng tƣởng đó đã chẳng làm hại gì cho nó 

cả, cho đến cuối cùng, nó kết hôn với một mục sƣ nổi tiếng, sau khi đã đậu đƣợc 

bằng cao họ và đi dạy học một thời gian. Công tác đã đƣa chàng trai nọ học qua 

chƣơng trình bác sĩ, đƣợc thành đạt trong ngành chuyên môn của mình và trong 

chức vụ mục sƣ, cho nên có lẽ ngƣời bạn lý tƣởng trong trò chơi của nó cũng 

chẳng có làm hại gì cho nó! 

Bậc làm cha mẹ không nên gây chán nản thất vọng cho con cái mình về các mộng 

tƣởng của chúng. Nếu trẻ không biết xây cất các lâu đài viễn vông, rất có thể chúng 

cũng sẽ chẳng bao giờ xây dựng đƣợc những lâu đài thật sự trong đời. Trò chơi 

bằng óc tƣởng tƣợng này rất quan trọng cho đời sống đứa trẻ, thƣờng các trò chơi 

vợ chồng và bồng ẵm con cái là một thành phần quan trọng, nhất là giai đoạn phát 

triển của các bé gái. Chỉ bản năng làm mẹ tự khẳng định mình là lành mạnh vào 

giai đoạn rất sớm đó mà thôi. Rất có thể nếu khuynh hƣớng đó đã không bị khiến 



cho tê liệt đi mà còn đƣợc khuyến khích, thì nó đã ngăn ngừa đƣợc cho cô gái lớn 

hơn một chút khỏi bị chửa hoang, vì vào thuở ấu thời, có lẽ nó đã tạo ra nơi cô ta 

một hệ thống ham thích bẩm sinh muốn làm mẹ bằng mộng tƣởng, có thể sẽ bùng 

nổ lúc đƣợc mƣời lăm tuổi trở lên để trở thành một đam mê, hầu nhƣ chẳng còn gì 

kìm chế nổi, nều hồi nhỏ nó đã bị làm cho tê liệt, thui chột đi. 

Phải đƣa các tiêu chuẩn và gia đình vào thật sớm trong cuộc đời con ngƣời ta. Khi 

một đứa trẻ có hành động sia trái và nói: “Mẹ ơi, thằng Jack cứ làm nhƣ vậy luôn 

mà, làm nhƣ vậy thì có gì sai quấy đâu?” thì tốt nhất chỉ nên nói: “John à, gia đình 

ta không hề làm nhƣ vậy; chúng ta không nên sống theo lối ấy. Chúng ta làm nhƣ 

vậy thì không tốt, con hiểu chớ?” Cũng có thể nó sẽ nói, hoặc là “Vâng, con thấy 

rồi” hoặc: “Ối chào, con chẳng hiểu gì cả!” Thì, thay vì cho rằng nó là thằng ngu 

ngốc, lì lợm, hay cố ý không chịu vâng lời, hãy ngồi lại và giải thích cho nó bằng 

lời lẽ thật dễ hiểu tại sao bạn không làm những việc nhƣ vậy. Nếu bạn thuyết phục 

đƣợc nó, tức là bạn đã đạt đƣợc một chiến thắng vinh quang. Nếu nó cứ nằng nặc 

đòi làm theo những gì thằng Joack làm và không thấy đƣợc lý do tại sao gia đình 

nó lại không chấp nhận những việc nhƣ vậy, thì chỉ đơn giản bảo nó rằng hãy tự 

suy nghĩ thêm vài ngày nữa xem, sau đó hãy kể lại là nó đã quyết định nhƣ thế nào. 

Nếu nó quyết định đúng, hãy khen ngợi nó đừng tiếc lời, vì nó đã biết sử dụng cái 

đầu để suy nghĩ. Nếu trái lại, chỉ nên giải thích là bạn rất tiếc, nhƣng nó phải vâng 

lời bạn cho đến chừng nào nó thấy rõ cách làm nào là tốt hơn. Lần này, nó sẽ thấy 

là bạn đã đối xử tốt với nó và nói chung, sẽ chấp nhận quyết định của bạn. Nếu 

những đòi hỏi của bạn là phải lẹ. Có một số trẻ con đƣợc sanh ra với một ý chí 

mãnh liệt, và phải đƣợc hàng phục hoặc bằng thái độ êm dịu ngọt ngào, hoặc bằng 

những phƣơng pháp nghiêm khắc hơn, nhƣng phải vạch rõ cho chúng thay các lý 

do đòi hỏi chúng phải vâng lời nếu không chúng sẽ không thể phát triển để trở 

thành những trẻ ngoan ngoãn, biết tôn trọng luật pháp. Rất có thể con bạn sẽ chẳng 

bao giờ có đƣợc. Những tiêu chuẩn giá trị đạo đức nào cao hơn các tiêu chuẩn giá 

trị đạo đức mà bạn dạy cho nó. 

Khi có nhiều trẻ “khó dạy” khác nữa trong ku vực bạn ở, thì tốt hơn hết đừng ngăn 

cấm các con của bạn chơi chung với chúng. Hãy dạy các con của bạn bảo cho bọn 

kia biết cái giá chúng phải trả nếu muốn chơi với các con của bạn, ấy là chúng phải 

luôn luôn cƣ xử tốt và hành động đứng đắn. Hãy bảo bọn kia đến nhà bạn, và nói 

chuyện vui vẻ với chúng. Hãy cố gắng thông cảm tại sao chúng lại hung dữ nhƣ 

vậy, và tìm xem có gì ẩn đàng sau các hành động của chúng. Bạn phải tìm hiểu để 

giúp đỡ chúng, trong khi nếu bạn ngăn cấm các con bạn không đƣợc giao du với 

chúng, có thể bạn sẽ đẩy chúng đi xa hơn vào con đƣờng tuyệt vọng. Đừng bao giờ 

nhƣợng bộ khi các con nhỏ của bạn muốn đi theo bọn trẻ khác đến những nơi đúng 

ra chúng không nên đến. Hãy cố gắng giúp đỡ bọn trẻ phát triển các tái độ lành 

mạnh hơn hƣớng về nẻo đƣờng ngay thẳng của đời sống. Phải dạy cho các con bạn 

biết vâng lời, để khi chúng lớn lên có thể ra ngoài ban đêm hoặc đi đây đi đó với 



các thiếu niên bạn bè của chúng. Bạn sẽ ít phải lo lắng cho chúng hơn. 

Tốt nhất là cha mẹ nên dạy tác phong tốt bằng cách nêu gƣơng. Nên mua các sách 

tốt dạy về phép xã giao, nên dạy trẻ con biết giữ lễ phép và tác phong tốt thật sớm. 

Thí dụ cách nói cho đúng văn phạm là kết quả của việc bậc làm cha làm mẹ luôn 

luôn dùng từ đúng, hơn là do nhà trƣờng dạy cho. Tác phong tốt cũng vậy. Khoảng 

mỗi tuần một lần, nên tổ chức một bữa ăn trong đó mọi ngƣời trong nhà đều ăn 

mặc đứng đắn, nói năng lễ độ, và cha mẹ phải chứng minh cho con cái thấy mọi 

ngƣời phải hành động nhƣ thế nào. Sau đó, hãy khen ngợi khi chúng có tác phong 

đứng đắn trƣớc công chúng, và đừng chế nhạo khi chúng gặp thất bại, nhƣng nên 

ôn tồn nhắc nhở là chúng chƣa có tác phong tốt lắm, và nên cố gắng sử sự cho tốt 

hơn những lần sau. 

Trong các gia đình đông con, đứa con cả, con giữa và con út phải đóng những vai 

trò cực khổ nhất. Là con cả, tôi nhớ rất rõ những mùa hè nóng nực của miền Nam, 

khi tôi phải giữ mấy đứa em nhỏ, thay tã lót và cho chúng ăn, chăm sóc chúng, nhƣ 

một ngƣời mẹ thứ hai vậy. Thƣờng thƣờng đứa con giữa gặp vấn đề của đứa con 

đầu lẫn của đứa con út, còn cậu (cô) út nhiều khi đƣợc tất cả những đứa khác 

nuông chìu tuy thƣờng thƣờng nó cũng bị cả bọn bỏ rơi khi chúng có việc đi đâu 

đó, hay có những công việc khác phải làm thêm. Bậc làm cha mẹ nên cắt đạt công 

việc và trách nhiệm cho đồng đều giúp cho sinh hoạt gia đình đƣợc dễ dàng càng 

thoải mái càng tốt. 

Bậc làm cha mẹ phải giúp con cái làm quen với những nỗi lo sợ quan trọng của 

cuộc đời và hiểu rõ chúng. Tất cả những đứa con hoặc sớm hoặc muộn đều phải 

đƣơng đầu với các nỗi lo sợ ấy, cho nên chúng cần đƣợc chuẩn bị cho những kinh 

nghiệm nhƣ thế. Cha mẹ phải giúp con cái hiểu rõ là ở đời chẳng có gì thật sự đáng 

sợ cả, ngoại trừ những ngƣời xấu và những việc xấu. Phải tạo điều kiện cho trẻ con 

hiểu rõ và chấp nhận bệnh tật trong gia đình, cũng nhƣ phải vào bệnh viện, đến bót 

cảnh sát hay đi gặp các viên chức thi hành, pháp luật. Sợ bóng tối cần đƣợc giải 

thích là “sợ cái không biết” trẻ con cần đƣợc dạy cho biết bóng tối là một phƣớc 

hạnh lớn, giúp ngƣời ta có thể ngũ và nghỉ ngơi. Chúng cũng cần đƣợc dạy phải 

biết sợ đúng việc, nhƣ sợ mình không cẩn thận đủ, do đó, phải gặp tai nạn và bị 

thƣơng, bị hại, hoặc phải sợ làm điều sai quấy để vì đó bị trừng phạt; cũng dạy cho 

con cái biết phải sợ Đức Chúa Trời cách phải lẽ. 

Dạy trẻ biết không nên có những hành động phá hoại, cả đối với các đồ vật của 

chính mình lẫn của ngƣời khác vì hành động nhƣ thế là sai lầm, và chúng không 

nên làm nhƣ thế. Dƣờng nhƣ ý muốn phá hoại là dấu hiệu cho thấy trong ý nghĩ 

của chúng có một cái gì sai trái. Chúng cảm thấy bất an, sợ hại, hay thù ghét ai hay 

điều gì đó. Bậc làm cha mẹ cần sửa sai và đƣa sự thù ghét đó ra ánh sáng. Một khi 

đã đƣa ra chỗ công khai sự thù ghét thƣờng tan biến đi và ngƣời ta không còn ý 

muốn phá hoại nữa. 

Bổi cơn giận dữ là vấn đề nghiêm trọng đối với trẻ con. Có lẽ chúng đang bực tức, 



rối trí hay sợ hãi một điều gì hoặc một ai đó, cũng có thể là chúng muốn làm nhƣ 

vậy để đƣợc ngƣời khác chú ý đến mình. Bậc làm cha mẹ phải tìm cho ra nguyên 

nhân của các hành động nhƣ thế. 

Giận dữ không phải là chuyện nên bỏ qua hay cứ để cho phát triển, vì chúng có 

khuynh hƣớng nảy nở càng nhiều thêm nơi một ngƣời và cần phải đƣợc ngăn chận. 

Đánh đòn không phải là phƣơng pháp cần thiết cho trẻ thôi giận dữ, tuy có một ít 

trƣờng hợp hiếm hoi, khi tất cả các biện pháp khác đều thất bại, roi vọt là phƣơng 

pháp cuối cùng còn lại. Đứa trẻ bị đánh đòn phải biết rõ sở sĩ nó bị đòn là vì hành 

động hung dữ. Nó phải đƣợc dạy phải biết làm chủ tánh khí của mình. Nếu các cao 

vọng và ý lực của nó đƣợc khơi dậy và sử dụng hƣớng về điều thiện, điều tốt, đó là 

điều hay; nếu cứ để nó phát triển tự do, có thể làm hƣ đứa trẻ. Hãy chỉ cho nó thấy 

nhiều ngƣời xấu, hiện phải chịu tù đày vì giết ngƣời, trƣớc kia vốn là những đứa trẻ 

không kiểm soát đƣợc tánh khí hay giận dữ của mình. Giờ đây, họ phải chịu tàn hại 

cả đời, chỉ vì đã không làm chủ đƣợc tánh khí hung dữ của mình. 

Con cái phải đƣợc dạy dỗ không nên trả lời lại cha mẹ một cách hung dữ. Tuy 

nhiên phải tạo cơ hội để chúng giải thích cho cha mẹ tại sao chúng không đồng ý 

với điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải vâng lời. Cha mẹ không có quyền quát 

mắng bắt con mình phải vâng lời khi không giải thích cho nó lý do lúc nó chƣa đủ 

lớn khôn để hiểu biết. Ngay đến một đứa trẻ sáu tuổi thƣờng cũng cần đƣợc giải 

thích về việc mình phải vâng lời, và nó có lý khi đòi hỏi nhƣ vậy! Trả lời lại cha 

mẹ là một hình thức oán ghét của trẻ con, và ngƣời làm cha mẹ phải hiểu nhƣ vậy. 

Cần khích lệ con cái tự do bày tỏ ý kiến, nhƣng không nên dung dƣỡng lối trả lời 

lại to tiếng, kiêu kỳ. Trẻ con do oán ghét cha mẹ nên mới trả lời lại to tiếng. Chúng 

phải tìm cách khác để bộc lộ sự oán ghét nhƣ vậy. Phải để chúng nói ra những gì 

chúng cảm thấy, hoặc bình tĩnh thảo luận vấn đề ấy với ngƣời cha hay ngƣời mẹ. 

Nếu cứ để tình hình kéo dài quá lâu, đứa trẻ có thể quên mất lý do để nó oán ghét. 

Điều đáng buồn trong vấn đề này, ấy là sự oán ghét sẽ bám chặt vào phần tâm trí 

vô ý thức và có thể tồn tại suốt đời, nếu không xóa tan. Nhiều ngƣời đã thành thật 

khi bảo rằng mình chẳng hiểu tại sao lại oán ghét cha mẹ mình nhƣ vậy. Ngƣời ấy 

chƣa giải quyết xong sự oán ghét từng phát triển từ hồi nhỏ, mà nó cũng không tự 

nhiên tan biến đi. Nó đã bị chôn vùi trong tiềm thức để về sau, sẽ xuất đầu lộ diện 

theo nhiều cách khác nhau.  

 

SỐNG LÀ ĐỂ YÊU THƢƠNG  

Con cái không những chỉ là các sản phẩm do bậc cha mẹ tạo ra, mà còn là các hình 

ảnh của chính họ đƣợc phóng to ra nữa. Tình yêu là nguyên tắc căn bản để xây 

dựng một gia đình thành công, hạnh phúc. Tình yêu thƣơng không phải lúc nào 

cũng tỏ ra yêu thƣơng, âu yếm, tử tế cƣng chìu hay nhiều cách bộc lộ thƣơng yêu 

trìu mến bằng hành vi cử chỉ khác. Lắm khi nó cũng đƣợc bộc lộ bằng thái độ 



nghiêm khắc nữa, nếu cần và thƣờng đƣợc bậc làm cha mẹ dùng để chứng tỏ tình 

yêu thƣơng chăm lo cho con cái cũng y nhƣ các hành vi cử chỉ bộc lộ sự trìu mến 

nuông chìu vậy. 

Sinh hoạt gia đình thuở đầu đời phần lớn là điều kiện để tạo hạnh phúc tƣơng lai 

cho con cái. Tuỳ theo các điều kiện đó chúng sẽ thu gặt phƣớc hạnh hoặc sẽ lâm 

vào cảnh bối rối bất an, sợ hãi, không có hạnh phúc khi thành nhơn. 

Sinh hoạt gia đình phần lớn do cha mẹ tạo ra. Nhiều vụ của bậc làm cha mẹ là tạo 

lập một tổ ấm cho con cái, chớ không phải con cái có nhiệm vụ phải tạo ra bầu 

không khí gia đình. Bậc làm cha mẹ có thể biến gia đình thành chiếc cửa sổ nhìn 

lên thiên đàng, hay thành ngỏ sau dẫn xuống hoả ngục. Chính họ sẽ tạo ra điều đó. 

Nếu họ bắt đầu bằng việc chọn đúng ngƣời bạn đời và bắt đầu đời sống vợ chồng 

với một chiếc bàn thờ trọng nhà, biết luôn luôn yêu thƣơng tôn trọng nhau, họ có 

thể xây dựng một gia đình ngày càng đƣợc củng cố thêm để chống lại mọi cuộc tấn 

công của ma quỉ. 

Sau đây là vài quy luật nếu đƣợc áp dụng sớm và thận trọng noi theo, sẽ giúp 

ngƣời ta tạo đƣợc một gia đình thành công và hạnh phúc: 

1. Phải để tình yêu thƣơng làm yếu tố chỉ đạo mọi sự. Bất cứ những kế hoạch nào 

đƣợc lập ra, cũng phải xét xem nó có đi ngƣợc lại với tình yêu thƣơng và đem bóng 

tối thất vọng vào trong gia đình hay không. Bậc làm cha mẹ nói chung đều bắt đầu 

là một đôi vợ chồng yêu thƣơng nhau và muốn điều đó cứ tồn tại mãi nhƣ vậy. 

Nhƣng với thời gian, nhiều áp lực chồng chất và những tức giận thiếu kiên nhẫn, 

những lời lẽ làm tổn thƣơng những hành vi thiếu suy nghĩ đã xen vào một cách dễ 

dàng, tình yêu thƣơng ngự trị trên ngôi tối cao, bây giờ lại nảy sinh nhiều hiểu lầm, 

ấp ủ thù ghét, dè bĩu, lời lẽ tục tằn. Đáng lẽ ngƣời ta đừng bao giờ để các vấn đề ấy 

nảy sinh, vì chúng sẽ đem bóng tối đến cho gia đình và có thể cứ nấn ná ở lại mãi 

suốt đời. Ngƣời ta có thể làm tổn thƣơng sâu xa bạn mình những lời lẽ cay đắng, 

nóng nảy, thiếu suy nghĩ đến nỗi chẳng bao giờ còn có thể phục hồi mối tình xƣa 

nữa. Cho nên hãy tự xét, tự giữ lấy mình! 

2. Phải chào đón mỗi đứa trẻ mới chào đời bằng thái độ thích thú hân hoan. Những 

ngày đầu đời của đứa trẻ phải bao bọc bằng các hàng động yêu thƣơng âu yếm, và 

phải ở trong một gia đình đầy ánh sáng mặt trời và tình yêu thƣơng, nơi nó cảm 

thấy đƣợc cần đến và yêu thƣơng. Trẻ con hoàn toàn có thể khám phá ngƣời ta 

không cần đến nó căn cứ vào giọng nói và cung cách ngƣời ta đối xử với nó. 

Những lời lẽ tục tằn hay bị mẹ bỏ mặc một mình trong một thời gian dài cách 

không thích đáng có thể khiến đứa trẻ tiêm nhiểm ngay từ tấm bé khái niệm ngƣời 

ta đã không vui vẻ chào đón nó. Ngày nay ngƣời ta đã phải kinh ngạc về những 

điều biết đƣợc liên hệ với khả năng hiểu biết của trẻ con về môi trƣờng xung quanh 

nó thuở đầu đời, và các ảnh hƣởng của nó trên đứa trẻ. 

Chẳng còn gì để nghi ngờ ngày nay nhiều trẻ con mắc bệnh thần kinh cũng nhƣ 

nhiều thanh niên bị chứng lo lắng bất an, hay sợ hãi, là hậu quả của việc bị thiếu 



yêu thƣơng chăm sóc thuở ấu thời. Tình yêu rất quan trọng đối với trẻ con. 

3. Biến gia đình thành trung tâm huấn luyện đầu đời cho trẻ con. Câu Kinh Thánh: 

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra...” (Thi Tv 127:3) có nghĩa là 

Đức Chúa Trời đã ban con cái cho chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm nặng nề là 

phải huấn luyện đào tạo thật xứng đáng những đời sống Ngài đã phó thác cho 

mình, để rồi sẽ giao lại cho Ngài. 

Nhiều bậc làm cha mẹ chẳng bao giờ nghĩ rằng gia đình là một trung tâm huấn 

luyện. Nó chỉ là chỗ để trú ngụ ban đêm, để ăn uống, là nơi để trở về khi không 

còn có địa điểm nào đặc biệt để lui tới nữa! Đây chính là tấn thảm kịch của chúng 

ta ngày nay. Giờ đây, chúng ta đang phải trả giả đắt cho thái độ đó đối với gia 

đình, nhƣng vẫn chƣa bắt đầu phải gặt lấy các hậu quả đang chờ đợi chúng ta, nếu 

với tƣ cách những ngƣời làm chủ gia đình, chúng ta vẫn chƣa chịu thay đổi thái độ 

và sách lƣợc sinh hoạt gia đình. 

Gia đình là nơi lý tƣởng nhất trên đất này thích hợp cho việc đào tạo huấn luyện 

mọi việc. Cha mẹ là những ngƣời đứng trung gian trong mối liên hệ giữa con cái 

họ với Đức Chúa Trời. Thật vật, đối với trẻ nhỏ thì cha mẹ chúng tiêu biểu cho 

hình tƣợng của Đức Chúa Trời. Một cậu bé khoe “Cha tôi làm đƣợc mọi sự”, và nó 

cảm nhận điều đó hết sức sâu xa, chẳng khác gì cảm thức của chúng ta là Cơ Đốc 

nhân trƣởng thành về Đức Chúa Trời là Đấng làm đƣợc mọi sự vậy. Cha mẹ là 

ngƣời bảo vệ và hƣớng dẫn đạo đức cũng nhƣ tôn giáo cho cuộc đời của trẻ. Mọi ý 

niệm về Đức Chúa Trời, về công chính và luân lý đạo đức, đều do những ngƣời 

làm cha làm mẹ và ngƣời lớn khác trong nhà hoặc những ngƣời khác nữa có liên 

hệ với gia đình tiêm dần vào cho con cái. Khi cha mẹ không phải là Cơ Đốc nhân, 

thì thƣờng thƣờng có một bà cô, một ông bà nội ngoại nào đó, hoặc các bà con bạn 

bè nào khác, có thể chia xẻ các lý tƣởng Cơ Đốc giáo cho lũ con. Nhƣng nếu chẳng 

có những ngƣời nào nhƣ thế để chia xẻ phần kiến thức và các lý tƣởng đó thì đám 

trẻ sẽ lớn lên hoàn toàn chẳng hiểu biết gì cả. Một đứa trẻ không ý thức đƣợc các 

giá trị đạo đức rất dễ trở thành một ngƣời lớn hoàn toàn không biết gì đến các giá 

trị đích thực ở đời, nhƣ công bằng, sòng phẳng, thành thật và thanh liên, ngay 

thẳng. 

Từ đám trẻ con nhƣ gỗ tạp đó, đã cấu thành loại gỗ xấu là những tên tội phạm 

những kẻ không thích ứng đƣợc với đời sống. Nếu các bậc làm cha làm mẹ không 

dạy dỗ huấn luyện thích đáng con cái mình, rồi chúng cũng không đƣợc những 

ngƣời khác nữa giáo dục, đaò tạo thật tốt, thì còn có hi vọng gì để chúng đƣợc dạy 

dỗ huấn luyện cho tốt? Điều mà những ngƣời làm cha làm mẹ không phải là Cơ 

Đốc nhân cần ý thức ấy là sự kiện kinh khủng chỉ sau một hoặc hai thế hệ, những 

ngƣời không đƣợc giáo dục huấn luyện theo Cơ Đốc giáo sẽ trở thành ngƣời ngoại 

đạo hoàn toàn! Cả đến các bậc làm cha làm mẹ là Cơ Đốc nhân cũng cần xét lại 

xem mình có làm đƣợc công việc của ngƣời đào tạo huấn luyện con cái thật tốt 

theo Cơ Đốc giáo hay không. 
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Cha mẹ chẳng những phải đƣa con cái mình vào Trƣờng Chúa nhật và đi nhà thờ 

mà còn phải cung cấp thật nhiều sách tốt về tôn giáo nhằm xây dựng cho con ngƣời 

có phẩm hạnh đạo đức. Trẻ con rất dễ chịu ảnh hƣởng của các sách chúng đọc. Chỉ 

lấp đầy tâm trí chúng bằng loại văn chƣơng khôi hài, rẻ tiền bằng các tiết mục trên 

chƣơng trình TV hằng ngày là hoàn toàn thiếu sót cũng nhƣ không lành mạnh về 

phƣơng diện tình cảm, khiến chúng bị mất đi phần ảnh hƣởng của các sách báo của 

nghệ thuật và âm nhạc Cơ Đốc giáo điều bạn có thể trông đợi là sẽ tạo ra những 

con ngƣời ngoại đạo! 

Bậc làm cha mẹ phải lo sao cho con cái mình đƣợc dạy dỗ huấn luyện theo đúng 

các tiêu chuẩn đạo đức, xã hội và tôn giáo, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. 

4. Phải nghiêm khắc với trẻ con khi cần. 

Bradley là một bé trai cao lớn, mƣời lăm tuổi, có cha mẹ là Cơ Đốc nhân. Cậu ta 

đến xin tôi giúp ý kiến, vì cậu ta than phiền là không biết cha cậu có yêu thƣơng 

cậu hay không. Tôi hỏi: “Thế tại sao vậy, có chuyện gì không Brad?” 

Cậu bé giải thích: “Dạ, cha tôi chẳng bao giờ dạy bảo gì tôi cả. Ông nói tôi là một 

cậu bé ngoan, nên chẳng cần phải dạy bảo, sửa trị gì. Nhƣng tôi thì biết một thiếi 

niên mƣời lăm tuổi có rất nhiều sai lầm và thỉnh thoảng cũng cần phải đựơc sửa trị. 

Nếu thỉnh thoảng ông dạy bảo sửa trị tôi về một vài việc gì đó, tôi mới có thể tự tin 

hơn. Căn cứ vào điều ông ấy làm, tôi nghĩ là ông chẳng yêu thƣơng gì tôi cả, 

nhƣng tôi không có cách nào để biết rõ có phải chắc chắn nhƣ vậy không”. 

Tôi đã giúp Brad để cậu ta hiểu rõ cha cậu hơn. Chúng tôi cùng thảo ra một hệ 

thống các việc nên làm và không nên làm đối với một đứa con trai vào tuổi mƣời 

lăm. Rồi cậu ta yêu cầu tôi bảo với cha cậu và giúp ông ta hiểu rằng cậu ta muốn 

đƣợc cha mình dạy dỗ sửa trị mới an lòng đƣợc. Nhƣng cha cậu ta lại thuộc loại 

ngƣời không chịu lợi dụng cách dạy don nhƣ thế, tuy ngoài chuyện đó ra, ông ta là 

ngƣời đứng đắn đàng hoàng. Ông cha này đã không thấy đƣợc cách đối xử mềm 

mỏng, cƣng chìu con trai đã thật sự có ảnh hƣởng tốt - hay xấu - nào trên con trai 

mình. Tôi đã khuyên giúp cậu Brad mấy tháng liền, giúp cậu ta về những gì cần 

chú ý mà ở nhà, chẳng có ai bảo cho cậu biết cả. Cậu ta đã trở thành một thanh 

niên hết sức đứng đắn và tạm thời đã thành công trong đời sống, nhƣng rất có thể 

là về sau này nhiều vấn đề tinh thần có thể nảy sinh, vì bị thiếu tình thƣơng của cha 

mẹ. 

Trong một cuộc trao đổi tiếp xúc tự vấn về chuyện vợ chồng, một ông cha than 

phiền rằng phần lớn thì giờ, ông ta phải xa gia đình, vợ ông ta thì không chịu trừng 

phạt con cái mỗi khi có cần. Bà ta nói: “Tôi muốn cho bọn trẻ yêu thƣơng tôi. Tôi 

không muốn cho chúng lớn lên và cảm thấy tôi luôn luôn là ngƣời duy nhất đã 

trừng phạt chúng”. 

Tôi đã giải thích cho bà ta rằng làm nhƣ vậy là bà ta đang thật sự đẩy cho chúng ra 

xa bà ta - chớ không phải đang kéo chúng về phía mình. Bà ta hoàn toàn không 

biết rằng con cái không đƣợc sửa trị, sau này sẽ khinh dể cha mẹ chúng vì đã để 



cho chúng lớn lên nhƣ vậy, Có lẽ bạn đã đƣợc đọc câu chuyện về một thanh niên 

hƣ hỏng và bị bắt bỏ tù. Mẹ cậu ta đến thăm vừa khóc vừa kể bà ta đã làm hết sức 

mình để chứng minh bà ta đã hết lòng yêu thƣơng cậu. Chàng thanh niên nọ đã 

lạnh lùng trả lời: “Thƣa mẹ, bây giờ mẹ có khóc cho con cũng vô ích mà thôi. Phải 

chỉ hồi trƣớc, mẹ chịu trừng phạt con mỗi khi có cần, bắt con phải biết vâng lời, thì 

ngày nay, con đâu phải ra nông nổi này!” 

Các thanh thiếu niên thƣờng kể rằng cha mẹ chúng đã không sửa trị chúng thích 

đáng, và chúng cảm thấy không an lòng vì sợ sơ sót đó. Trong một buổi gặp gỡ 

trao đổi tƣ vấn, một thiếu nữ kể lại rằng cô ta đƣợc dung dƣỡng đối với một số việc 

làm xấu của trẻ con, và mẹ cô ta chẳng bao giờ trừng phạt cô ta về việc đó: “Bây 

giờ, tôi có mặc cảm phạm tội. Tôi muốn có một ai đó đánh tôi cho nhừ đòn, hoặc 

tôi muốn làm một việc gì đó thật xấu xa, để Hội thánh sẽ công khai tố cáo tôi, để 

tôi sẽ bị trừng phạt về những việc xấu xa tôi đã làm. Tôi nghĩ rằng làm nhƣ vậy sẽ 

tốt hơn”. Đây là một trƣờng hợp đảo ngƣợc việc “tự thần thánh hoá” (paranois) - 

khi có ngƣời không sợ bị ngƣợc đãi, mà thật sự muốn bị ngƣợc đãi. Đó là ý thức về 

nhu cầu phải bị trừng phạt về tội lỗi chƣa đƣợc giải toả. Tôi đã giúp cô ta trở về với 

tâm trạng tình cảm bình thƣờng hơn. Trƣờng hợp này giúp vạch rõ những ngƣời 

làm cha làm mẹ có thể làm hại con cái mình khi không chịu sửa trị và trừng phạt 

chúng thích đáng. 

Khái niệm đừng bao giờ nên trừng phạt con cái là trái cả với Kinh Thánh, lẫn với 

ngành tâm lý học lành mạnh cho thiếu nhi nữa. “Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt 

giải cứu linh hồn nó khải âm phủ” (ChCn 23:14) “Chứ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu 

đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu” (ChCn 23:14). “Hãy dạy cho trẻ thơ con 

đƣờng nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (ChCn 

22:6). 

Mặt khác, lại có ngƣời làm cha mẹ tàn bạo, đánh đập con cái không chút sót 

thƣơng. Lẽ tự nhiên các hành động nhƣ thế rất tai hại, ngay cả nguy hiểm cho đứa 

trẻ nữa. Trong bất cứ trƣờng hợp nào trừng phạt con cái nào phải có sự hoà hợp 

phải lẽ tình thƣơng và sự nghiêm khắc để đứa trẻ ý thức đƣợc rõ ràng rằng tuy nó 

bị cha mẹ sửa phạt ngƣời làm cha làm mẹ đó vẫn rất yêu thƣơng nó. 

Đừng bao giờ nói với trẻ con chúng xấu xa, gian ác, bần tiện và ma quỉ sẽ “bắt” 

chúng. thật đáng buồn vì từ lâu, những ngƣời làm cha làm mẹ đã nói những điều 

xấu xa, ác độc đó đối với con cái họ, đến nỗi hầu nhƣ chúng hoàn toàn “bị phá sản” 

về mặt tình cảm. Điều tệ hại nhất mà một bà mẹ có thể nói với đứa con gái mƣời 

tuổi của mình là “Mầy thì chẳng bao giờ kiếm đƣợc chồng tử tế đâu. Chẳng có 

thằng nào lại chịu lấy một đứa nhƣ mầy - đồ chậm nhƣ rùa. Chẳng đƣợc cái tích sự 

gì cả!” Hoặc con trai thƣờng bị chê là chẳng làm đƣợc việc gì, chẳng đáng giá ba 

xu, hoặc những lời chê bai tƣơng tự. Đó là những gợi ý gây tai hại. Vào thời gian 

trẻ đƣợc mƣời tuổi trở lên, chúng bất an, lo sợ cuộc đời tình cảm thay đổi luôn cho 

nên ngƣời ta rất ít giúp đỡ gì đƣợc cho chúng. Chúng học thì chẳng mấy giỏi dang 
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khó thích ứng với xã hội, và nhiều trẻ sẽ phải đau khổ suốt đời chỉ vì những lời chê 

bai nhƣ vậy của cha mẹ chúng. Do những hoàn cảnh nhƣ thế mà nhiều thanh niên 

đã phạm pháp, có cách ăn ở phi luân vô đạo, trở thành ma cạo ma cô. 

Phải trình bày cho trẻ con một viễn ảnh tốt đẹp về tƣơng lai, để chúng cảm thấy 

mình sẽ đƣợc sống êm đẹp, và bộc lộ lòng tin quyết rằng chúng sẽ đƣợc nhƣ vậy. 

Khi cậu Joey Barnes, mƣời hai tuổi, gặp khó khăn trong chuyện học hành ở nhà 

trƣờng, cha cậu biết đựơc việc ấy và hỏi chuyện cậu ta. Joey thừa nhận chỗ thiếu 

sót của mình và đồng ý ngày hôm sau sẽ học tốt hơn. 

Ngƣời cha đánh cậu ta một roi và nói: “Con biết nhƣ vậy là tốt lắm, nhƣng ba cũng 

phải phạt con về chuyện đó. Con còn có thể làm hơn thế nữa kia. Sau này, biết đâu 

con sẽ có thể là giám đốc một công ty lớn, cũng có thể làm Thƣợng Nghị sĩ Hoa-kỳ 

nữa. Hôm nay, ba phải góp phần của mình vào việc làm cho con trở thành một 

ngƣời tốt” Joey đã không hề quên đƣợc những lời lẽ ôn tồn đó. Ngọn roi chỉ khiến 

cho cậu ta đau đớn trong chốc lát, nhƣng sau khi đã hết đau, những lời vàng ngọc 

về lòng tin tƣởng đặt vào tƣơng lai cậu ta đã sống trong lòng cậu bé suốt nhiều năm 

tuổi, Và chắc chắn là có ngày, Joey sẽ thành công nhƣ cha cậu ta đã tiên đoán - 

điều đó rất có thể xảy ra phần lớn là do phƣơng pháp mà cậu bé đã đƣợc nuôi dạy. 

Cũng có thể áp dụng cho các bé gái cùng một bài học nhƣ thế. Nói chung, các bé 

gái có thể còn có mức độ bất an và sợ sệt cao hơn cả các bé trai. Nếu khi dùng 

ngọn roi sửa phạt, mà ngƣời mẹ còn thêm đƣợc vài lời tiên tri “đầy lạc quan về sự 

thành công của bé Bethy, thì cô ta sẽ thực hiện ngàn lần tốt đẹp hơn những gì cô bé 

đã đƣợc răn dạy. 

5. Bậc làm cha mẹ phải nhớ rằng phần lớn con cái họ chính là hình ảnh của đời 

sống họ. Đức Chúa Trời đã phán từ lâu: “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê rằng” 

(Exe Ed 18:2). “Cha nào con nấy”. 

Sự giống nhau về thể xác của cha mẹ đƣợc truyền sang cho con cái thể nào, thì trẻ 

con cũng thừa hƣởng các đặc điểm của cha mẹ chúng nhƣ vậy. Nếu những ngƣời 

làm cha làm mẹ không thật thà, không thành thật, giả hình hay không tốt về một 

điểm nào đó, con cái họ cũng thƣờng bị nhiễm cùng những màu sắc y nhƣ thế. 

Thỉnh thoảng cũng có trƣờng hợp cha mẹ lũ con biết phản ứng chống lại các thói 

xấu ấy và trở thành ngƣời ngay thẳng tử tế. Nhƣng có nhiều nét về cá tính của cha 

mẹ đƣợc “phản chiếu” trong đời sống con cái họ. Cho nên điều vô cùng quan trọng 

là ngƣời làm cha làm mẹ không những chỉ bảo cho con cái mình phải làm gì mà 

còn phải làm điều tốt, điều phải trƣớc mặt chúng nữa. Có ai đó đã nói rất đúng 

rằng: “Gƣơng tốt có sức mạnh hơn lời dạy đến mƣời lần”. Ngƣời làm cha, mẹ 

muốn con cái mình trở thành ngƣời tốt cho xã hội, phải tự mình nêu gƣơng tốt. 

Có lẽ câu chuyện về ngƣời cha và đứa con đi trên tuyết, đã khiến đƣợc quý độc giả 

chú ý. Vào buổi sáng trời đầy tuyết, một ngƣời cha ở trong nhà đi ra, nghe đàng 

sau mình có những tiếng văng vẳng. Ông ta quay lại tìm quanh thấy đó là con trai 

mình. Với nét mặt rạng rỡ, cậu bé nói: “Cha xem, con bƣớc đúng vào các dấu chân 

bib:Exe_18_2


của cha đó!” Ngƣời cha suy nghĩ một chặp về chính cuộc đời mình. Cậu bé đã nói 

đúng. Ông ta nhận thức rằng rồi đây thằng bé noi đúng theo dấu chân mình cách vô 

cùng quan trọng hơn cách nó đi trên con đƣờng ngập tuyết này. Ngƣời cha liền 

hƣớng về Đấng Christ để có thể dẫn dắt cậu bé đi theo con đừơng đúng. Nhiều bậc 

làm cha làm mẹ khác cũng nên làm nhƣ vậy. Nếu bạn không phải là một Cơ Đốc 

nhân mà đang làm cha, làm mẹ, hãy thật lòng suy xét về Đấng Christ, hãy thờ kính 

tôn trọng Ngài. Hoặc nếu bạn chỉ là một Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực đời sống 

đã không đáng nêu gƣơng tốt cho con cái bạn hãy nhanh chóng lƣu ý đến vấn đề 

này. Bạn không còn lý do gì để phải suy nghĩ lâu hơn nữa. 

Trẻ con cũng chịu ảnh hƣởng của môi trƣờng xung quanh nó thuở đầu đời. Bậc 

làm ch mẹ cần biết rằng có nhiều điều nhỏ nhặt họ nói và làm, có thể ảnh hƣởng 

đến con cái mình suốt đời. Để minh họa, trong một buổi gặp gỡ trao đổi tƣ vấn, 

một bà rất thông minh than phiền rằng bà ta luôn bị một nỗi lo sợ vô cớ xâm 

chiếm, và giải thích: “Nó thƣờng đến vào khoản mặt trời lặn và kéo dài cho đến khi 

trời tối hẳn”. 

Tôi hỏi: “Thế nó có xuất hiện thƣờng xuyên không?” 

Bà t anói: “À, có khi có khi không, nhƣng rất thƣờng vào mùa xuân và đầu mùa hè, 

chẳng biết vì lý do gì”. 

Tôi hỏi: “Thế hồi nhỏ, bà có gặp chuyện gì gây chấn động mạnh chẳng hạn nhƣ bị 

cha mẹ bỏ mặc một mình, hay bị ai dọa nhát gì không?” 

Bà ta suy nghĩ một chập, rồi bỗng reo lên: “Có, nhƣng tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng 

chuyện đó lại có liên hệ gì đến tôi. Hồi tôi hãy còn rất nhỏ, có lần mẹ tôi đem tôi ra 

bờ sông, cột tôi thật chắc, rồi bà xuống sông để bơi. Bây giờ tôi nhớ lại, là mẹ tôi 

chỉ trở lại khi trời đã tối mịt. Lúc ấy tôi sợ hãi hết sức, vì tôi sợ rằng bà sẽ chẳng 

bao giờ còn trở lại nữa”. 

“Lúc ấy là vào mùa xuân nào trong năm?” 

“Đó là vào lúc cuối xuân, đầu hè” 

Tôi giải thích: “Thế thì đó chính là căn nguyên nỗi lo sợ thƣờng xuyên của bà. Nó 

đã bị dìm xuống, bị giấu kín trong tiềm thức. Nó chỉ chổi dậy vừa đủ để gây rắc rối 

cho riêng bà bằng một nỗi sợ hãi sâu xa, nhƣng không đầy đủ để bà kết hợp nó với 

cái kỷ niệm về kinh nghiệm ấy”. 

Về sau, bà ta kể lại rằng tất cả những chuyện sợ hãi trƣớc kia về lúc chiều tối đó đã 

hoàn toàn đƣợc làm sáng tỏ. Khi cơn xúc động gây sợ hãi nổi lên bà ta nhận biết 

ngay đó là gì, nên chẳng bao lâu, nó cũng chấm dứt. 

Nhiều ngƣời lớn cũng có cùng một kinh nghiệm nhƣ vậy, chỉ có điều là trầm trọng 

hơn nhiều, bă1t nguồn từ thuở ấu thời và trong môi trƣờng gia đình thuở đầu đời. 

Có một số kinh nghiệm nhƣ vậy sâu kín và trầm trọng đến nỗi những ngƣời ấy bị 

chứng suy sụp tinh thần. Nhiều ngƣời khác, tuy không bị ảnh hƣởng nặng nề nhƣ 

vậy, cũng bị chứng xúc động bất thƣờng khá trầm trọng hay phải thận trọng, đừng 

bao giờ bỏ mặc, các con nhỏ mà không có ngƣời coi giữ, hoặc dọa nhát chúng 



bằng những câu chuyện gấu tha cọp chụp cũng nhƣ nhiều cách dọa nhát khác nữa 

mà nhiều khi những ngƣời làm cha làm mẹ vẫn vô tình hù dọa con cái của mình. 

Chúng có thể là điều kiện gây khổ sở suốt đời cho đứa trẻ, trừ khi tự nó có đủ sức 

để thắng hơn nỗi lo sợ đó, hoặc nhờ sự trợ giúp của một nhà chuyên môn sau này. 

6. Những ngƣời làm cha làm mẹ phải tỏ ra yêu thƣơng nhau trƣớc mặt con cái họ. 

Trong những buổi gặp gỡ trao đổi tƣ vấn, nhiều ngƣời làm cha mẹ cho biết họ ít 

khi tỏ ra yêu thƣơng âu yếm nhau trƣớc mặt con cái ở nhà. Con cái rất cần chứng 

kiến việc cha mẹ chúng tỏ ra thƣơng yêu âu yếm nhau, và cảm thấy nhƣ có một 

ngọn lửa trong đó làm ấm lòng chúng nó. Nhất là các con nhỏ thƣờng cảm thấy an 

tâm hơn khi cha mẹ chúng tỏ ra yêu thƣơng âu yếm nhau trƣớc mặt chúng. Sự vắng 

bóng những cử chỉ dịu dàng, trìu mến và chìu chuộng nhau đó có thể khiến chính 

bọn trẻ trở thành những con ngƣời lạnh lùng. Chúng cũng thƣờng thắc mắc cha mẹ 

chúng xem nhau nhƣ thế nào, có thật sự yêu thƣơng nhau nhƣ hay không? 

Trẻ con rất nhạy cảm đối với sự trìu mến vuốt ve, chúng sẽ thật sự “uống lấy” điều 

đó. Chúng có khả năng cảm nhận cao độ để thấu hiểu tình yêu thƣơng và địa vị của 

nó trong đời sống ngƣời ta nữa. Chúng cần đƣợc yêu thƣơng và tự nhiên yêu 

thƣơng ngƣời khác. Những trẻ con bình thƣờng tự nhiên thƣơng yêu các trẻ khá 

cđồng tuổi. Chúng thƣờng tỏ ra quyếtn luyến đặc biệt những ngƣời già cả, nếu 

chúng biết chắc chắn rằng sự quyến luyến đó đƣợc ngƣời lớn tuổi kia vừa tiếp nhận 

vừa đáp lại cho chúng. Một đứa trẻ cũng có thể dứt khoát giận hờn khi ai đó khƣớc 

từ tình yêu thƣơng củ anó, nhất là khi đó là một ngƣời già cả. Trẻ con có ý thức 

bén nhạy, sâu sắc về nhu cầu yêu thƣơng trìu mến và chấp nhận tán thƣởng sự yêu 

thƣơng trìu mến. 

Một số bậc làm cha mẹ ngại rằng tỏ ra yêu thƣơng âu yếm nhau trƣớc mặt con cái 

có thể khiến chúng suy nghĩ quá nhiều. Họ sợ trẻ con có thể có ý nghĩ xấu về sinh 

hoạt giới tính nếu họ tỏ ra quá yêu thƣơng âu yếm nhau - nhất là trong việc hôn 

nhau, ôm choàng lấy nhau. Chẳng điều gì lại có thể sai sự thật hơn thế. Có một 

chân lý gần nhƣ phổ quát, ấy là con cái chẳng bao giờ kết hợp chuyện làm tình với 

việc cha mẹ chúng bày tỏ lòng yêu thƣơng âu yếm nhau. Trƣớc hết, những con nhỏ 

mới có nhu cầu đƣợc thấy những cách bộc lộ đó hơn hết và an toàn vì chúng không 

biết những chuyện kia là gì. Những trẻ đã đƣợc mƣời tuổi trở lên đã biết chuyện 

tình dục là gì thì thƣờng nghĩ, hoặc là cha mẹ chúng đang có một đời sống vợ 

chồng thật hạnh phúc, hoặc là họ muốn phô trƣơng tình yêu của họ cho chúng thấy. 

Cả khi tất cả đám con cái đều biết rõ mọi chuyện trong lãnh vực kia, thì điều đó 

cũng chỉ là chuyện tự nhiên trong đời sống lứa đôi tốt đẹp mà thôi. Niềm hạnh 

phúc bình thƣờng của đời sống lứa đôi, bộc lộ bằng hành vi âu yếm dịu dàng sao 

lại có thể làm hại trẻ con đƣợc, cả khi chúng biết rõ cả đến từng chi tiết, của nếp 

sống ấy. Chúng sẽ sớm trông mong có đƣợc một đời sống lứa đôi nhƣ vậy, và cha 

mẹ chúng hẳn không phải đã nêu gƣơng tốt của kẻ làm cha mẹ để chúng noi theo 

hay sao? 



Bậc làm cha mẹ cần nên dứt bỏ ý kiến sai lầm về cách bộc lộ tình yêu nhƣ vậy 

trƣớc mặt con cái càng sớm càng hay. Sống là để yêu thƣơng, và điều đó càng 

đƣợc bộc lộ thích đáng, phải lẽ, và ý nhị trƣớc mặt đàn con bao nhiêu, thì chúng sẽ 

càng đƣợc mạnh khoẻ về phƣơng diện tình cảm và càng đƣợc hạnh phúc bấy nhiêu. 

Tình yêu không phải là sự đam mê, tình yêu không phải là lòng kiêu hãnh, 

Tình yêu là cuộc du hành sóng đôi, 

Không phải của những làn gió nhẹ, cũng không phải là của cơn phong ba 

Tình yêu là cánh buồm giƣơng lên vững chắc, 

Sâu sa hơn giây phút xuất thần, dịu dàng hơn ánh sáng, 

Sanh ra dƣới ánh mặt trời, sanh ra trong đêm 

Cháy rực chiến thắng mạnh hơn trong thu abại, 

Tình yêu là một thánh lễ đƣợc cử hành vì một cây thánh giá. 

M.V.H. 

Trẻ con cũng cần ý thức đƣợc sự an toàn thuộc linh. Nhiều khi chúng cảm thấy nhu 

cầu ấy thật mãnh liệt nhƣ trong câu chuyện mà Martin Simon đã tả lại về công 

chức Margaret của nƣớc Anh trong quyển sách ông viết cho các bậc làm cha mẹ. 

“Lúc công chúa Margaret lên năm tuổi, báo chí tƣờng thuật một ngày nọ, cô bé ra 

khỏi nhà thờ với nỗi thất vọng đắng cay. Bài cầu nguyện của vị mục sƣ đã khiến 

cho cô bối rối. Cô ta hỏi mẹ: “Tại sao ông ấy chỉ cầu nguyện cho mẹ, cho cha và 

chị Elizabeth mà thôi? Chính con cũng xấu nhƣ tất cả mọi ngƣời chứ?” 

Có ngƣời tƣởng rằng trẻ con sống hồn nhiên vô tâm chẳng hề băn khoăn lo nghĩ gì 

đến những điều thuộc linh, hoặc ngay đến cõi đời đời nữa. Nhƣng chúng vốn 

thƣờng quan tâm đến hững điều đó, ngay với một trẻ năm tuổi hay nhỏ hơn nữa. 

Những ngƣời lớn thƣờng thiếu sót trong việc dạy trẻ những chuyện nhỏ nhặt trong 

gia đình, do đó nhiều trẻ phải bị thiệt thòi, đau khổ sau này. 

7. Tránh cãi nhau trƣớc mặt con cái, nhƣng phải thảo luận mọi việc thật tự do. Trẻ 

còn nhỏ không biết có chuyện gì xảy ra khi cha mẹ chúng cãi nhau - nhất là khi họ 

dùng những lời lẽ nặng nề tức giận. Ngay cả lúc thảo luận sôi nổi có bất đồng ý 

kiến và nói to tiếng cũng thƣờng gây rắc rối cho trẻ con về phƣơng diện tình cảm. 

Trẻ đƣợc mƣời tuổi trở lên cũng bối rối, khi thấy cha mẹ chúng cãi nhau. Bầu 

không khí gây gỗ bao giờ cũng gây khó chịu, cho dù phần đông những ngƣời làm 

cha mẹ bảo rằng mình yêu thƣơng nhau. Trẻ từ mƣời tuổi trở lên thƣờng cảm thấy 

đời sống vợ chồng không phải là sự thành công, và hoặc là chúng sẽ không muốn 

cƣới vợ lấy chồng, hoặc in trí đó chính là mẫu mực của sinh hoạt lứa đôi. Cả hai 

cách kết luận ấy đều là bất hạnh cả. 

Nếu có các vấn đề nảy sinh cần bàn cãi, hãy thảo luận với nhau thoải mái, hoà nhã. 

Nếu cuộc tranh luận vƣợt ra ngoài tầm kiểm soát và trở thành gần nhƣ cãi nhau, thì 

phải chấm dứt ngay tức khắc! Hãy thay đổi đề tài, Hãy trấn an lũ trẻ và giúp chúng 

chấp nhận sự kiện bàn cãi, thảo luận với nhau là một trong những điều cần thiết 

của sinh hoạt gia đình. Hãy tập thói quen nếu cần phải tranh cãi, thì các bạn hãy 



thu xếp lìa xa con cái, đi tìm một chỗ nào đó riêng biệt để trút cơn giận dữ của 

mình. Đây là một giải pháp rất dở, nhƣng vẫn tốt hơn là cứ ấm ức từ ngày này sang 

ngày khác, hoặc để cho nó nổ bùng ra ngay trứơc mặt con cái cho thấy cái phƣơng 

pháp giải quyết vấn đề ấu trĩ. 

Hai con ngƣời thông minh, trƣởng thành phải có khả năng thảo luận với nhau các 

vấnđ ề cách thông cảm nhạy bén, đạt đến một kế hoạch hay một kết luận khả dĩ 

thoả đáng nào đó. Cãi nhau gây tổn thƣơng cho nhau bằng những lời lẽ cạn tàu ráo 

móng, công kích và phản kích nhau, là hoàn toàn điên dại. Đây là việc phải tránh 

nhƣ cũng phải tránh nhiều việc làm ấu trĩ khác nữa. Thỉnh thoảng con cái cần đƣợc 

nghe những cuộc thảo luận đầu thông cảm về các vấn đề liên hệ đến sinh hoạt 

trong gia đình, và cả đến các công chuyện làm ăn riêng tƣ của cha mẹ chúng nữa. 

Nhƣng bạn chẳng thấy khía cạnh “ngu ngốc” của việc cứ cãi nhau luôn nhƣ đã mô 

tả hay sao? Vậy hãy tập thành thói quen đừng bao giờ dùng đến phƣơng pháp đó 

để thu xếp các vấn đề. Nên nhớ là cãi nhau thì chẳng bao giờ dàn xếp đƣợc một 

vấn đề gì cả. Mỗi lần gây tổn thƣơng nhau nhƣ vậy sẽ đƣa vợ chồng rời xa nhau 

hơn; cho nên hãy ngƣng ngay tức khắc - hay tốt hơn nữa là đừng bao giờ để cho nó 

bắt đầu nếu các bạn là những ngƣời làm cha làm mẹ hãy còn trẻ. 

8. Xin lỗi khi cần thiết. Ngƣời làm cha mẹ cần xin lỗi nhau khi có làm gì hoặc nói 

gì gây tổn thƣơng cho ngƣời kia. Nếu ngƣời này làm tổn thƣơng ngƣời kia trƣớc 

mặt con cái, thì việc xin lỗi cũng cần thực hiện trứơc mặt con cái. Có một số ngƣời 

- nhất là đàn ông - cảm thấy họ không thể hạ mình xin lỗi vợ - làm nhƣ vậy là hạ 

thấp phẩm giá của họ với cƣơng vị chủ gia đình. Thái độ nhƣ thế là sai lầm và hoàn 

toàn phi Cơ Đốc gáo. Chẳng có ai luôn luôn làm phải, làm đúng cả! 

Cha mẹ cũng thƣờng phải xin lỗi con cái vì chúng biết rõ khi nó bị cha mẹ đối xử 

oan ức. Nó cũng biết khi nào cần có lời xin lỗi. Đừng bao giờ nghĩ - dầu chỉ trong 

một giây đồng hồ thôi - rằng nếu bạn xin lỗi con mình thì bạn sẽ không còn đƣợc 

nó kính trọng nữa, khi bạn biết rõ mình đã sai lầm. Tuy nhiên, ngƣời làm cha làm 

mẹ không nên cứ xin lỗi mãi đủ thứ chuyện, dầu rất nhẹ nhất; chỉ nên xin lỗi con 

khi nào ngƣời làm cha làm mẹ nhận thấy rõ ràng là mình đã sai lầm trong một việc 

làm hay đã lầm lẫn nghiêm trọng. Thí dụ, cha mẹ thỉnh thoảng có thể trừng phạt 

con vì đƣợc thông tin sai lầm và nó không hề thật sự phạm lỗi theo điều đƣợc 

ngƣời khác kể lại. trong trƣờng hợp naỳ, cha mẹ phải giải thích đầu đuôi cho con 

nghe, và xin lỗi nó. Nếu có thành viên nào khác trong gia đình đáng bị khiển trách, 

thì ngƣời đó cũng phải bị sửa trị. 

Cònmột việc nữa cũng quan trọng torng vấn đề này, nếu ngƣời làm cha làm mẹ xin 

lỗi con cái phải thực hiện việc đó ngay sau khi làm sai. Nếu không, trẻ con vốn 

mau quên sẽ không kết hợp thật đúng lời xin lỗi với điều đã xảy ra đòi hỏi phải xin 

lỗi, và nhƣ thế chủ đích của việc làm ấy bị sai đi. 

Lẽ dĩ nhiên con cái phải cẩn thận xin lỗi cha mẹ khi có làm điều gì sai lầm làm tổn 

thƣơng đến cha mẹ hay gây rắc rối cho cha mẹ hoặc nƣời khác. trẻ con đƣợc học 



tập tôn trọng quyền lợi ngƣời khác và xin lỗi khi phạm lỗi nói chung, cũng sẽ biết 

điều chỉnh và cố gắng hết sức mình để trở thành những công dân tốt theo Cơ Đốc 

giáo. 

9. Tôn trọng quyển lợi của con cái. Mỗi đứa con đều có quyền lợi riêng trong gia 

đình. Nếu cha mẹ không tôn trọng các quyền lợi đó, sẽ khó dạy đƣợc cho chúng 

biết tôn trọng quyền lợi ngƣời khác. Cuộc đời nó sẽ bị lệch lạc và nó sẽ lớn lên với 

nhiều thái độ sai lầm đối với đời sống nói chung. 

Một số các nhà tâm lý học khẳng định rằng cha mẹ không bao giờ nên lấy đi phần 

trợ cấp hằng tuần của một đứa trẻ, nếu nó có một khoản tiền phụ cấp nhƣ vậy. Nếu 

nó có đƣợc một khoản trợ cấp nào, thì đó là tiền hay tài sản khác của nó. Cất đi của 

nó, là dạy nó rằng các giá trị của tiền bạc hay tài sản là không quan trọng. Nếu 

khoẻn trợ cấp ấy cứ thƣờng xuyên bị cúp đi, thì cuối cùng, nó sẽ quyết định rằng 

việc làm nhƣ thế là một quy luật của đời sống. Cho nên khi nó có trộm cắp của ai 

khác, thì đừng quá tỏ ra khe khắt với nó - chính bạn đã tạo điều kiện, đã ủng hộ nó 

về phƣơng diện tâm lý chính việc làm đó. 

Cha mẹ phải làm sao nếu khoản phụ cấp kia đã đƣợc quy định hẳn hoi, nhƣng rồi 

có một thay đổi nào đó cần thiết liên hệ đến nó? Chẳng hạn, ngƣời cha bị mất việc, 

và khoản phụ cấp đó cũng bị cắt đi; hoặc đứa con đã không giữ một quy luật quan 

trọng trong gia đình, và cắt đi phần trợ cấp của nó đƣợc xem là một biện pháp để 

trừng phạt nó. 

Thứ nhất, nếu đó là trƣờng hợp trƣớc, hãy ngồi lại và giải thích tình hình cho đứa 

trẻ, và mọi ngƣời đều phải tạm thời chịu hi sinh, cho đến khi nào ngƣời cha lại tìm 

đƣợc việc làm. Nhƣng phải giải thích cặn kẽ cho nó, đừng chỉ cắt phần nó mà 

chẳng giải thích gì cả. Đứa trẻ cũng biết nghĩ, và nó cần chia xẻ hoàn cảnh ấy với 

cả nhà. Nếu nó bằng lòng, thì sẽ dễ thích ứng hơn với đời sống khi trƣởng thành. 

Thứ hai, khi bạn muốn xin cúp trợ cấp nhƣ một biện pháp trừng phạt; thì đừng cắt 

trọn vẹn. hãy giải thích cho nó vì không vâng lời, bạn sẽ tạm giữ lại phần trợ cấp 

tuần lễ này của nó. Hình phạt này cũng có giá trị tƣơng đƣơng với việc nó bị cắt 

hết, bị mất đi cả số tiền, nhƣng bạn vẫn chƣa cắt đứt lòng tin của nó vì tiền đó của 

nó, cũng nhƣ lpơng bổng của bạn là tiền của bạn vậy, và nó thƣờng nhận thấy rõ 

ràng nhƣ vậy. Số tiền trợ cấp bị giữ lại sẽ đƣợc thêm vào với số trợ cấp tuần sau - 

trừ khi bạncó ý đồ nhằm thực hiện lẽ công bằng, dạy cho đứa trẻ nhiều khi nó cũng 

phải bị trừng phạt về sự không vâng lời của nó phải nộp số trợ cấp hằng tuần ấy 

vào một quaỹ chung đã đƣợc mở ra nhằm mục đích làm một thứ trừng phạt đối với 

sự không vâng lời của nó. Đứa trẻ cần đựơc dạy cho bài học là ở một nơi nào đó,v 

ào một lúc naò đó, ngƣời ta phải trả giá cho sự không vâng lời của mình. Đây có 

thể là một phƣơng pháp hay để nó học thuộc bài học ấy. 

Khi đám con cái đƣợc phân công làm một việc gì, đừng lấy lại công việc đã giao 

cho nó để đƣa cho đứa khác mà không có sự thông cảm trƣớc của đứa con về việc 

đó, và tại sao lại phải có thay đổi nhƣ vậy. Dạy cho con cái biết trách nhiệm là điều 



rất quan trọng. nếu cha mẹ giao cho con cái nhiệm vụ rồi chẳng có nguyên nhân rõ 

rệt nào cả, lấy lại công việc ấy giao cho đứa trẻ khác, chẳng bao lâu, đứa trẻ sẽ 

nghĩ rằng chính nó cũng có thể hứa điều này điều nọ, rồi lại mất lời tuỳ theo ý nó. 

Nhƣ vậy, lời hứa ít có giá trị với nó. Cha mẹ mình đã hứa rồi lại nuốt lời hết sức dễ 

dàng, tại sao mình lại không thể làm nhƣ vậy? 

Đừng bao giờ hứa với con việc gì mà bạn không làm cho xong. Nếu bạn thấy 

không thể làm đƣợc điều đã hứa với nó, phải giải thích cặn kẽ tại sao bạn không 

làm đƣợc, để nó thông cảm bân không hề muốn nuốt lời nhƣng vì bạn không thể 

thực hiện đúng nhƣ đã hứa đƣợc. Nếu bạn hứa trừng phạt bằng đòn roi; thì phải giữ 

lời - trừ khi hoàn cảnh thay đổi, khiến bạn cũng phải thay đổi luôn kế hoạch của 

mình. Nếu có nhƣ vậy, hãy giải thích cặn kẽ cho nó hiểu tại sao bạn lại không làm 

nhƣ đã hứa. Nếu không nó sẽ cứ sống trong sự nơm nớp lo sợ trừng phạt sẽ có thể 

đến, cả khi thời hạn bạn đƣa ra đã trôi qua lâu rồi, hoặc nó có thể cho rằng những 

gì bạn đã hứa chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Nhiều khi nếu đứa trẻ đã chuộc lại mọi lỗi lầm bạn có thể dánh cho nó một hình 

thức trừng phạt thật nhẹ và giải thích cho nó sở dĩ nhƣ vậy vì nó đã biết sửa mình, 

đã chuộc lại lỗi lầm. Vào thời Cựu ƣớc, Đức Chúa Trời đƣợc mọi ngƣời biết rõ là 

Đấng nhân từ thƣơng xót. Có nhiều trƣờng hợp Ngài đã đe dọa trừng phạt, nhƣng 

rồi rút lại lời đe dọa đó, nhƣ trƣờng hợp thành Ni-ni-ve (Xem sách Giô-na). 

Hãy trao một định luật, là bạn luôn luôn triệt để giữ lời hứa với các con của bạn, 

hoặc luôn luôn giải thích cho chúng thật cặn kẽ khi có thay đổi, và tại sao lại có 

thay đổi nhƣ vậy. Việc giải thích lý do rất quan trọng đối với trẻ con. Cha mẹ 

thƣờng bảo đơn giản vứi trẻ con rằng chúng chẳng cần gì phải biết lý do tại sao. 

Câu trả lời này là sự sỉ nhục đối với một đứa trẻ thông minh. Nó có thể vâng lời và 

ngậm miệng - ít ra là đối với bạn - nhƣng nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tốt về bạn, nhất 

là nếu nó đã lớn và biết là có một lý do tại sao, mà bạn muốn giấu kín hoặc vì quá 

cứng rắn mà không muốn nói ra lý do tại sao ấy. Cách đối xử nhƣ vậy, bạn sẽ 

không thể đƣợc lòng nó, mà bị mất lòng nó. Nó có thể nhìn bạn bằng thái độ 

thƣơng hại hoặc khinh dể, và không tôn trọng hoặc kính trọng bạn nhƣ bạn muốn 

nó phải làm nhƣ vậy khi đã lớn khôn. 

10. Hãy yêu thƣơng con cái bằng cách vuốt ve âu yếm khi chúng còn nhỏ. Trẻ con 

vốn thích ngồi lên đùi và rúc vào lòng cha mẹ chúng. Việc làm đó khiến chúng 

cảm thấy an toàn hơn bất cứ điều gì khác. Chúng cần sự vuốt ve âu yếm bày tỏ sự 

gần gũi về thân xác nhƣ vậy. Trẻ con thƣờng đến với cha mẹ và muốn đƣợc cha mẹ 

bộc lộ tình thƣơng theo cách đó. Chỉ cần nựng nụi hôn hít một ít là chúng cảm thấy 

thoải mái, vui vẻ và hài lòng. Tất cả chúng ta nếu đƣợc cha mẹ yêu thƣơng một 

cách bình thƣờng, lành mạnh hồi nhỏ, chắc đều có những kỷ niệm về niềm vui 

đƣợc cha mẹ vuốt ve âu yếm nhƣ vậy. Những kỷ niệm ấy sẽ lƣu lại mãi trong ký 

ức nhƣ những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Chỉ cần đƣợc gần gũi, 

cảm thấy cha mẹ tỏ ra yêu thƣơng chăm sóc mình, chúng ta cũng đủ thấy ấm lòng 



nhƣ đƣợc ở cõi thiên đàng rồi. Có thể quá nhiều gì đình sống trong sự căng thẳng 

thần kinh”, quá nhiều trẻ con phạm pháp, dễ sa vào tội lỗi, là vì những ngƣời làm 

cha mẹ ngày nay không có thì giờ để yêu thƣơng và chơi đùa với con cái họ. Do 

đó, trẻ con đã lớn lên mà không đƣợc ai yêu thƣơng, hiểu rõ chúng. Chúng đều 

cảm thấy thiếu an toàn và rất cần đƣợc mọi ngƣời quan tâm chú ý. Nhiều khi vì 

không đƣợc sự quan tâm chú ý cần thiết đó, chúng cố tự biến mình thành kẻ chai lì, 

mặc cảm tỏ thái độ đố kỵ thù ghét việc bộc lộ yêu thƣơng trìu mến. Nhƣ thế. chúng 

rất dễ trở thành mồi ngon cho bọn côn đồ du đãng, trộm cƣớp băng đảng trong các 

thành phố, là những nơi dung dƣỡng nảy sinh tội ác và lối sống vô luân vô đạo. 

Tại một trại hè có các thiếu nữ sắp đến tuổi hai mƣơi, nhiều cô đã đến trò chuyện 

với tôi, cho biết họ xuất thân từ các gia đình đã bị tan vỡ. Mẹ các cô không hề trò 

chuyện với các cô về vấn đề tình dục, hoặc hôn nhân. Nhƣng may thay, đó là một 

số các cô gái tốt, muốn cho cuộc đời mình đƣợc tốt đẹp hơn. Họ họp mặt với nhau 

vào buổi trƣa, sau giờ học ở trƣờng, để đọc sách giáo dục về giới tính và hôn nhân 

cũng nhƣ nhiều vấn đề tƣơng tự khác nữa. Vào mỗi cuộc họp nhƣ vậy mỗi ngƣời 

kể lại họ đã khám phá đƣợc gì khi đọc sách sau đó thảo luận về những vấn đề đã 

đƣợc nêu ra. Những câu chuyện bông đùa tục tỉu, nhảm nhí bị nghiêm cấm. Thỉnh 

thoảng một cô mới gia nhập nhóm của họ cũng kể chuyện tục tỉu. Các cô gái khác 

chỉ đơn giản bày tỏ lạnh nhạt không tán thành hoặc nghiêm khắc nhắc cho cô ta 

nhớ rằng nếu muốn họp mặt với họ thì không nên kể những câu chuyện nhƣ vậy. 

Cô ta có thể chọn, hoặc trở thành một thành viên tốt, hoặc rời khỏi nhóm. 

Thật là tuyệt diệu khi họ biết cách điều hành các buổi họp mặt và học hỏi đƣợc về 

các sự kiện cao quý can thiết trong đời sống, tình yêu, tình dục, hôn nhân và các 

vấn đề liên hệ. Các thiếu nữ ấy đã tìm ra một phƣơng pháp để giải quyết các vấn đề 

của họ, tuy họ vẫn bị mất đi phần lớn sự giúp đỡ cần thiết của cha mẹ. Nhƣng đáng 

buồn, đây chỉ là một ngoại lệ so với đa số thiếu nữ nói chung chẳng bao giờ nhận 

đƣợc tình thƣơng yêu cần thiết từ cha mẹ họ. 

Việc thiếu mất âu yếm vuốt ve bộc lộ tình thƣơng hồi còn nhỏ, có thể trở thành 

kinh nghiệm làm tê liệt một đứa trẻ. Nó có thể kết thành nhiều vấn đề quan trọng 

về phƣơng diện tình cảm, có khi còn tạo ra bệnh tâm thần, khi trẻ trƣởng thành. Tôi 

đã phải dành ra không biết bao nhiêu thì giờ để cố vấn khuyên giúp cho những 

ngƣời trƣởng thành mà tuổi thơ phải sống trong tình trạng đói khát sự thƣơng yêu 

trìu mến. Một số trong vòng họ là những thí dụ đáng thƣơng hại hơn hết về tình 

trạng bị rối loạn xúc cả. Có một phụ nữ độc thân nọ, tuổi ngoài ba mƣơi, đã có thái 

độ ghét cay ghét đắng đàn ông. Qua công tác tƣ vấn, tôi đƣợc biết hồi còn bé, cha 

của bà ta từng nói với mẹ của bà: “Tôi giao con nhỏ này cho bà đó. Nhƣ bà biết 

đấy, từ ngày nó ra đời cho đến bây giờ tôi cảm thấy quá khổ sở vì nó rồi, tôi không 

biết còn có thể làm đƣợc gì cho nó nữa không? Bà ta không nhớ sau khi nói nhƣ 

vậy rồi, ông ta có còn đụng chạm gì đến bà ta, hay tỏ ra một dấu hiệu yêu thƣơng 

trìu mến nào không, mà chỉ nhớ có một hai lần, ông ta đã trừng trị bà. Tuy bà ấy là 



ngƣời có đạo, nhƣng lại quan niệm Đức Chúa Trời là một nhà cai trị độc tài - một 

bạo chúa, bạo quân, chỉ chờ cơ hội bực mình một tí, là trừng phạt bà ta ngay. Vì 

thế bà ta phải trốn tránh xã hội, và hầu nhƣ chẳng để ý đến bản thân với tƣ cách 

một phụ nữ. Mọi sự liên hệ đến tình dục dầu ở phƣơng diện nào đều hoàn toàn là 

điều cấm kỵ. Bà ta có năng khiếu viết văn, một con ngƣời năng nổ, một tín đồ 

trung tín trong Hội thánh. Phải cần đến ba năm công tác tƣ vấn tích cực, tôi mới 

giúp đƣa đƣợc bà ta trở lại làm một con ngƣời bình thƣờng. Qua việc lập lại nhân 

cách của mình, bà ấy đã giải quyết đƣợc các vấn đề tình cảm nghiêm trọng của 

mình - vì đó chính là điều cần thiết đòi hỏi phải thực hiện. Thoạt đầu đức tin của bà 

đặt nơi Đức Chúa Trời đã phải qua một sự thử thách đầy đau khổ. 

Tuy nhiên, việc “biến hoá” đƣợc ngƣời pụ nữ này đã khiến mọi ngƣời phải chú ý. 

Toàn thể quan niệm của bà về Đức Chúa Trời đã đƣợc thay đổi. Bây giờ Ngài là 

một ngƣời Cha đầy lòng yêu thƣơng ở trên trời. Bà ta trở thành một ngƣời đầy nữ 

tính, thay đổi cả cách ăn mặc, vóc dáng diện mạo của bà cũng thay đổi hoàn toàn. 

Toàn thể cách nhìn đời của bà đã thay đổi hẳn, và bà trở thành một ngƣời làm 

chứng đạo có hiệu quả. Những gì bà đã nghĩ về đàn ông đều thay đổi, và tỏ ra hết 

sức thoải mái, tự nhiên với họ; trong công việc, bà đã hoà nhập rất tốt vào xã hội, 

cũng nhƣ với những ngƣời cũng làm việc chung với bà. Toàn thể nhân cách của bà 

đã biến đổi hẳn, đến nỗi các bạn bà từng biết bà trƣớc kia nhận thấy ngay là bà đã 

thay đổi hoàn toàn thành một con ngƣời khác hẳn. Bà trở thành một chứng nhân 

sống động cho quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời và kết quả của công tác tƣ 

vấn theo Cơ Đốc giáo đã thay đổi trọn vẹn đƣợc ngƣời ta nhƣ vậy, khiến bà thật sự 

trở thành một con ngƣời mới hoàn toàn. Thật vậy bà thƣờng xem mình là bà Jame 

cũ và bà Jame mới, đã thay đổi hoàn toàn. Nhƣng bà không khỏi cảm thấy vô cùng 

khổ sở, và hầu nhƣ bị mất quân bình về tâm thần. Bà đã làm chứng nhiều lần, là 

nếu không có sự thay đổi nhƣ hiện nay, chắc bà đã hoàn toàn bị suy sụp tinh thần - 

và chắc chắn điều ấy rất đúng. 

Trên thế giới hiện có hàng triệu ngƣời đang bị khổ sở tƣơng tự nhƣ vậy, tuy không 

trầm trọng nhƣ ngƣời phụ nữ này, do sự thiếu thốn tình thƣơng của cha mẹ thuở 

đầu đời. Làm cha mẹ mà không yêu thƣơng con cái cả về phƣơng diện thân xác lẫn 

tình cảm, hầu nhƣ là một tội nặng đối với nhân loại. Rõ ràng Đức Chúa Trời muốn 

cho dòng dõi loài ngƣời phải đƣợc yêu thƣơng chăm sóc nhƣ vậy. Loài cầm thú có 

thể bỏ rơi con cái của chúng, và chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó con cái chúng 

có thể tự lo liệu lấy. Nhƣng phải chăm sóc cho một đứa trẻ từ sơ sinh đến khoảng 

mƣời lăm tuổi nó mới có thể tự lo lấy đƣợc. Vậy thì, bậc cha mẹ còn phải dành 

thêm nhiều năm nữa mới hoàn tất nỗi mọi công tác trang bị và huấn luyện để trẻ 

biết ban phát và tiếp nhận tình thƣơng yêu để chúng hƣởng đƣợc đời sống cách tốt 

đẹp nhất. Thế thì, sống là để yêu thƣơng, và không có giai đoạn nào, trẻ con lại cần 

đến tình yêu thƣơng một cách nghiêm trọng nhƣ thế. Muốn cho tình cảm của đứa 

trẻ khỏi bị thui chột, bế tắc suốt đời, thì giai đoạn từ khi mới lọt lòng cho đến 



khoảng sáu hoặc bảy tuổi. Những trẻ con lành mạnh và hạnh phúc nhất, sẽ trở 

thành những ngƣời trƣởng thành hoà nhập tốt nhất với xã hội, với mọi ngƣời, nói 

chung là những ngƣời đã từng đƣợc thƣơng yêu vuốt ve trìu mến, và cƣng chìu 

đúng mức lúc hãy còn bé. Ngay đến trẻ trên mƣời tuổi cũng cần đƣợc nhắc đi nhắc 

lại rằng cha mẹ chúng vẫn yêu thƣơng chúng. Nhiều khi chúng có hành động 

dƣờng nhƣ muốn độc lập, nhƣng vẫn tiềm ẩn nhu cầu muốn đƣợc thƣơng yêu trìu 

mến và khen ngợi tán thƣởng. 

Khi trẻ con đã lớn khôn hơn một chút các nhu cầu đƣợc thƣơng yêu trìu mến đó 

biến thành nhu cầu muốn đƣợc khen ngợi, tán thƣởng, thƣờng bộc lộ ra ngoài. Nếu 

trẻ con không đƣợc điều đó ở nhà, chúng sẽ đi tìm nó ở chỗ khác. Chẳng hạn, nếu 

Charlie học lớp sáu, đem về nhà một phiếu điểm, mà mẹ nhìn vào rồi xụ mặt, cau 

mày gắt: “Coi sao mầy lại bị hai điểm 2 về Toán và Văn nữa? Mầy không cố gắng 

để học khá hơn hay sao? Mày có biết là nếu không giỏi hai môn đó, mầy sẽ chẳng 

bao giờ học lên cao nữa hay không? Rồi lại một điểm môn Anh văn nữa! Học hành 

nhƣ vậy, thì mầy sẽ còn làm gì đƣợc nữa trên cõi đời này!” Cậu bé buồn bã ra khỏi 

phòng sau bữa ăn chiều, muốn nổi loạn hơn bao giờ hết. Tối đó, nó bạo gan cãi 

nhau với chị nó: “Cha mẹ chỉ thấy mấy cái điểm xấu của em thôi, còn mấy môn 

đƣợc điểm 8 điểm 10 thì không chịu nhìn thấy. Có cố gắng học hành cực khổ đến 

đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ bị chê bai, chế nhạo mà thôi. Vậy thì còn cố gắng 

nữa mà làm gì?” Chị nó cố gắng giải thích cho nó là cha mẹ chúng vẫn khó tánh 

nhƣ vậy, cứ lờ đi và cố gắng thêm. Nhƣng thật là thảm hại, vì thƣờng thƣờng đứa 

lớn hơn cũng đang chán nản, thì làm sao cung cấp đƣợc cho em mình tình yêu 

thƣơng trìu mến đáng lẽ cha mẹ phải đƣa đến cho con mình? 

Để trẻ hoà nhập tốt với xã hội trong tƣơng lai các bậc làm cha mẹ nên thƣờng 

xuyên khen ngợi tán thƣởng chúng. Đồng thời cũng nên dâng lên những lời ca ngợi 

Đức Chúa Trời, về chúng. Việc làm đó sẽ không khiến chúng kiêu ngạo lên mặt 

đâu, nhƣng sẽ giúp chúng lý do để biết tự trọng, và một cái nhìn sáng sủa, lạc quan 

về cuộc đời. Nó sẽ giúp giải quyết cho bạn rất nhiều vấn đề sau này trong cuộc 

sống, nếu hiện nay, bạn chịu dành thì gìơ lúc chúng hãy còn thơ dại, để thật sự 

thƣơng yêu chúng, nhờ đó, chúng đƣợc an lòng để vững tin vào cuộc đời. 

Những bậc làm cha nên dành thì giờ đƣa con trai đi chỗ nọ chỗ kia, tỏ ra quan tâm 

chú ý đến chúng, chơi đùa với chúng, vui cƣời với chúng và làm nhiều cách khác 

nữa để chứng tỏ lòng yêu thƣơng trìu mến chúng; những bậc làm mẹ cũng cần làm 

nhƣ vậy đối với con gái. Các bạn chỉ có đƣợc chúng mấy năm ngắn ngủi mà thôi, 

và rất có thể là chẳng bao lâu nữa, khi phải nhìn lại, các bạn sẽ hối tiếc vì đã không 

làm đƣợc nhiều việc nhƣ vậy cho chúng. Vậy hãy bắt tay vào việc ngay đi, khi bạn 

có thể làm đựơc. Cha mẹ tạo đƣợc cả một cuộc đời cho con cái mình quan trọng 

hơn là đem đƣợc sự sống đến cho chúng. 

Tình yêu thƣơng cần đƣợc tiêu pha rộng rãi cho từng ngƣời một trong gia đình, 

nhƣ Simon đã vạch rõ bằng những lời lẽ sau đây: 



“Chúng ta là chồng, phải tán thƣởng những gì vợ ta làm. Các bà rất cần đƣợc 

chúng ta khen ngợi tán thƣởng càng nhiều hơn nữa. Bậc làm cha làm mẹ cũng phải 

học tập để biết khen ngợi tán thƣởng các con cái mình. Và phải cẩn thận đừng tỏ ra 

là mình ích kỷ; nhƣng ngƣời làm cha làm mẹ có thể dạy dỗ con cái biết khen ngợi 

tán thƣởng cha mẹ chúng. Dĩ nhiên lý tƣởng về việc “hãy tiêu pha rời rộng những 

lời khen” là một phần trong câu Kinh Thánh ngắn sẽ tạo ra đƣợc một nền móng tốt 

cho một gia đình hạnh phúc, đó là: “Hãy ăn ở với nhau cách nhân từ (đối xử tốt, tử 

tế với nhau)”. 

Nơi nào tình thƣơng yêu và tán thƣởng có nhiều trong gia đình, thì hậu quả có ít 

ngƣời lớn không thích nghi hoá đƣợc với xã hội. Phân nửa những điều xấu xa trên 

thế giới có thể đƣợc chữa trị kiến hiệu bằng tình thƣơng, thái độ hoà nhã tử tế, sự 

thông cảm ƣu ái nhau, việc bộc lộ sâu xa ý thức biết tán thƣởng lẫn nhau, và việc 

biết sửa phạt phải lẽ trong gia đình khi cần thiết. 

Tình bạn giữa hai vợ chồng có tầm quan trọng lớn lao trong một cuộc hôn nhân 

hạnh phúc và ổn định. Về khía cạnh này của đời sống lứa đôi, Blood and Wolfe có 

nói về ngƣời đàn ông: “Vợ trở thành ngƣời bạn tốt nhất của chồng.. Tình bạn đã 

nảy sinh để trở thành khía cạnh có giá trị duy nhất trong hôn nhân”. 

Theo một dự án nghiên cứu về gia đình của Blood and Wolfe, ngƣời ta thấy rằng 

nguyên nhân các bất đồng ý kiến giữa vợ chồng phần lớn đều do các trƣờng hợp 

sau đây đƣợc liệt kê theo tỷ lệ phần trăm: trẻ con chịu trách nhiệm 16 phần trăm về 

những bất đồng ý kiến; sự giải trí tiêu khiển 16 phần trăm; các vấn đề cá nhân, 14 

phần trăm, trong khi tiền bạc bị cho gây ra 24 phần trăm những chuyện bất hòa. 

Trong cuộc nghiên cứu này, tình dục đƣợc liệt kê thấp hơn tất cả các trƣờng hợp 

trên vì một lý do nào đó. Thông thƣờng, nó bị kể là lý do có tỷ lệ phần trăm cao 

nhất đã tạo ra bất hoà. 

Công trình nghiên cứu này cho thấy nếu cha mẹ sẵn sàng cùng đi một đoạn đƣờng 

thứ hai nữa với con cái mình theo tinh thần Cơ Đốc giáo, thì họ có thể hạ tỷ lệ các 

bất đồng ý kiến rất thấp. Phần lớn con số trung bình này đƣợc tìm thấy cả nơi các 

gia đình Cơ Đốc nhân lẫn những ngƣời không có đạo, và nếu con số trung bình này 

đƣợc nhận thấy trong hoàn cảnh đó, thì nơi các Cơ Đốc nhân biết sống đạo nó còn 

có thể đƣợc hạ thấp hơn nữa. Tình bạn vô cùng quan trọng cho đời sống lứa đôi có 

hạnh phúc, vợ chồng không nên để cho nó bị tổn hại do các bất đồng ý kiến vô ích 

về các vấn đề nhỏ mọn tầm thƣờng. 

Cũng một công trình nghiên cứu ấy cũng nhận thấy trẻ con gây ảnh hƣởng mạnh 

mẽ trên cha mẹ chúng. “Tuy trẻ con có thể làm suy giảm các tiêu chuẩn sinh hoạt 

và khả năng kết bạn của đôi vợ chồng ngoài gia đình, chúng siết chặt thêm các mối 

dây thông cảm nhau và thƣơng yêu nhau giữa hai vợ chồng”. 

Công trình nghiên cứu này cũng cho thấy các bà mẹ của trẻ ở lứa tuổi chƣa đi học 

gần hài lòng với tình yêu họ nhận đƣợc từ các đức long quân, hơn bất cứ một giai 

đoạn nào khác trong đời sống lứa đôi giữa họ. Sở dĩ nhƣ vậy, có lẽ vì trong giai 



đoạn ấy, con cái đã thu hút nhiều chú ý và tình thƣơng của ngƣời mẹ. Những ngƣời 

làm chồng phải biết rõ nhu cầu đó hầu cố gắng hợp tác với vợ. 

Nhiều khi trong việc cƣới vợ lấy chồng, hai đàng chƣa thật sự yêu nhau khi mới 

lấy nhau. Vấn đề là trong tất cả các gia đình có hạnh phúc, mỗi ngƣời đều biết học 

hỏi để ngày càng yêu nhau hơn khi cùng chung sống với nhau. 

Trung tâm Tƣ vấn Cơ Đốc giáo Narramore lừng danh ở Rosemead, California, 

nhận đƣợc nhiều ngàn lá thƣ của những ngƣời cần đƣợc giúp đỡ về nhiều việc khác 

nhau. Dƣới đây là một bức thƣ minh hoạ một đôi vợ chồng có thể học tập yêu nhau 

nhƣ thế nào sau khi đã chung sống rất lâu với nhau, chỉ cần họ chịu cố gắng làm 

nhƣ vậy. Vì đây là một bức thƣ do một phụ nữ viết, cũng rất có thể do một ngƣời 

đàn ông viết nữa. 

Bác sĩ Narramore thân mến, 

Ông vẫn thƣờng nói về những ngƣời hấp tấp lập gia đình mà chƣa hề yêu nhau, 

đồng thời, cảnh cáo giới trẻ đối với sai lầm ấy. 

Nhƣng nó chẳng giúp đƣợc gì nhiều cho những ngƣời đã lấy nhau mà chƣa hề yêu 

nhau. Tôi đã lấy chồng vì muốn thoát ly gia đình; thế nhƣng hiện nay hai mƣơi ba 

năm sau đó, tôi đang có một cuộc hôn nhân và một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn 

chia xẻ giải pháp của tôi cùng ông. 

Thoạt đầu thì sự việc khá tệ hại. Hành động của chồng tôi mỗi khi có chuyện lục 

đục và trong sinh hoạt hằng ngày thật là khó chịu đựng nổi... hoặc ít ra thì tôi cũng 

từng nghĩ nhƣ vậy cho đến khi tự chủ đƣợc. Một ngƣời không đƣợc yêu thƣơng 

cần phản ứng nhƣ thế nào? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về từ ngữ yêu thƣơng đƣợc 

dùng trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời có thể trông mong cho chúng tôi yêu 

thƣơng nhau khi chúng tôi không đủ sức làm nhƣ vậy hay không, hay là Ngài sẽ 

không thể giúp cho chúng tôi làm đƣợc việc đó? 

Có một ngày, tôi đã đƣợc cứu rỗi, và bắt đầu biết đƣợc Đức Chúa Trời có thể làm 

gì cho tôi. Tình yêu thƣơng phải chăng là một cái gì mà ta cảm thấy, một cái gì tự 

nhiên xảy đến cho ta, hay đó là một hành động của ý chí? Cuối cùng, tôi đã đối 

diện với sự kiện rất có thể tôi không cảm thấy yêu thƣơng nhƣng tại sao tôi lại 

không bày tỏ tình yêu thƣơng ra? Từ phút đó trở đi, tôi bắt đầu ăn ở cƣ xử dƣờng 

nhƣ tôi cảm thấy mình yêu thƣơng vậy! Tôi tự hỏi hôm nay mình có thể làm gì cho 

chồng đây? Dƣờng nhƣ tôi thật sự yêu chồng vậy. Rồi tôi bắt đầu thực hiện những 

việc nhỏ nhặt, tỏ ra dịu dàng tử tế. Tôi để ý dò xét những điều chồng mình thích và 

không thích, sửa soạn cho chồng một bữa ăn trƣa mang theo thật ngon lành. Tôi cố 

gắng an ủi chồng sau ngày làm việc mệt nhọc vì phải chạy theo một thời dụng biểu 

quá nặng. Tôi đón chồng tại cửa ra vào bằng một nụ cƣời. Tôi tôn trọng và giúp đỡ 

chồng tôi sửa trị con cái. Tôi cố gắng nói năng dịu dàng và khéo léo khi có dị biệt 

về ý kiến. Tôi lắng nghe những gì chồng tôi nói. 

Chẳng bao lâu, tôi nhận thấy chồng tôi có thay đổi. Chồng tôi ăn ở cƣ xử dƣờng 

nhƣ đang chung sống với một ngƣời yêu thƣơng mình! Rồi tôi càng cảm thấy có 



thay đổi trong cảm thức của tôi. Chồng tôi có vẻ không xấu xa nhƣ trƣớc đây tôi 

từng kết luận. Ông ta thật sự có chiều sâu! Và tôi bắt đầu phải lòng ông ta! Phải 

chăng chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã khuyến cáo mọi ngƣời chúng ta phải 

bày tỏ tình yêu thƣơng của mình? Phải chăng Ngài không hề dạy rằng hay bày tỏ 

tình yêu thƣơng khi mình cảm thấy yêu thƣơng? Lúc ấy, theo tôi thấy, dƣờng nhƣ 

các Cơ Đốc nhân phải làm tất cả những việc ban phát ra mà không hề tiếp nhận lại 

đƣợc gì cả. Nhƣng khi Đức Chúa Trời phán với lòng tôi rằng hãy bày tỏ tình yêu 

thƣơng thì thật ra cuối cùng chính tôi mới là ngƣời nhận lãnh đƣợc phƣớc hạnh. 

Chỉ mới tuần lễ trứơc đây thôi, đứa con mới hơn mƣời tuổi của tôi nói: “Tất cả lũ 

bạn của con nói rằng con thật có phƣớc”. 

Tôi hỏi: “Tại sao vậy?” 

Nó nói: “Tại vì mẹ và cha con thật sự yêu thƣơng nhau. Chắc mẹ phải hết sức ngạc 

nhiên vì có rất nhiều cha mẹ của bạn con chẳng mặn mà gì với nhau cả”. 

Cho nên câu trả lời của tôi cho những ai đã vội vàng lập gia đình hoặc lấy nhau mà 

không yêu nhau, là “Hãy bày tỏ tình thƣơng”. 

Thƣ không ký tên. 

Sau đây là một kế hoạch nuôi dƣỡng con cái thật tuyệt vời mà chúng tôi cảm thấy 

là phải đƣa vào đây nhƣ một số những hƣớng dẫn thêm cho những ngƣời làm cha 

mẹ. 

CÁCH TẠO TRẺ CON PHẠM PHÁP  

Ngành cảnh sát tạo Houston (Texas) có cho ấn hành “Mƣời Hai Quy Luật để nuôi 

dạy con cái cho chúng sẽ trở thành những thiếu nhi phạm pháp” sau đây: 

1. Bắt đầu ngay từ lúc mới sanh cho đứa trẻ tất cả những gì nó muốn. Làm nhƣ thế, 

nó sẽ lớn lên và tin rằng thế giới này đang mắc nợ nó và phải lo hết mọi sự cho 

cuộc đời nó. 

2. Khi nó học đƣợc những lời nói xấu xa bậy bạ, hãy cƣời vui với nó. Nhƣ vậy, nó 

sẽ nghĩ rằng nó khôn lanh. Việc làm đó còn khuyến khích nó học hỏi thêm nhiều 

câu nói “khôn lanh” nhƣ vậy nữa, để chúng sẽ ném tới tấp vào đầu bạn sau này. 

3. Đừng bao giờ dạy dỗ nó điều gì liên hệ đến phần thuộc linh cả, Cứ đợi cho đến 

khi nó đƣợc hai mƣơi mốt tuổi, để “nó tự quyết định lấy”. 

4. Phải tránh dùng chữ “sai quấy”. Làm nhƣ thế có thể tạo cho nó mặc cảm phạm 

tội. Hành động nhƣ trên của bạn tạo điều kiện để nó tin rằng - sau này nó ăn cắp 

một chiếc xe hơi và bị bắt - xã hội đang chống lại nó, và nó bị ngƣời ta ăn hiếp 

ngƣợc đãi. 

5. Hãy thu xếp dọn dẹp tất cả những gì nó vứt bừa bãi khắp nơi - sách vở, giày dép, 

áo quần. Hãy thay nó làm mọi việc để nó kinh nghiệm đƣợc phải trút hết mọi trách 

nhiệm lên đầu kẻ khác. 

6. Cứ để nó đọc bất cứ loại sách nào nó vớ đƣợc trong tầm tay. Phải cẩn thận rửa 

sạch tất cả ly tách cho khỏi bị nhiễm trùng, nhƣng cứ để mặc cho tâm trí nó đƣợc 

ăn những bữa tiệc thịnh soạn gồm các món ăn phế thải từ nhà bếp ra. 



7. Hãy thƣờng xuyên cãi nhau đánh nhau trứơc mặt các con của bạn. Nhƣ vậy, 

chúng sẽ khỏi bị chấn động quá mạnh khi gia đình có bị tan nát sau này. 

8. Hãy cho trẻ tất cả các món tiền nó muốn tiêu xài. Đừng bao giờ bắt nó tự làm 

việc lấy để đƣợc lãnh tiền. Tại sao chúng lại phải chịu khổ sở nhƣ chính bạn, để có 

đƣợc những điều đó? 

9. Hãy thoả mãn mọi đòi hỏi của chúng về thức ăn, vật uống và tiện nghi. Phải lo 

sao cho mọi ham muốn thèm khát nhục dục đều đƣợc cung cấp đầy đủ cho chúng. 

Từ chối có thể đƣa chúng tới chỗ chán nản thất vọng rất tai hại. 

10. Hãy đứng về phía nó để chống lại hùng xám, các giáo viên và cảnh sát. Tất cả 

họ đều có thành kiến đối với con bạn. 

11. Khi nó thật sự gặp rắc rối, hãy tự an ủi “Mình chẳng còn cách gì để lo cho nó 

đƣợc nữa” 

12. Hãy chuẩn bị gánh một cuộc đời đầy buồn khổ. Chắc bạn rất thích một đời 

sống nhƣ vậy. 

Lẽ tất nhiên các bậc làm cha mẹ phải áp dụng ngƣợc hẳn mƣời hai điểm vừa nêu 

trên. Nếu các bạn thƣc hiện đƣợc thật cẩn thận và tích cực, cách giải quyết nhƣ thế 

có thể đem đến hậu quả tốt đẹp, lành mạnh cho con cái bạn. 

TRẺ HỌC TẬP NƠI MÔI TRƢỜNG CHÚNG ĐANG SỐNG  

Nếu trẻ sống trong sự chê bai, nó sẽ học tập kết án thiên hạ. 

Nếu trẻ sống trong sự đố kỵ, thù ghét, nó sẽ học tập đấu tranh, đánh lộn. 

Nếu trẻ sống trong sợ hãi, nó sẽ học tập tánh nhút nhát. 

Nếu trẻ sống mà cứ bị chế nhạo, nó sẽ học tập tánh e lệ rụt rè. 

Nếu trẻ sống trong sự ghen tị, nó sẽ học biết thế nào là tham lam. 

Nếu trẻ sống trong sự xấu hổ, nó sẽ có mặc cảm phạm tội. 

Nếu trẻ sống đƣợc nhiều khích lệ, nó sẽ học tập tin cậy. 

Nếu trẻ sống trong độ lƣợng, bao dung, nó sẽ học biết nhẫn nhục. 

Nếu trẻ sống đƣợc khen thƣởng, nó sẽ học đƣợc tánh tự tin. 

Nếu trẻ sống với nhận thức đứng đắn, nó sẽ học tập để tự tìm cho mình một mục 

đích sống. 

Nếu trẻ sống biết chia xẻ với ngƣời khác, nó sẽ học tập tánh hào hiệp. 

Nếu trẻ sống trong an toàn, nó sẽ học biết phải tin tƣởng chính mình và những 

ngƣời chung quanh. 

Nếu trẻ sống trong sự thành thật, nó sẽ học biết đƣợc thế nào là sự thật và công lý. 

Nếu trẻ sống trong tình bạn chân thành, nó sẽ học biết đƣợc đời rất đáng sống. 

Nếu bạn sống trong thanh thản, con cái bạn sẽ sống bằng tinh thần hoà bình. 

Dorothy Law Nolte, trong The Lamlighter  

 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƢỜI LÀM CHA MẸ  

Thật hợp lý khi sách này đề cập các vấn đề do những ngƣời làm cha mẹ tạo ra nhƣ 



là hậu quả của cuộc hôn nhân của họ. Tất cả các tổ chức, định chế của loài ngƣời 

đều có những vết rạn nứt, những khuyết điểm riêng, mà hôn nhân không phải là 

một ngoại lệ. Vì không thể tiên báo tất cả các vấn đề của những ngƣời làm cha mẹ 

- và mỗi chƣơng sách chắc chắn sẽ đề cập một góc cạnh khác nhau của các vấn đề 

nên chúng tôi chỉ kể ra đây một vài vấn đề mà những ngƣời làm cha mẹ phải đối 

đầu. Một số các gợi ý sau đây chƣa phải là các “vấn đề” nhƣng là các phƣơng pháp 

để tránh việc làm nảy sinh các vấn đề những ngƣời làm cha mẹ hay gặp khi có con 

cái. Trong tất cả các cuộc hôn nhân thành công, hạnh phúc, phải chú ý đến các việc 

sau đây: 

1, Phải nhận biết những điểm khác biệt căn bản của nhau và phải chuẩn bị sẵn sàng 

để chấp nhận nhau. Về nhân tánh không hề có hai ngƣời hoàn toàn giống nhau, kể 

cả các cặp sinh đôi cùng chung một bào thai, là kết quả của cùng một tế bào, khiến 

họ gần nhƣ những đơn vị có thể giống nhau hơn hết. Không hề có hai chiếc lá nào 

torng tất cả các cánh rừng trên thế giới này giống hệt nhau, và mỗi cá nhân đều rất 

khác nhau. Nhƣng đôi vợ chồng mới lấy nhau cần chấp nhận sự kiện này và phải 

chung sống với nhau bằn sự hiểu biết, thông cảm nhau, nếu muốn cho cuộc hôn 

nhân của họ thành công, có hạnh phúc có thể kết hợp những khác biệt ấy thật tốt 

đẹp hơn về nhân cách nếu họ cố gắng đúng mức, nhƣng họ sẽ chẳng bao giờ hoàn 

toàn giống y nhau, cho dù họ có cố công ra sức đến đâu đi chăng nữa. 

Một khi hai vợ chồng đã chấp nhận việc nhân cách của họ đƣợc cấu thành, hoàn 

toàn khác nhau, họ có thể thu xếp để phối hợp mọi công việc của họ tốt hơn nhiều, 

và dễ hiểu nhau, thông cảm nhau hơn, nhờ đó, cũng thấy yêu thƣơng và sống 

chung hoà bình với nhau hơn. Nếu không chấp nhận và thực hiện những điều cần 

phải chấn chỉnh lại, nhất định họ sẽ chỉ rƣớc lấy buồn khổ, nếu không nói là sự tan 

vỡ về sau. 

2. Công nhận ngƣời đàn ông là đầu của gia đình, nếu muốn có hoà bình và hoà hợp 

thật sự. Nhân loại đã không cải tiến đƣợc bao nhiêu phần trật tự xƣa cũ của sinh 

hoạt gia đình nhƣ mọi ngƣời nhìn thấy trong Kinh Thánh ngay từ ban đầu. Căn cứ 

theo Kinh Thánh, ngƣời đàn ông vẫn còn làm chủ gia đình, và của xã hội trên khắp 

thế giới nói chung, vẫn thừa nhận yếu tố này. Muốn có một cơ cấu gia đình thành 

công hạnh phúc, phải bắt đầu trên nền tảng này. Ngƣời đàn ông phải là một ngƣời 

đàn ông “đồ sộ” đúng mức cả về nhân cách lẫn về sự phát triển để đứng lên, vác 

bao hành trang của mình, phải trở thành ngƣời trƣợng phu cầm đầu, làm chủ gia 

đình. 

Phụ nữ - ngƣời vợ - không phải lấy từ cái đầu của ngƣời đàn ông mới đƣợc dựng 

nên vào thửa khai thiên lập địa, có nghĩa rằng vợ có thể cầm quyền cai trị trên 

chồng, cũng không phải đƣợc lấy từ một xƣơng chậu của ngƣời đàn ông, có nghĩa 

rằng chồng có thể giày đạp vợ. Trái lại, ngƣời vợ đƣợc tạo ra từ một “xƣơng sƣờn” 

của ngƣời chồng, gần với trái tim với những nhịp đập nồng ấm là trung tâm hoạt 

động của sự sống. Ngƣời vợ phải là ngƣời “giúp đỡ mọi mặt” cho chồng - đó là ý 



nghĩa của từ ngữ đã đƣợc sử dụng trong SaSt 2:20. Hãy xét đến từ ngữ xƣơng sƣờn 

và ý nghĩa của nó. 

Tiến sĩ Edith Deen đã nói về ngƣời phụ nữ và vai trò của ngƣời ấy trong gia đình: 

”... câu chuyện về A-đam và Ê-va ... thêm nhiều ý niệm sống động cho quan niệm 

về hôn nhân.... Câu chuyện nguyên thuỷ này trong Kinh Thánh vạch rõ các vai trò 

quan trọng của ngƣời đàn bà: là ngƣời giúp đỡ mọi mặt cho chồng. Ngƣời làm vợ 

đã giúp chồng họ đáng kể trong mọi lãnh vực của sinh hoạt con ngƣời và qua mọi 

giai đoạn của lịch sử thế giới, từ thời bà Ê-va cho đến nay. Nhƣng ngƣời đàn bà 

không đƣợc tạo dựng để chỉ làm ngƣời giúp đỡ phải phục tùng ngƣời đàn ông... 

Đƣợc tạo dựng bằng cùng một chất liệu với ngƣời đàn ông, phụ nữ không hề thấp 

kém hơn đàn ông”. 

Luận đề này đƣợc triển khai trên lý luận nếu ngƣời phụ nữ phải phục tùng chồng 

theo nghĩa pháp lý, thì phụ nữa bình đẳng với đàn ông theo nghĩa luân lý, thuộc 

linh và xã hội. Ở đây, phụ nữ phải đứng bên cạnh đàn ông nâng đỡ và nhiều khi 

còn giúp đỡ hƣớng dẫn đàn ông trong những quyết định quan trọng trong đời sống. 

Nếu trên đất này có gì thật đáng khinh bỉ, thì đó là một tạo vật giống đực chỉ biết 

uốn mình quỵ lụy, luồn cúi khổ sở, dƣờng nhƣ hắn không có xƣơng sống - và tôi 

không dám gọi gắn là một ngƣời đàn ông, vì hắn không dám đứng lên đảm nhận 

vai trò của mình để làm đầu, làm chủ gia đình. Tôi xin một tả ngay vị trí của “cái 

đầu”, của “ngừi chủ” xứng đáng trong gia đình. Ông ta không phải là vị chúa tể 

hay một chủ nhân ông với uy quyền độc tài độc đoán, cai trị bằng một cây gậy sắt 

đánh đập vợ con buộc phải im lặng phục tùng ý muốn ích kỷ của riêng mình. Ông 

ta cũng không phải là một bạo quân đòi hỏi uy quyền tuyệt đối, đòi hỏi mọi ngƣời 

phải vâng phục tất cả các lịnh truyền của mình mà chẳng hề có chút lòng thƣơng 

xót nào. Một kẻ nhƣ thế là một con thú đực, chớ không phải là một ngƣời chồng, 

một ngƣời cha thật sự có tình yêu thƣơng. 

Trái lại, ngƣời chồng ngƣời cha và là ngƣời chủ thật sự có tình yêu thƣơng của gia 

đình phải là một ngƣời có sự hiểu biết, thông cảm sâu xa, có lòng ƣu ái thật sự, có 

khả năng nhìn thấy mọi góc cạnh của các hoàn cảnh, tình hình xảy ra trong một gia 

đình. Ngƣời ấy phải thật lòng yêu vợ thƣơng con. Phải là ngƣời tìm ra cơm bánh và 

bảo vệ gia đình, cũng là một lãnh tụ tinh thần (thuộc linh) nữa. Muốn làm cái đầu 

xứng đáng của gia đình đƣợc vợ con kính trọng ngƣời chồng phải đảm nhận vai trò 

lãnh đạo và cố vấn thuộc linh của mình, phải vững vàng ngay thẳng về mặt đạo 

đức và xã hội, không chỗ chê trách. Ông ta phải hơn ngƣời có khả năng đƣa ra các 

phê phán đạo đức và những quyết định có ảnh hƣởng đến gia đình. Gia đình chỉ 

trông cậy vào ông ta tuyệt đối vì ông ta là một con ngƣời thanh liêm và tin kính. 

Rủi thay, các yêu cầu trên đã loại ra ngay một số đông àn ông muốn có đủ các 

phẩm cách ấy, nhƣng về phƣơng diện thuộc linh cũng nhƣ về nhiều mặt khác nữa, 

họ đều hoàn toàn “thiếu tƣ cách”. Làm thế nào một ngƣời vợ và là mẹ có trí khôn 

thuộc linh, có kiến thức về các vấn đề Cơ Đốc giáo lại phải chịu phục tùng một 

bib:Sa_2_20


ngƣời chồng nhƣ một con la phải quay sang nhờ cậy chồng mình “hƣớng dẫn” 

trong các vấn đề ấy? Có lẽ ngƣời chồng chẳng biết chi cả, có khi còn chửi thề khi 

ngƣời vợ dám đề cập việc ấy với ông ta nữa. Thậm chí ông ta còn không dám thảo 

luận các vấn đề đó với vợ. Thế thì, phải chăng ngƣời làm vợ vẫn phải quay sang 

chồng để đƣợc hƣớng dẫn, nâng đỡ, khích lệ, soi sáng và trợ giúp trong các vấn đề 

ấy? 

Chắc có ngƣời hỏi: “Nhƣng Phao-lô chẳng bảo với các phụ nữ tại Cô-rinh-tô rằng 

đàn bà phải im lặng trong Hội thánh, và nếu họ muốn biết gì về các vấn đề đó, thì 

hãy hỏi chồng họ ở nhà, hay sao?” (xem ICo1Cr 14:34, 35). Câu Kinh Thánh ở đây 

đã đƣợc đặt vào đoạn cuối của khúc sách bàn về chuyện “lộn xộn” trong Hội thánh 

mà Phao-lô đang cố gắng làm sáng tỏ. Rõ ràng ông ám chỉ số phụ nữ nói dai và to 

tiếng trong những buổi nhóm chung, chớ không phải khi đang thi hành các chức vụ 

Cơ Đốc giáo. Và lẽ dĩ nhiên khúc sách này cũng nói đến số phụ nữ Cơ Đốc có 

chồng là Cơ Đốc nhân có thể giải thích cho họ ở nhà những gì họ muốn biết. 

Chúng ta phải phân biệt đây là việc dàn xếp một tình hình địa phƣơng, chớ không 

phải là một mạng lịnh cho toàn thể Hội thánh Cơ Đốc. Làm thế nào một phụ nữ có 

trình độ thuộc linh sâu nhiệm, đã đọc kỹ Kinh Thánh, lại có thể học hỏi nơi một 

ông chồng dốt nát thuộc linh, rất có thể lại nghiện rƣợu, chẳng hề biết luân lý đạo 

đức là gì, hoặc có thể còn chống lại Hội thánh nữa? 

Lẽ tất nhiên Đức Chúa Trời đã truyền dạy ngƣời chồng phải làm đầu gia đình, 

nhƣng rõ ràng thƣờng thƣờng, ông ta lại không phải là ngƣời nhƣ vậy. Ngay đến 

một đứa trẻ mƣời tuổi cũng có thể thấy nhƣ thế. Con ngƣời đƣợc tạo dựng theo 

hành động của Đức Chúa Trời, nhƣng tội lỗi đã khiến con ngƣời đóng sai vai trò 

của mình với tƣ cách cái đầu thuộc linh đich thực trong gia đình. Ngƣời ấy thƣờng 

tỏ ra hoàn toàn dửng dƣng đối với hững việc làm tội lỗi, tự huỷ hoại bản thân, lại 

không thực hiện nổi ngay đến cƣơng vị làm đầu gia đình về mặt pháp lý nữa. 

Ngƣời đàn ông phải tỏ ra xứng đáng với tất cả các địa vị mà mình nắm giữ. Chỉ 

ngƣời đàn ông có cách ăn ở cƣ xử đúng tiêu chuẩn mới đoạt đƣợc địa vị danh dự là 

làm đầu gia đình, chớ không phải chỉ vì ngƣời ấy đã đƣợc sanh ra là nam giới và đã 

có vợ. 

Trong nhiều gia đình, cái đầu thật sự theo đúng ý nghĩa của nó, lại là ngƣời vợ. Bà 

ta đã tự tạo cho mình địa vị lãnh đạo thích hợp mà chính ngƣời chồng đã tự đánh 

mất phẩm cách về mọi phƣơng diện, trừ việc ông ta vẫn là nam giới! Không một 

phụ nữ Cơ Đốc nào ở bất cứ đâu lại muốn cho chồng mình phải từ bỏ địa vị làm 

chồng. Tất cả các bà vợ đều mong cho chồng họ đảm nhận vai trò làm đầu xứng 

đáng trong gia đình. Ở nhiều gia đình, nếu ngƣời vợ và mẹ từ bỏ việc dạy dỗ thuộc 

linh, hƣớng dẫn con cái đƣa ra các quyết định luân lý, tôn giáo cũng nhƣ mọi vấn 

đề tƣơng tự và giao cho một ông chồng vô đạo, chẳng quan tâm đến việc gì cả, bạn 

thử nghĩ xem hậu quả sẽ ra sao? Lẽ dĩ nhiên, Phao-lô đã nói thật rõ ràng: “Vậy ta 

muốn những gái goá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình...” 
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(ITi1Tm 5:14). Mấy chữ “cai trị nhà mình...” thật là đầy đủ ý nghĩa. 

Nhƣng ông chồng vô đạo đã hoàn toàn thất bại. Họ không thể làm Cơ Đốc nhân 

tốt, cũng không thể chịu trách nhiệm trƣớc mặt Đức Chúa Trời và nuôi dạy con cái. 

Gặp trƣờng hợp nhƣ thế ngƣời vợ phải đảm nhận nhiệm vụ ấy. Nếu không, con cái 

sẽ chẳng nhận biết chúng không đóng góp xây dựng nhà Chúa đâu. Tôi xin đặt vấn 

đề hết sức nghiêm túc: Ngƣời vợ còn có thể làm cách nào tốt hơn thế? Hãy trả lời 

bằng lƣơng tri và lòng thành. Trong tất cả các trƣờng hợp ngƣời đàn ông có thể và 

vui lòng nhận lãnh trách nhiệm của mình, làm đầu gia đình, hãy tìm đủ cách để họ 

làm công việc ấy. 

3. Đừng nhắc lại các lầm lỡ và tội lỗi trong quá khứ của nhau. Nếu những ngƣời 

làm cha làm mẹ là Cơ Đốc nhân, thì huyết của Đấng Christ che đậy, khoả lấp 

chúng vĩnh viễn rồi. Nếu vợ hoặc chồng đã có cách ăn ở cƣ xử sai quấy và nếu họ 

có ý định bới móc sự kiện ấy ra, thì phải làm việc ấy trứơc khi kết hôn với nhau, 

tốt nhất là lúc hai đàng mới hứa hôn với nhau hoặc ngay sau đó; nếu ngƣời này 

không hài lòng về ngƣời kia, hãy chia tay nhau thật êm ả, thì sẽ chẳng có tai hại gì. 

Nhƣng sau ngày cƣới, quá khứ phải bị niêm phong hoàn toàn và phải chôn vùi vĩnh 

viễn. Ngay cả hai vợ chồng lấy nhau lúc chƣa tin Chúa nhƣng còn giữ kín những 

điều sai quấy về cách ăn ở cƣ xử của nhau, thì dƣờng nhƣ cũng không có vấn đề 

phải bới móc ra chỉ vì có một ngƣời đã ăn năn theo đạo. Làm nhƣ thế thƣờng chỉ 

có hại cho hạnh phúc của cả hai đàng mà thôi. Nếu bới móc ra nhƣ vậy, có bên nào 

đƣợc lợi ích gì đâu? Nó không thay đổi đƣợc chuyện của quá khứ, cũng không là 

việc phải làm, không có câu nào trong Tân ƣớc đòi hỏi hoặc ủng hộ cho khái niệm 

phải xƣng ra với nhau các vấn đề nhƣ thế. 

Một ngƣời vợ đã phạm sai lầm lúc còn trẻ khi mới tin Chúa, áp lực nào đó, bà ta 

xƣng ra với chồng tất cả mọi chuyện về vấn đề ấy. ngƣời chồng không phải là Cơ 

Đốc nhân. Ông ta đùng đùng nổi giận và bảo rằng ông phải bỏ bà, nếu bà là loại 

phụ nữ nhƣ thế. Gia đình tan nát, sau đó, họ ly dị nhau. Bà vợ đã chẳng làm đƣợc 

giệc gì cả ngoại trừ làm tan nát gia đình mình. Phải chi bà cứ im lặng và âm thầm 

tác động tốt trên ông ta, rất có thể bà sẽ dẫn đƣợc chồng đến với Đấng Christ, và 

họ sẽ có đƣợc một gia đình hạnh phúc. Bới móc hài cốt đã chôn kín trong quan tài 

sau ngày đám cƣới, chẳng đƣợc lợi ích gì cả. “Cái gì đã qua hãy để cho nó qua 

luôn đi” và để cho đôi vợ chồng mới càng xây dựng một gia đình hạnh phúc. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, việc bới móc những chuyện không tốt có tính cách “bí mật gia 

đình” cũng chẳng có ích lợi gì. Nó chẳng dẫn tới một mục đích tốt nào cả. Mà đã 

chẳng dẫn tới mục đích tốt còn bới móc ra làm chi? 

4. Cố gắng hoà hợp tánh ý với nhau trƣớc khi đứa con đầu lòng ra đời. Có nhiều 

phƣơng pháp giúp trì hoãn sự ra đời của đứa con đầu lòng; đôi vợ chồng mới sẽ dễ 

có hạnh phúc trong gia đình hơn nhiều, nếu họ chƣa có con ít nhất là trong hai năm 

đầu. Đôi vợ chồng trẻ cần có thì giờ để tự điều chỉnh tánh ý nhau cho hoà hợp, là 

việc phải thực hiện trƣớc nhất. Rồi họ cũng cần có thì giờ để bộc lộ tình yêu đối 
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với nhau cách trọn vẹn và thoả đáng nhất, mà không bị một yếu tố nào khác gây trở 

ngại. Nếu họ có đƣợc ít nhất là hai năm cho các chủ đích ấy trƣớc khi đứa con đầu 

lòng ra đời, họ có thể sẽ trở thành những ngƣời làm cha làm mẹ tốt hơn nhiều đối 

với đứa con. 

Trƣớc khi kết hôn, ngƣời ta thƣờng có khuynh hƣớng lý tƣởng hoá lẫn nhau, bỏ 

qua những điểm bất đồng với nhau. Nhiều khi họ còn chẳng biết cả đến những lãnh 

vực họ bất đồng ý kiến nữa. Vì họ chƣa quen biết với nhau đủ, thƣờng thƣờng họ 

vẫn chƣa hoàn toàn đồng ý với nhau về nhiều việc. Để giải quyết vấn đề hai vợ 

chồng phải thiết lập một bảng liệt kê những gì họ “đồng ý và không đống ý nhƣng 

chẳng phàn nàn gì” nếu không thể hoàn toàn đồng ý. Chỉ nên xây dựng hôn nhân 

trên một nền tảng nhƣ thế mà thôi nếu không, sẽ có chuyện “lục đục” rất có thể 

đƣa đến chỗ ly dị nhau. Thích ứng năm trong tất cả các mối liên hệ giữa ngƣời và 

ngƣời với nhau. Nghệ thuật này phải học tập, chớ không do bẩm sinh. Những 

ngƣời từng sống tập thể hoặc trong tình trạng tƣơng tự nhƣ vậy trƣớc khi kết hôn, 

ít ra cũng học hỏi đƣợc phần nào nghệ thuật tự hoà mình với các cá nhân khác 

khiến việc điều chỉnh tánh ý cho hoà hợp nhau trong hôn nhân đƣợc dễ dàng hơn. 

Judson và Mary Landis đã nói đúng khi viết: 

“Hiện nay, phần đông những ngƣời trải qua mấy năm đầu chung sống có thể tin 

rằng những niềm vui và sự thoả nguyện cũng nhƣ những thất vọng chán chƣờng 

mà họ đang kinh nghiệm trong đời sống vợ chồng là độc nhất vô nhị, chỉ có họ mới 

gặp mà thôi..... Nhiều ngƣời có gia đình chắc sẽ ít phàn nàn hơn đối với những thất 

vọng, bất mãn có thể xảy ra bất cứ vào giai đoạn nào của sinh hoạt vợ chồng nếu 

họ biết rằng chính xác hoàn cảnh khó khăn giống nhƣ họ đang gặp đó, rất phổ biến 

trong kinh nghiệm nhân loại. Họ cần biết rằng tất cả những ai có vợ có chồng đều 

phải đối đầu với những nhiệm vụ có tính cách phát triển. Và các nhiệm vụ này có 

phần nào khác nhau vào bốn hoặc năm giai đoạn của chu kỳ sinh hoạt: 1. Thời kỳ 

mới kết hôn; 2. Khi có con cái; 3 Vào giữa cuộc đời khi con cái bắt đầu lìa khỏi gia 

đình; 4. Khi đến tuổi về hƣu; 5. Khi những cơn khủng hoảng xảy ra, nhƣ sự chết, 

bệnh nặng hay tai hoạ về tài chánh. 

Các lãnh vực hay xảy ra và cần phải điều chỉnh nói chung, là trong các mối liên hệ 

tình dục, tôn giáo, hoạt động xã hội, giải trí tiêu khiển, cha mẹ bà con hai bên vợ 

chồng và bạn bè. 

Toán nghiên cứu của Landis đƣa giải pháp thực hiện theo ba cách sau đây: 

1. Triển khai mối liên hệ cả hai bên đều thoả thuận với nhau về mọi điểm quan 

trọng và quyết định việc tháo gỡ càng đƣợc êm ái bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. 

2. Nếu đôi vợ chồng nhận thấy họ bảo thủ các quan điểm đối lập nhau hay khám 

phá rằng họ có các đặc điểm về nhân cách xung khắc nhau, họ phải học tập thích 

ứng với nhau, và phải cố gắng hết sức để thực hiện việc đó. Họ phải đạt đƣợc một 

sự thoả hiệp tốt đẹp cho cả hai bên và mỗi ngƣời cứ giữ các quan điểm của mình. 

3. Họ có thể phát triển một tinh thần thƣờng xuyên gây lộn và cắn đắng nhau về 



những điểm khác nhau và cứ giữ tình trạng đó hoặc ít hoặc nhiều suốt đời. Hoặc họ 

có thể học tập yêu nhau đủ để vƣợt lên trên, hoặc nếu thất bại, thì có thể dẫn tới 

việc chấm dứt cuộc hôn nhân”. 

Tầm quan trọng của việc thực hiện điều chỉnh trong hôn nhân rất dễ thấy, và phải 

làm càng sớm càng tốt, nếu có thể đựơc. Việc điều chỉnh nhƣ thế thà chậm còn hơn 

không, nhƣng càng thực hiện đƣợc sớm càng hay. Nhu cầu này rất quan trọng vì 

các tác dụng của nó trên đôi vợ chồng, trên con cái đƣợc sanh ra trong gia đình, bà 

con khuyến thuộc của cả hai bên sinh hoạt tổng quát của gia đình ảnh hƣởng tôn 

giáo trên hai vợ chồng, và hạnh phúc cá nhân của mỗi ngƣời. 

Yếu tố thời gian trog việc điều chỉnh cũng quan trọng. Phần lớn “những cuộc ly dị 

xảy ra trong vòng hai hay ba năm đầu của hôn nhân”. Việc điều chỉnh cho quen 

tánh ý nhau có thể đòi hỏi hàng nhiều năm mới có thể hoàn tất, nhƣng tốt nhất nên 

giải quyết cho xong vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Nhóm Landis sau khi điều tra 

bốn trăm cặp vợ chồng, đã nhận thấy cần phải có nhiều thì giờ để hoàn chỉnh việc 

tập quen tánh ý nhau trong quan hệ tình dục và trong vấn đề tiêu pha lợi tức gia 

đình hơn là trong các lãnh vực khác. Nhƣ vậy đó là hai lãnh vực khó khăn nhất cho 

việc điều chỉnh trọn vẹn. Tuy có khoảng phân nửa các cặp vợ chồng bảo là đã có 

sự điều chỉnh thoả đáng trong sinh hoạt tình dục ngay từ đầu, có khoảng 47 phần 

trăm cho là phải qua nhiều tháng hoặc nhiều năm mới điều chỉnh đƣợc phƣơng 

diện tình dục, và có vài cặp bảo là họ chẳng bao giờ đạt đƣợc mục đích ấy! Lợi tức 

gia đình và việc tiêu pha hầu nhƣ cũng chiếm một tỷ lệ gần nhƣ vậy. 

Landis and Landis cũng khám phá trong các cuộc điều tra của họ rằng lãnh vƣc có 

ít đôi vợ chồng hoàn tất đƣợc việc điều chỉnh nhất là việc quan hệ tình dục. Công 

trình nghiên cứu củ ahọ xác nhận bản tƣờng trình của viện nghiên cứu các mối liên 

hệ gia đình Hoa-kỳ tại Los Angeles, rằng 87 phần trăm trong tổng số các cuộc ly dị 

là hậu quả của việc không điều chỉnh đƣợc quan hệ tình dục giữa vợ chồng. Lãnh 

vực đƣợc giải quyết thoả đáng nhất, là về các bạn bè của đôi vợ chồng. Ở đây, 

không có lãnh vực nào có thể bị xem là không quan trọng, cho nên đây chính là 

đỉnh cao nhất đã đƣợc thực hiện một cách thoả đáng. 

Trong 409 đôi vợ chồng đã kết hôn với nhau từ năm đến bốn mƣơi năm, nhƣng 

điều chỉnh phải giả quyết trong bảy lãnh vực quan trọng của đời sống nhƣ sau: 

quan hệ tình dục, 63 phần trăm; con cái 71 phần trăm; hoạt động xã hội; 72 phần 

trăm; tôn giáo 76 phần trăm; tiêu pha, lợi tức gia đình 77 phần trăm; các mối liên 

hệ với bà con thân thuộc hai bên vợ chồng; 77 phần trăm; bạn bè cả hai phía, 82 

phần trăm. 

Trên 50 phần trăm các đôi vợ chồng ấy tự đáh giá “rất hạnh phúc” khoảng 35 phần 

trăm “hạnh phúc”, và 12 phần trăm “hạnh phúc”, và 12 phần trăm “trung bình”, 

nếu đã có việc điều chỉnh tốt ngay từ đầu. Nếu việc điều chỉnh đòi hỏi từ một đến 

mƣời hai tháng, thì các đôi vợ chồng tự đánh giá theo thứ tự nhƣ trên đây, là 50, 34 

và 16 phần trăm. Khi phải đòi hỏi từ một đến hai mƣơi năm việc điều chỉnh mới 



hoàn tất thì tỷ lệ theo thứ tự trên đây lại khác hẳn: 35, 44, 21 phần trăm; khi không 

thể điều chỉnh thoả đáng hoàn toàn các tỷ lệ sẽ là: 19 phần trăm rất hạnh phúc; 35 

phần trăm hạnh phúc, và 46 phần trăm trung bình. Có nhiều đôi vợ chồng đã tự 

điều chỉnh tốt hầu hết các lãnh vực, nhƣng lại thất bại trong hai lãnh vực. Vợ 

chồng điều chỉnh đƣợc hơn ba lãnh vực trở lên, hậu quả sẽ là ly dị, và họ không 

đƣợc xếp vào các trƣờng hợp trên đây. 

Các phƣơng tiện để giúp giải quyết các vấn đề có thể là những công việc làm thƣ 

dãn căng thẳng sau đây: càng tham gia một hoạt động xã hội, đọc sách; đi bơi hay 

cùng đi lái xe với nhau, hoặc lập kế hoạch cho một buổi tối để làm tính và tiếp sau 

đó là việc trao đổi ý kiến lành mạnh với nhau. Chẳng có gì giải toả đƣợc căng 

thẳng tốt hơn là kinh nghiệm yêu đƣơng đƣợc thực hiện đúng lúc. Đức Chúa Trời 

đã tạo ra con ngƣời nhƣ vậy, cho nên đây là một trong những phƣơng pháp giải toả 

căng thẳng hiệu quả nhất trong tất cả các phƣơng pháp. 

Phải tránh gây gổ vì những chuyện nhỏ mọn, không đâu. Đừng cố gắng quá sức để 

“tô điểm lại” cho ngƣời bạn đời của bạn - hãy chấp nhận chàng hoặc nàng nhƣ vậy 

- hãy hành động từ từ, đừng bao giờ quá lộ liễu, nếu bạn thấy cần phải thực hiện 

công tác tái tô điểm. Đừng bao giờ làm việc đó trƣớc mặt bạn bè; và một khi bạn 

thấy mình đã thật sự tô điểm lại đƣợc rồi, cho dù bạn đã làm gì, đừng bao giờ công 

khai kêu gọi thiên hạ hãy chú ý đến công trình đó của bạn. 

Thƣờng xuyên tìm cách thử thách hoặc chứng nghiệm tình yêu của vợ hoặc chồng 

mình dứt khoát đó là những dấu hiệu của sự ấu trĩ, thiếu trƣởng thành. Chẳng có 

ngƣời nào trong hai vợ chồng chịu tha thứ cho một hành động nhƣ vậy. Ghen 

tuông khi không có nguyên nhân tích cực, cũng là một nhƣợc điểm nảy sinh từ nỗi 

bất an và sợ hãi của ngƣời hay ghen là mình không có đƣợc điều có thể chinh phục 

hay nắm giữ đƣợc ngƣời kia. Những điều hoàn toàn vô nghĩa nhƣ vậy, tạo cho con 

ngƣời những nỗi sầu muộn không lời lẽ nào mô tả cho xiết! Ghen tuông chẳng lợi 

ích chi cả, nhƣng cuối cùng, thƣờng dẫn tới chỗ bế tắc giữa hai đàng, và ngƣời thứ 

ba kia nữa. Ghen tuông là hoàn toàn vô căn cứ, trừ phi có bằng chứng về sự không 

chung thuỷ của ngƣời vợ hoặc chồng. Vợ chồng muốn đƣợc hạnh phúc trọn vẹn 

phải hoàn toàn tin tƣởng lẫn nhau. Phải để cho mỗi ngƣời đƣợc hoàn toàn tự do trò 

chuyện vui chơi với những ngƣời khác phái khác mà không chút nghi ngờ thắc 

mắc về các động cơ thúc đẩy họ. Nếu không ngƣời vợ có thể cảm thấy mình bị trói 

buộc, giam nhốt, khó chịu, và không đƣợc tin tƣởng. Các cảm xúc đó rồi sẽ đƣa 

đến chỗ bực tức và mất lòng. Nhiều khi có ngƣời quá ghen tuông đến nỗi chẳng 

bao giờ rời mắt khỏi ngƣời bạn đời của mình; số ngƣời này cần phải đƣợc khuyên 

giúp bằng công tác tƣ vấn. Rất có thể họ đang có “mặc cảm bị ngƣợc đãi - tên đúng 

là paranoia một hình thức rối loạn tình cảm. Cứ luôn luôn nghi ngờ vợ mình, là 

một thói quen vô lý. 

5. Điều chỉnh tình dục là một trong những công tác điều chỉnh quan trọng nhất 

trong hôn nhân. Đối với một số đôi vợ chồng, công việc này có phần dễ dàng hơn 



một số khác. Nó có thể đòi hỏi từ một vài ngày ít oi, và trong số trƣờng hợp phải 

mất nhiều năm, để hoàn tất việc điều chỉnh. Tai hại thay, một số ít các trƣờng hợp 

chẳng bao giờ có thể thoả đáng hoàn toàn, có thể có sự điều chỉnh hài hoà và đầy 

phƣớc hạnh nếu cả hai vợ chồng đều cùng tham gia để thực hiện. Nếu trong việc 

điều chỉnh có vẻ khó khăn, nên tìm cách hỏi ý kiến một cố vấn hay vị mục sƣ của 

bạn. 

Điều chỉnh về mặt tình dục là một việc tế nhị hơn hết, đòi hỏi phải có thì giờ và 

kiên nhẫn, mới có kết quả khả quan đƣợc. Ở đây, có ba giai đoạn cần điều chỉnh. 1. 

Điều chỉnh sinh học, liên hệ đến yếu tố cơ thể. Việc này phải nhờ đến bác sĩ nếu có 

khó khăn trầm trọng kinh nghiệm quan hệ vợ chồng. 2. Thƣờng thƣờng việc thiếu 

hiểu biết đứng đắn các bộ phận trong cơ thể và các yếu tố sinh dục chính là nguyên 

nhân của sự không hoà hợp. Chỉ cần đọc nhiều sách đề cập các yếu tố đó thì giai 

đoạn này cũng đƣợc cải thiện rất nhiều. 3. Các điều kiện xấu do xã hội tạo ra nhất 

là từ phía ngƣời vợ, thƣờng gây trở ngại quan trọng cho đƣơng sự khi thực hiện 

việc điều chỉnh này. 

Ngƣời thiếu nữ không đƣợc cha mẹ dạy bảo về sinh hoạt tình dục, thƣờng phải 

đƣơng đầu với những trắc trở trầm trọng. Càng tệ hại hơn nữa cô ta có kinh nghiệm 

tình dục với một ngƣời khác, hay bị một ngƣời đàn ông nào đó trong vòng thân tộc 

cƣỡng hiếp chẳng hạn. Dƣờng nhƣ trong những trƣờng hợp nhƣ thế, cô gái sẽ có 

một “mặc cảm phạm tội” nếu cô ta có quan hệ tình dục trƣớc khi lấy chồng, đồng 

thời với lòng thù ghét cay đắng kinh nghiệm đó nếu có chuyện loạn luân. Gặp 

những trƣờng hợp nhƣ thế, ngƣời chồng cần phải trải qua nhiều tháng kiên nhẫn 

khyên dỗ, âu yếm chăm sóc trƣớc khi có thể quan hệ tình dục bình thƣờng với 

nhau. Nếu cô gái có gặp vấn đề nào trong số vừa kể trên tốt hơn hết cô ấy nên nhờ 

một vị cố vấn giúp đỡ. Dầu sao, cũng chẳng có gì để phải lo lắng, bối rối, các nhà 

chuyên môn có đầy đủ kiến thức trong tất cả các vấn đề nhƣ thế và biết cách giúp 

ngƣời ta thắng vƣợt đƣợc các điều kiện xấu để trở thành ngƣời bình thƣờng. Những 

đôi vợ chồng gặp chuyện rắc rồi nhƣ thế nên nhờ cậy một vị cố vấn tốt hơn tự 

mình giải quyết, cũng nhƣ bác sĩ tốt hơn cố gắng tự chữa cho mình. 

Bằng thái độ kiên trì nhẫn nhục, bằng tình yêu thƣơng và sự cộng tác của cả hai 

bên, thƣờng có thể thực hiện đƣợc sự điều chỉnh hài hoà trong một thời gian vừa 

phải. 

Thỉnh thoảng, mỗi ngƣời vợ hoặc chồng cần đƣợc ngƣời kia tái trấn an bằng tình 

yêu và sự âu yếm chăm sóc. Đây là điều bình thƣờng trong bất kỳ một cuộc hôn 

nhân lành mạnh nào. Thất bại ở điểm này có thể gây rắc rối, cho ngƣời cần đƣợc 

yêu thƣơng chăm sóc mà không đƣợc ngƣời kia đoái hoài. Để minh hoạ, có câu 

chuyện kể về một đôi tân hôn dọn đến ngôi nhà phía bên kia đƣờng, đối diện với 

ngôi nhà của một đôi vợ chồng đã lấy nhau lâu hơn. Ngày nọ, ngƣời vợ lâu hơn kia 

thấy anh chồng trẻ đặt vợ mình ngồi trên đùi và cả hai ngƣời âu yếm nhau thắm 

thiết. 



Khi thấy cảnh ấy, ngƣời vợ lâu hơn kia nói với chồng mình lúc ấy đang đọc báo, 

rằng “Mình ơi, em muốn chúng mình dành ít thì giờ để âu yếm nhau, mình nhé!” 

Anh chồng làm thinh. Một lúc sau, chị vợ nhìn sang bên kia đƣờng, và vẫn thấy đôi 

vợ chồng trẻ còn ngồi đó. Chị vợ lên tiếng, giọng nói đầy thèm thuồng: “Em nhớ 

chƣa có lần nào mình bảo với em là mình yêu em”. Nói nhƣ thế đã là quá quắt lắm 

đối với anh chồng già kia rồi. 

Anh ta gỡ kính, xếp tờ báo laị, đến chỗ chị vợ đứng gần bên cửa sổ, bắt đầu nói 

bằng một giọng trang trọng: “Mình nè, hồi tôi cƣới mình, tôi đã nói là tôi yêu 

mình. Nếu tôi thay đổi ý kiến, thì tôi mới phải nói cho mình biết chứ!” Anh ta 

tƣởng mình đã ban cho vợ một đặc ân lớn lao nhất! Thật đáng buồn cho quá đông 

các bà vớ phải những ông chồng lạnh lùng, vô tâm vô tình đến thế, nhƣng công tác 

tƣ vấn cho thấy trƣờng hợp này xảy ra quá thƣờng. Một ông chồng dầu có viện lý 

do gì đi nữa để biện hộ cho cách đối xử với vợ lạnh nhạt nhƣ vậy, cũng không thể 

chấp nhận đƣợc, vì nó hoàn toàn sai lầm so với tất cả các tiêu chuẩn mà Kinh 

Thánh đã truyền dạy (IPhi 1Pr 3:1-7; Eph Ep 5:22-33), cũng không một ngƣời vợ 

nào theo Cơ Đốc giáo có quyền từ chối gần gũi và làm một ngƣời bạn đời bình 

thƣờng của chồng mình trừ khi bịnh hoạn không thể đáp ứng đƣợc (ICo1Cr 7:5; 

IPhi 1Pr 3:1, 2). Từ ngữ “đối thoại” trong IPhi có nghĩa là cách sống hằng ngày. 

Nhiều ông chồng sở dĩ bị đẩy đến chỗ tuyệt vọng để cuối cùng sa vào vòng tay một 

ngƣời đàn bà khác vì thái độ lúc nào cũng lạnh lùng của vợ mìnhỴ! Chừng đó bà 

vợ mới hô hoán lên cho mọi ngƣời biết là mình bị phụ bạc, trong khi phần lớn lầm 

lỗi lại chính là ở nơi bà ta! 

Nhiều ông chồng đẩy vợ mình đến chỗ lãnh cảm vì thái độ vô tâm vô tình của 

mình khi gần vợ để làm tình. Tôi có khuyên giúp một phụ nữ trẻ mới ly dị với 

chồng, kể rằng chồng cô ta chẳng bao giờ “làm tình với cô ta”, không hề âu yếm 

chuẩn bị cho cô ta về kinh nghiệm đó. Hậu quả là cô ta đã chẳng nhận đƣợc gì từ 

một việc làm nhƣ vậy. Sau khi anh ta đã ngủ, cô ta chỉ muốn thức mãi và nằm trơ 

ra đó với nỗi thèm muốn của mình và cảm thấy vô phúc. Sau đó, cô ta tuyệt vọng 

bỏ anh ta để đến với một ngƣời đàn ông khác. Ngƣời này thật sự làm tình với cô, 

dành rời rộng thì giờ để chuẩn bị cô ta cho hành động làm tình. Cô ta nói: “Lần đầu 

tiên trong đời, tôi mới biết trong việc làm tình có lạc thú!” Cho nên tôi hầu nhƣ thù 

ghét chồng tôi về những gì anh ta đã làm với tôi. Tôi trở về và chúng tôi cố gắng 

thử làm lại, nhƣng cũng chỉ nhƣ cũ - dƣờng nhƣ anh ta chẳng bao giờ chịu hiểu. 

Cho nên chúng tôi xin ly thân, rồi ly dị nhau”. Lẽ dĩ nhiên cô ta đã phạm tội, nhƣng 

phần lỗi ở ai? Nếu không vì muốn giữ luân thƣờng đạo lý và vì cớ con cái, hàng 

ngàn bà vợ sẽ không thèm ở lại dầu chỉ là một đêm nữa với chồng họ! Nếu ai thấy 

mình có lỗi ở điểm này, xin hãy mau mau sửa chữa cách ăn ở cƣ xử của mình đi! 

Ngƣời vợ thƣờng chậm chạp đáp ứng đánh thức dục tình hơn và thƣờng cần đến sự 

giúp đỡ của chồng để đáp ứng lại thích đáng. Nếu ngƣời chồng biết suy nghĩ tử tế, 

đã nghĩ ra cách làm thế nào để giúp vợ thực hiện việc đáp ứng đầy đủ, thì vai trò 
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làm chồng của ngƣời ấy sẽ thành công, hạnh phúc hơn nhiều. Nếu ngƣời chồng 

chƣa hề đƣợc đọc gì hay tìm cách hỏi thăm ngƣời khác về vấn đề ấy, anh ta có thể 

thật sự đẩy vợ mình vào tình trạng lãnh cảm vì sự ngu dốt của mình, và việc mình 

đã gần gũi vợ một cách thô bạo. Bình thƣờng ngƣời phụ nữ đòi hỏi một thì giờ 

vuốt ve mơn trớn dài hơn ngƣời đàn ông, trƣớc khi hai ngƣời thật sự làm tình với 

nhau, bởi vì phụ nữ có nhu cầu nhƣ vậy về cả hai phƣơng diện sinh lý và tâm lý. 

Trong các nhu cầu đó, phụ nữ khác hẳn đàn ông, trừ phi các nhu cầu của mìmh 

đƣợc “nung nóng lên” đúng mức, ngƣời phụ nữ sẽ chẳng bao giờ có đƣợc cảm giác 

hoàn toàn thoả mãn cần thiết trong kinh nghiệm ấy. 

Vì quá hấp tấp, mới mẻ đối với chuyện đó, và thƣờng cũng vì cô dâu mới không hề 

đƣợc “đánh thức” về mặt tình dục, cô ta thật sự cần có một thời gian nào đó mới 

cảm thấy lạc thú trong việc giao hợp. Cho nên cô dâu mới đừng bao giờ nghĩ mình 

bất bình thƣờng hay có gì trục trặc niều tháng nữa, cô mới bắt đầu hƣởng thụ đầy 

đủ kinh nghiệm ấy. Ngay cả đối với các thanh niên thiếu nữ có đạo đức nhất, 

chuyện vuốt ve, và mơn trớn (pettine) khá phổ biến, cho nên cô dâu bình thƣờng đã 

đƣợc “đánh thức” đủ nên không khó khăn lắm khi cần phải đáp ứng với chồng 

trong kinh nghiệm về tình dục lần đầu tiên. Tuy nhiên tôi từng thực hiện công tác 

tƣ vấn với nhiều đàn ông và vợ họ, và họ kể lại rằng rất ít khi vợ họ đạt đƣợc tuyệt 

đỉnh trọn vẹn khi làm tình. 

Việc này có nhiều lý do, trƣớc hết, tính cách mới mẻ của kinh nghiệm ấy đối với 

ngƣời vợ trẻ và nhu cầu cần đƣợc chuẩn bị tốt hơn về mặt tâm lý. Thứ hai, là sự trẻ 

trung của nàng nhất là nếu nàng chỉ mới đƣợc trên dƣới hai mƣơi tuổi hay trẻ hơn 

nữa. Bình thƣờng ngƣời phụ nữ vẫn chƣa đạt tới tột đỉnh của sự ham muốn tình 

dục giữa hai mƣơi hai đến hai mƣơi tám tuổi, và có khi còn đến ba mƣơi lăm tuổi 

nữa, trong khi ngƣời con trai trung bình đạt đỉnh cao của cả sự ham muốn lẫn hoạt 

động tình dục từ mƣời tám đến hai mƣơi lăm tuổi. Sau đó, đàn ông cứ giữ cao 

điểm ấy cho đến những năm cuối cùng của tuổi bốn mƣơi hoặc những năm đầu của 

tuổi năm mƣơi. Việc chậm đạt tới tuyệt đỉnh của sự ham muốn tình dục ấy có thể 

là chƣớng ngại vật nơi ngƣời vợ trẻ. 

Thứ ba là sự kiện ngƣời chồng không chuẩn bị thích đáng cho vợ mình, đối với 

kinh nghiệm ấy. Cần phải có một giai đoạn “âu yếm, mơn trớn” bày tỏ sự thiết tha 

yêu đƣơng, vuốt ve sờ mó mơn trớn các cơ quan sinh dục khác nhau của ngƣời nữ 

để khơi dậy sự thèm khát thích đáng nơi ngƣời vợ. Giai đoạn này có thể cần từ 

mƣời đến bốn mƣơi lăm phút hay hơn nữa trƣớc khi việc làm tình thật sự bắt đầu. 

Thƣờng thƣờng ngƣời chồng tự động xông vào làm công việc đó chẳng khác gì đi 

chửa lửa, để mặc bà vợ khốn nạn của mình chỉ đƣợc nung nóng lên phần nào mà 

thôi, có khi vẫn chƣa sẵn sàng cho kinh nghiệm ấy, thì mọi việc đã xong cả rồi. 

Sau đó, ông chồng nằm lăn ra ngủ, để vợ nằm đó thao thức với nỗi thèm khát đã bị 

khơi dậy nhƣng không đƣợc thoả mãn thích đáng. Cách đối xử nhƣ thế của những 

ông chồng với vợ không phải là chuyện không thƣờng xảy ra. Nhiều bà vợ đã kể 



lại nhƣ vậy trong những buổi gặp gỡ trao đổi tƣ vấn. Đây là một trong những nỗi 

“oán hận” to lớn nhất của họ đối với chồng. 

Một cô vợ trẻ đã truyệt vọng khóc lóc với tôi trong một buổi gặp gỡ trao đổi tƣ 

vấn: “Anh ấy có thể đƣợc tất cả mọi sự trên đời mà tôi có, nếu thỉnh thoảng anh 

biết yêu thƣơng tôi chỉ cấn vừa đủ mà thôi!” 

Cô ta đang chán chƣờng, tuyệt vọng. Chồng cô là một mục sƣ trẻ rất bận rộn, 

không hề cố ý lạnh nhạt với cô, nhƣng sự thật đã đối xử với cô đúng nhƣ vậy. Điều 

mà phần đông các bà vợ than phiền nhiều nhất đối với chồng họ chính là điều này: 

ngƣời chồng chẳng bao giờ tỏ ra yêu thƣơng âu yếm hoặc quan tâm chăm sóc vợ 

ngoại trừ khi ngƣời ấy muốn một điều gì đó cho bản thân. Một số đàn ông đã tỏ ra 

hoàn toàn ích kỷ và vô tâm đến mức hầu nhƣ khó tin nổi! Một bà vợ than phiền: 

“Tôi hầu nhƣ không muốn để cho ông ta chạm đến ngƣời tôi! Tôi biết rõ ông ra 

muốn gì khi mon men đến gần cố tỏ ra dễ thƣơng. Những lần khác, chẳng bao giờ 

ông ta tỏ ra lặng lẽ quan tâm hay bộc lộ sự yêu thƣơng trìu mến” Thành thật mà 

nói, bạn có dám trách bà ta không? Đàn ông thức giấc, phải biết rằng vợ mình cần 

đƣợc yêu thƣơng, ôm ấp, bảo rằng nàng đẹp lắm rồi thôi, ngƣời vợ sẽ biết chồng 

mình không hề nhằm mục đích tình dục khi tỏ ra chìu chuộng mình nhƣ vậy. Bất 

cứ ngƣời làm chồng nào cũng phải biết nhƣ vậy, nhƣng rõ ràng nhiều ngƣời không 

biết hoặc ít ra đã không làm nhƣ vậy nếu họ có biết. Thật là một câu giải nghĩa 

đáng buồn về tình yêu của ngƣời đàn ông. 

Có khoảng từ hai mƣơi lăm đến ba mƣơi lăm phần trăm các bà vợ Hoa-kỳ bị kể là 

lãnh cảm - nghĩa là chỉ nhận đƣợc rất ít hay không cảm thấy lạc thú khi giao hợp, 

và ít khi hay chẳng bao giờ đạt tuyệt đỉnh. Các bác sĩ và những tâm lý tin rằng vấn 

đề này có tính cách tâm lý nhiều hơn là sinh lý. Nếu các bà có những ông chồng 

biết yêu thƣơng và âu yếm mình, biết bắt đầu chuyện yêu đƣơng thật thích đáng, 

dành cho họ giai đoạn vuốt ve mơn trớn cần thiết, họ sẽ có thể chuyển từ tình trạng 

ấy thành những ngƣời vợ nồng nhiệt, có thể hƣởng thụ đƣợc kinh nghiệm đó. 

Tôi nhớ lại trƣờng hợp một bà trạc ba mƣơi lăm tuổi qua suốt khoảng mƣời bốn 

năm kết hôn, chỉ đạt đến tuyệt đỉnh có một hoặc hai lần. Khám tổng quát, bà đƣợc 

bảo đảm chẳng có gì trục trặc cả. Vị bác sĩ bảo bà ấy rằng vấn đề của bà phần lớn 

có tính cách tâm lý. Chúng tôi bắt đầu công tác tƣ vấn nhằm giúp bà ấy thắng vƣợt 

cả trở ngại tâm lý, là nguyên nhân chính tạo ra tình trạng đó. Chồng bà là một Cơ 

Đốc nhân, khi hiểu rõ hơn tình trạng của vợ, và cũng tham gia công tác tƣ vấn đã 

cố gắng hết sức mình để giúp bà ấy. Sau khi chúng tôi đã làm sáng tỏ “mặc cảm 

phạm tội” do những kinh nghiệm bất hạnh trong vấn đề tình dục thời con gái, 

thƣờng là yếu tố chính gây lãnh cảm cho các bà vợ, bà ấy bắt đầu có tiến bộ. Sau 

khoảng một năm giúp đỡ tƣ vấn, bà ta đã đạt đến tuyệt đỉnh. Bà ấy rất vui mừng 

nếu không có sợ trợ gúp chuyên môn, rất có thể bà ấy sẽ phải sống cả đời chẳng 

bao giờ đạt tới kinh nghiệm tuyệt vời kia. 

Ngƣời vợ không nhất thiết phải đạt tới tuyệt đỉnh mỗi lần quan hệ vợ chồng. Nhiều 



khi kinh nghiệm làm thoả mãn ngƣời chồng và bản thân ngƣời vợ đạt tới một mức 

độ nào đó là hoàn toàn thoả đáng rồi, và ngƣời vợ không nên đòi hỏi hơn nữa. Cả 

hai vợ chồng đều đồng thời đạt đến tuyệt đỉnh là chuyện lý tƣởng bằng vàng, 

nhƣng nếu lý tƣởng đó chỉ đạt đƣợc trung bình một lần trên ba, thực ra rất thoả 

đáng rồi. Ngƣời vợ luôn luôn chậm chạp hơn. Ngƣời chồng phải nằm lại với vợ và 

giúp vợ hoàn tất cuộc làm tình nếu ngƣời vợ muốn đạt đến tuyệt đỉnh. 

Trong một số trƣờng hợp hầu nhƣ ngƣời vợ chẳng bao giờ đạt đƣợc tuyệt đỉnh nếu 

không có sự giúp đỡ đặc biệt của chồng. Nhiều khi ngƣời vợ chỉ đƣợc nhƣ vậy khi 

âm hạch (clitoris) của mình đƣợc xoa nắn kích thích hoặc là bằng tay hoặc bằng 

dƣơng vật của ngƣời chồng. Gặp trƣờng hợp nhƣ vậy, ngƣời chồng phải giúp vợ, 

hoặc trƣớc hoặc sau khi chính mình đã đạt đến tuyệt đỉnh. Thỉnh thoảng ngƣời 

chồng cũng gặp khó khăn. ngƣời chồng thƣờng đạt đến tuyệt đỉnh sớm, khiến cho 

việc làm tình không thoả mãn lắm. Gặp trƣờng hợp nhƣ vậy, lúc bắt đầu ông ta nên 

để tâm trí mình vào một chuyện gì khác. Nhiều khi ngƣời chồng cũng bị đau đớn, 

cần đựơc chữa trị bằng thuồc, và việc ấy pha3i có bác sĩ giúp cho Sau tuổi năm 

mƣơi hoặc trƣớc sau đó chút ít, có thể phải cần một thời gian lâu hơn ngƣời đàn 

ông mới đạt tới tuyệt đỉnh. Thƣờng thƣờng vì việc làm tình đã xảy ra quá thƣờng 

xuyên. Gặp trƣờng hợp nhƣ thế,ngƣời đàn ông phải điều chỉnh khoảng cách xa 

hƣơng một ít để hoặc cải thiện điều kiện tâm lý của mình bằng việc thay đổi cách 

suy nghĩ trong khi làm tình. Nếu vấn đề cứ kéo dài cần phải đựơc một bác sĩ giúp 

đỡ. 

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy có sự chênh lệch rất lớn trong việc thực hành 

giao hợp thƣờng xuyên. Một số cặp vợ chồng kể lại một tỷ lệ từ một lần mỗi đêm 

khi còn trẻ, đến một lần mỗi năm khi về già. Ngay vào những năm hãy còn trẻ, 

nhiều cặp vợ chồng không thích quan hệ tình dục quá thƣờng. Nhiều bản phúc 

trình cho thấy tỷ lệ trung bình các cặp vợ chồng thƣờng xuyên giao hợp, từ hai 

mƣơi đến ba mƣơi tuổi là khoảng bảy lần mỗi tháng, trong khi số ngƣời từ năm 

mƣơi đến sáu mƣơi tuổi, giảm xuống còn khoảng ba lần mỗi tháng. Từ tuổi ba 

mƣơi đến năm mƣơi khác nhau rất nhiều, nhƣng con số bình thƣờng hợp lý có lẽ là 

từ ba lần mỗi tuần khi còn trẻ, và một lần mỗi tuần hay mƣời ngày khi đã cao tuổi. 

Một nhà khoa học xã hội ngƣời Anh từng góp phần quan trọng vào lãnh vự cnày 

mới đây tƣờng trình rằng nếu có sức khoẻ tốt và sinh hoạt tình dục bình thƣờng 

một ngƣời đàn ông có thể tiếp tục hƣởng thụ kinh nghiệm ấy mãi tận những năm 

chín mƣơi! Bản thân tôi trong chức vụ tƣ vấn đã chứng nghiệm sự kiện đó. Có một 

ông vào những năm cuối tuổi sáu mƣơi kể lại rằng ông hƣởng thụ kinh nghiệm ấy 

hằng đêm mà chẳng thấy bị hao tổn chút nào. Một ngƣời khác đƣợc tám mƣơi tuổi 

thì bảo rằng mình gặp khó khăn vì bà vợ không chịu hƣởng ứng để thoả mãn các 

nhu cầu của ông ta. 

Mặt khác, đặc biệt là có nhiều bà vợ và thỉnh thoảng một số các ông chồng, đã làm 

tình quá thƣờng khi hãy còn trẻ, cho nên mọi thèm muốn đều bị tiêu huỷ. Điều này 



đặc biệt nghiệm đúng đối với các bà vợ bị chồng ép buộc phải làm tình thƣờng hơn 

họ mong muốn, cho nên đã quay lại phản đối triệt để chuyện tình dục. Thông 

thƣờng khó khăn ở đây có tính cách tâm lý chớ không phải sinh lý. Thƣờng thƣờng 

các phụ nữ quá nặng cân, sau khi đã qua tuổi ba mƣơi lăm, bốn mƣơi hoặc cả trẻ 

hơn nữa cũng ít thèm muốn hay không còn ham thích kinh nghiệm ấy. Rất có thể 

sức nặng quá mức đó đã làm họ mệt mỏi khiến đến cuối ngày họ bị hoàn toàn kiệt 

quệ, nên ảnh hƣởng nhiều đến vấn đề này. Một số ít đàn ông trở thành hoàn toàn 

bất lực vào tuổi năm sáu mƣơi. Đây là những trƣờng hợp hiếm hoi; và thƣờng 

thƣờng do trở ngại sinh lý hoặc tâm lý gây ra. 

Có một hiện tƣợng kỳ lạ khác nữa, cũng rất thƣờng xảy ra ấy là sau khi mãn kinh, 

nhiều phụ nữ trƣớc đó chỉ quan tâm vừa phải đến chuyện tình dục hoặc lãnh cảm 

nữa, lại trở thành đặc biệt đa tình. Có thể đây chính là lý do khiến cho nhiều phụ 

nữ đã lớn tuổi - quả phụ hoặc đã ly dị với chồng - lại chạy cuống cuồng đi tìm đàn 

ông! Hiện nay, vì việc sử dụng thuốc ngừa thai đã rất phổ biến, việc sợ mang thay 

hầu nhƣ không còn nữa, nhiều phụ nữ trứơc kia chẳng thèm khát mấy, bây giờ lại 

trở thành nồng nhiệt và đa tình hơn. Lẽ dĩ nhiên sự thay đổi đó là điều có thể hiểu 

đƣợc và có thể giải thích đƣợc phần nào tại sao một số phụ nữ sau khi mãn kinh lại 

càng quan tâm nhiều hơn đến chuyện tình dục. 

6. Hãy sống một cuộc đời bình thƣờng về phƣơng diện tình dục. Với thời gian, hai 

vợ chồng sẽ đến tuổi trung niên, và nếu là một gia đình đông ngƣời, họ thƣờng 

phải dấn thân vào công việc và sinh hoạt xã hội khiến, sinh hoạt tình dục của họ 

phải chịu ảnh hƣởng nghiêm trọng. Sau một ngày lao động vất vả, lễ lạc luân 

phiên, ràng buộc xã hội, làm công việc nhà, vân vân và vân vân, con ngƣời ta bị 

kiệt quệ, hầu nhƣ đã chết rồi. Đi ngủ muộn, cả hai vợ chồng ai nấy cũng mệt nhừ, 

cho nên ít khi còn thiết đến kinh ngihệm tuyệt vời ấy nữa, hoặc nếu có, cũng “vội 

vội vàng vàng làm cho xong đi” để còn có thì giờ ngủ nghỉ. Chính điều này đã tiêu 

diệt tất cả những gì dịu dàng âu yếm là tình yêu trong kinh nghiệm ấy, khiến nó trở 

thành vô vị, nhất là đối với ngƣời vợ. 

Khi một đôi vợ chồng không còn làm tình và sinh hoạt tình dục bình thƣờng nữa, 

thì cuộc hôn nhân của họ có thể ví sánh với việc ngƣời ta dần dà tuột dốc từ vùng 

cao nguyên của hạnh phúc và phƣớc lành, xuống sống dƣới các cánh đồng trống 

không lạnh lẽo, hay trong các đầm lầy bụi rậm của cãi cọ và gây gổ. Có nhiều cuộc 

hôn nhân đầy phƣớc hạnh vào những năm đầu, rồi bị tan nát cắn đắng, mắng chửi 

nhau, tỏ ra lạnh lùng với nhau. Thật đáng thƣơng hại. Lũ con bị hoang mang đối 

với hôn nhân và những đứa nhỏ nhất bị thƣơng tổn sâu xa về phƣơng diện tình cảm 

lần lần phát triển thành những trƣờng hợp tuyệt vọng chán chƣờng, rối loạn tình 

cảm về sau có thể bị cả bệnh tâm thần nữa, trong một vài trƣờng hợp, bị rối loạn 

tâm thần, đòi hỏi phải đƣợc điều trị tận lực mới mong chữa lành đƣợc. Thế nhƣng, 

tất cả những điều đó đều có thể tránh đƣợc nếu những ngƣời làm cha mẹ quyết tâm 

giữ gìn tình yêu và sinh hoạt tình dục của họ nguyên vẹn trong tình vợ chồng nhƣ 



vậy khi sống trên cõi đời này. 

Các bảng thống kê cho thấy giai đoạn giữa của đời sống thƣờng có thể là giai đoạn 

phong phú và hạnh phúc nhất cho đôi vợ chồng, để họ làm ngƣời bạn tình của 

nhau. Các ý nghĩa sâu sắc của việc đƣợc gắn bó với nhau trong kinh nghiệm đó, 

phƣớc hạnh êm đềm và tuyệt đỉnh của kinh nghiệm đó có thể đƣợc kéo dài thành 

một giai đoạn hạnh phúc nhất, tất cả những thuận lợi trong giai đoạn đó của cuộc 

đời, đều có thể trở thành phƣớc hạnh cho cả cuộc hôn nhân. Giờ đây, cần có nhiều 

thì giờ hơn cho từng ngƣời, và có nhiều dịp hơn để mỗi ngƣời đƣợc vui vẻ, hạnh 

phúc với nhau. Nhƣ vậy, hình thức đó của đời sống phải mang tính cách phong phú 

và màu sắc của phƣớc lành tối đa và cao nhất trong cuộc hôn nhân từ trƣớc cho đến 

đó. 

Nếu đôi vợ chồng đều tiết độ và nhạy cảm trong sinh hoạt tình dục những năm còn 

trẻ thì họ có thể cùng hƣởng thụ cho đến những năm về chiều. 

7. Tôn giáo lắm khi có thể tạo ra vấn đề cho những ngƣời làm cha mẹ trong gia 

đình. Có vấn đề thờ phƣợng trong gia đình. Nhiều khi ngƣời chồng không có đạo 

phản đối việc cầu nguyện bất cứ dƣới hình thức nào của đám con cái. Gặp những 

trƣờng hợp nhƣ vậy ngƣời vợ không bị bắt buộc phải hƣớng dẫn các giờ nhóm lại 

cầu nguyện trong nhà, nếu ngƣời chồng không cho phép vợ làm nhƣ thế. Tuy nhiên 

vì gia đình thuộc về cả hai ngƣời, ngƣời vợ cũng có quyền bất tuân lịnh chồng và 

tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện cho con cái mình, nếu ngƣời vợ cảm thấy mình 

có bổn phận phải làm nhƣ thế. Nhiều khi muốn làm điều phải, có nghĩa là phải 

thƣởng thức một số mệnh lệnh nào đó trái với luật lệ cao hơn của Đức Chúa Trời, 

đƣợc quyền ƣu tiên các luật lệ do con ngƣời đặt ra. Ba thanh niên ngƣời Hi-bá-lai 

phải chịu ném vào lò lửa hực vì bất tuân một sắc chỉ vô lý của vua muốn ngăn cấm 

họ làm tròn bổn phận đối với Đức Chúa Trời. Nếu không phải điều gì khác hơn thì 

ngƣời vợ là Cơ Đốc nhân chắc chắn bị bắt buộc phải cùng cầu nguyện và dạy con 

cái mình phải sống theo đạo. 

Tôn giáo có vai trò của nó trong mọi gia đình và cần thiết để đem hạnh phúc và ổn 

định cho gia đình. Chẳng hạn các bảng thống kê cho thấy những sự kiện lý thú sau 

đây về tác dụng của tôn giáo và sinh hoạt gia đình trên chuyện ly dị. Giáo hội Công 

giáo có ít số ngƣời ly dị hơn bất cứ nhóm chủng tộc nào khác trong khi ngƣời 

Do-thái theo sau với con số thấp nhất trong các giản đồ. Trong một công trình 

nghiên cứu 6.000 gia đình, chỉ có , 8 phần trăm nơi ngƣời Công giáo, 10 phần trăm 

nơi các tín đồ Cải cánh; 17 phần trăm nơi các tín đồ cải cách, Công giáo hỗn hợp; 

23,9 phần trăm bởi những ngƣời không có tôn giáo. Nhiều cuộc điều tra nghiên 

cứu tƣơng tự đều cho thấy các kết quả hầu nhƣ cũng tƣơng tự. Cho nên có thể nói 

chắc chắn việc không có tôn giáo trong gia đình tạo ra tỷ lệ dị cao hơn ở tất cả các 

trƣờng hợp. 

Vợ chồng nhà Landis nhận thấy mối liên hệ sau đây giữa tôn giáo và hạnh phúc lứa 

đôi trong gia đình. Các nhóm tôn giáo ngoan đạo phúc trình 47 phần trăm đã rất 



hạnh phúc; 33 phần trăm hạnh phúc, với chỉ có 20 phần trăm là bình thƣờng hay 

không hạnh phúc trong hôn nhau. Trong các nhóm có hơi ngoan đạo, chỉ có 38 

phần trăm rất hạnh phúc; 30 phần trăm hạnh phúc; 32 phần trăm bảo là họ thuộc 

loại bình thƣờng hay không hạnh phúc. Các nhóm không có tôn giáo chỉ phúc trình 

21 phần trăm rất hạnh phúc; 28 phần trăm hạnh phúc; trong khi 51 phần trăm phúc 

trình họ thuộc loại bình thƣờng hay không phúc trong hôn nhân. Rõ ràng ngƣời ta 

có thể trông đợi các trƣờng hợp vợ chồng đƣợc hạnh phúc nhất trong các gia đình 

tích cực thực hành nếp sống đạo. 

Trong các trƣờng hợp cả vợ lẫn chồng đều hoàn toàn đồng ý trong các niềm tin tôn 

giáo 65 phần trăm đƣợc phúc trình là rất hạnh phúc, đối lại chỉ 33 phần trăm phúc 

trình là hạnh phúc khi có bất hoà trong các niềm tin tôn giáo. Đáng lƣu ý là sự kiện 

hầu nhƣ 80 phần trăm các lễ hôn phối cử hành trong các nhà thờ (Cải cách và Công 

giáo) cho thấy có việc điều chỉnh giữa vợ chồng tốt hơn các hôn lễ cử hành tại tƣ 

gia hay theo thủ tục dân sự rất nhiều. Việc này không nhất thiết vì lễ thành hôn đã 

đƣợc cử hành trong nhà thờ, đúng hơn vì số ngƣời tham dự các hôn lễ ấy phần 

đông xuất thân từ các gia đình Cơ Đốc nhân có các Cơ Đốc nhân lập gia đình mới 

trong khi số ngƣời khác không phải là Cơ Đốc nhân. Căn chứ theo thống kế học, 

những gia đình theo Cơ Đốc giáo chiếm kỷ lục về hạnh phúc trong hôn nhân, 

ngƣợc lại với những cuộc hôn nhân của những ngƣời không có tôn giáo. 

Kinh nghiệm tôn giáo cho ngƣời ta có ý thức an toàn và nhân cách ổn định, không 

thể tìm đâu thấy ngoài tôn giáo. Nó tạo cho con ngƣời thế quân bình tình cảm và 

khả năng vƣợt trên các biến chuyển của cuộc đời; nó tạo cân bằng trong những giờ 

phút gặp khủng khoảng trong đời sống mà ngƣời không phải Cơ Đốc nhân không 

thể nào có đƣợc. Kinh Thánh là nguồn tài nguyên đem đến cho con ngƣời niềm an 

ủi vô cùng quan trọng khi gặp hoạn nạn thử thách, là những điều chẳng chóng thì 

chầy, đều xảy đến cho tất cả các gia đình. 

Cơ Đốc giáo nói về các giá trị thuộc linh và đạo đức, về con ngƣời không thể trông 

cậy vào những thành công hay tài sản vật chất để thành công trong việc đƣơng đầu 

với những cơn khủng hoảng ở đời. Các giá trị đã đƣợc đặt trên những nền móng 

vững chắc và lâu bền, mà những điều thuộc về vật chất không thể nào cung ứng 

đƣợc. Cũng có sự khác nhau lớn lao giữa một Cơ Đốc nhân chân chính mà cuộc 

đời bám sát lời Chúa với kẻ chỉ tự xƣng là có đạo hay giữ các giáo điều tôn giáo, 

nhƣng chƣa thực sự dấn thân làm Cơ Đốc nhân, là ngƣời biết gắn bó với sinh hoạt 

tôn giáo. 

Chỉ có con ngƣời ngoan đạo, thuộc linh thật sự mới thành công trong việc tự khép 

mình vào kỷ luật Cơ Đốc giáo - một nhu cầu thiết yếu để thật đƣợc hạnh phúc và 

xây dựng một gia đình thành công. Cũng nhờ đó con ngƣời mới có thể giữ mình để 

khỏi cằn rằn, lên án và nhiều thói xấu khác nếu không phải Cơ Đốc nhân thƣờng 

rất dễ sa vào. Vậy, trong một gia đình có đức tin, có chánh đạo, thì cũng có hạnh 

phúc nhiều hơn. 



Các bậc làm cha mẹ cần có kinh nghiệm tôn giáo giúp họ làm điều tốt nhất cho con 

cái mình. Không có ngƣời nào đƣợc dạy dỗ nhiều về luân lý đạo đức, đƣợc huấn 

luyện công phu đến đâu chăng nữa, có thể thay thế một Cơ Đốc nhân chân chính 

trong việc nuôi dạy con cái. Những tấm gƣơng sáng chói nhất vẫn là những tấm 

gƣơng trong Cơ Đốc giáo. Nó dạy dỗ cho trẻ nhiều điều hơn và hữu hiệu hơn bất 

cứ điều gì khác trên thế gian này. Một vĩ nhân từ ngàn xƣa đã nói: “Gƣơng tốt 

mạnh hơn lời dạy” Rồi ông ta suy nghĩ một chặp và nói: “Gƣơng tốt mạnh hơn lời 

dạy gấp mƣời lần”. 

Có một quyển sách rất tốt cho các bậc làm cha mẹ là Cơ Đốc nhân, nhan đề The 

Christian Family (Gia đình Cơ Đốc nhân) do Roy W. Howell soạn thảo và nhà 

Light and Life Press Winona Lake, Indiana, xuất bản. Sách có nhiều tài liệu bổ ích 

giúp giải quyết các mối bận tâm nhiều mặt của gia đình Cơ Đốc nhân. 

8. Các bậc cha mẹ không nên mâu thuẫn nhau trong việc sửa phạt con cái. Những 

ngƣời làm cha làm mẹ đừng bao giờ bất đồng ý kiến trong việc sửa trị con cái 

trƣớc mặt chúng. Nếu có bất đồng ý kiến về phƣơng cách hay số lƣợng trừng phạt 

đƣa ra, thì phải chờ đến khi chỉ còn hai ngƣời với nhau mà thôi. 

Lắm khi nếu một ngƣời không phải là Cơ Đốc nhân, thì sẽ nảy sinh vấn đề. Chẳng 

hạn bà mẹ muốn cấm con làm một số việc gì đó bà ta nhận thấy không có lợi lắm 

cho nó. Nhƣng ông cha lại bênh vực nó ngay để chống lại mẹ nó, bảo rằng: “Toàn 

là chuyện nhảm, cứ để nó làm tới đi. Tôi thấy làm nhƣ vậy có hại gì đâu!” Thế là 

bà mẹ bị mất mặt vì bị hạ thấp giá trị trƣớc mặt con, còn đứa con thì phân vân 

trƣớc hai tiêu chuẩn ở đời. Thƣờng thƣờng thì nó cũng lấy làm thích chí khi thấy 

cha mẹ nó chia rẽ với nhau nhƣ vậy, vì tạm thời nó có thể lợi dụng đƣợc cơ hội ấy. 

Tuy nhiên, rất có thể về lâu về dài, nó sẽ bị thiệt hại, mất mát. 

9. Ngƣời mẹ có nên đi làm việc xa nhà không? Trải qua nhiều thế kỷ, ngƣời mẹ 

chẳng bao giờ lìa xa nhà cửa và con cái một thời gian quá dài. Gia đình là lãnh thổ 

trong đó bà ấy là nữ hoàng. Vào thời đó, trẻ sơ sinh và còn bé đƣợc đáp ứng mọi 

nhu cầu yêu thƣơng và chăm sóc thật đầy đủ, và các thanh thiếu niên bị suy nhƣợc 

thần kinh, những ngƣời lớn có các vấn đề về nhân cách hoặc tâm thần, ít hơn hiện 

nay. Tỷ lệ những kẻ phạm trọng tội cũng thấp hơn bây giờ rất nhiều. 

Tuy nhiên, cuộc Cách mạng Kỷ nghệ đã thay đổi nếp sống cũ. Ngày nay, nhiều bà 

mẹ phải đi làm việc xa nhà. Trong rất nhiều trƣờng hợp, ngƣời mẹ chỉ có thời gian 

cƣu mang con, rồi lại bỏ nhà để trở lại ngay với công việc làm. Đứa trẻ đƣợc giao 

cho một vú em, chỉ chăm sóc cho nó bằng thời gian trung bình chị chăm sóc cho 

một con mèo - có lẽ còn thua thời gian chị chăm sóc cho con mèo riêng chị nuôi. 

Nhƣ vậy, đứa bé bị cƣớp mất phần yêu thƣơng chăm sóc thật dịu dàng âu yếm nó 

rất cần. Có lần Tiến sĩ Ermot Shelley, Tổng quản trị các lao xá của Tiểu bang 

Michigan, nói: “Cứ mỗi lần tôi thấy một thiếu niên đƣợc yêu thƣơng ôm ấp đến 

nghẹt thở” thì tôi lại thấy hai trăm đứa bị tổn hại vì không đƣợc yêu thƣơng đủ. 

“Lý thuyết ngƣời ta đề ra mấy năm trƣớc đây rằng phải tuyệt đối ỏ mặc lũ trẻ sơ 



sinh một mình, đừng làm chúng “bị nghẹt thở vì đƣợc yêu thƣơng chìu chuộng: đã 

bị chứng minh là sai lầm và nguy hiểm. Qua các thời kỳ của lịch sử những con 

ngƣời trƣởng thành có đƣợc sức mạnh tốt nhất về phƣơng diện tình cảm và tâm 

thần, ấy là lúc họ đồng thời đƣợc cả hai bậc cha mẹ và toàn thể đƣợc yêu thƣơng 

khi còn thơ ấu. 

Bởi vì ngƣời mẹ không thể nào chú ý đúng mức đến con cái mình trong khi đang 

phải làm việc xa nhà, ngƣời ta có thể đặt vấn đề không biết bà ấy làm nhƣ vậy có 

đúng hay không. Cái giá cuối cùng bà phải trả có thể là vƣợt xa số lƣợng mà bà 

nhận đƣợc. Nếu bà có thể thu xếp để làm việc tại gia, để cho nhu cầu của con cái, 

thì rất tốt. Nhƣng nuôi dạy thích đáng cho cả một gia đình và lo lắng công việc 

trong nhà cho chu tất, đã là một việc làm mất trọn thì giờ rồi. Nếu ngƣời ta chịu 

sống với số lợi tức bình thƣờng không đòi hỏi nhiều tiềm thức cho sinh hoạt, thì 

ca1c bà mẽ sẽ chẳng cần gì phải đi làm việc x nhà. Nếu tủ lệ đáng khủng khiếp của 

những kẻ pham tội hiện nay một phần do hậu quả của việc đã có quá hiều vú em 

cho trẻ con chắc chúng ta sẽ phải tự do bà mẹ đi làm việc có thể gây ra cho con cái 

họ. Shaw và Johnson từng có nhiều công trình điều tra nghiên cứu về sinh hoạt gia 

sình nhận thấy dứt khoát vì cớ các lợi ích hàng đầu của con cái và gia đình mình, 

ngƣời mẹ không nên đi làm việc xa nhà. Công trình nghiên cứu của họ dƣờng nhƣ 

cho thấy sự, an vui và cách ăn ở xƣ xử của con cái họ trong tƣơng lai sẽ bị tổn hại 

nặng nề, nếu ngƣời làm mẹ vắng nhà trong khi chúng hay còn quá hƣ hỏng. 

10. Tìm thì giờ sống riêng biệt vì nhiệm vụ làm cha mẹ. Nhiều ngƣời làm cha làm 

mẹ hầu nhƣ không còn thì giờ dành cho nhau nữa sau khi đứa con thứ hai hoặc thứ 

ba ra đời. Tất cả thì giờ và hoạt động trong gia đình đều tập trung vào con cái và 

những ngƣời làm cha làm mẹ hầu nhƣ chẳng bao giờ còn gặp riêng với nhau, ngoại 

trừ khi đi nghỉ ban đêm. Cửa phòng ngủ thƣờng mở rộng, muốn vào chẳng cần gõ 

cửa hay lên tiếng, và con cái có thể xông vào vì có điều muốn than phiền hay muốn 

tìm kiếm một vật gì đó. Có một số ngƣời làm cha mẹ đóng chặt phòng ngủ lại để 

ngăn ngừa những cuộc xâm nhập không báo trƣớc đó, trong khi nhiều ngƣời khác 

cho rằng làm nhƣ vậy có tính cách khiêu khích đối với con cái, khiến chúng đặt ra 

đủ thứ câu hỏi tại sao lại gài cửa nhƣ vậy. Gặp trƣờng hợp nhƣ thế, chỉ giải thích: 

“Đây là phòng ngủ của bố mẹ; không ai đƣợc vào khi bố mẹ đã đóng cửa nếu hông 

gõ cửa xin phép”. Dầu sao cha mẹ cũng cần phải đƣợc đối xử theo phép xã giao 

một chút, kể cả đối với con cái họ. Và con cái phải đƣợc dạy dỗ phép lịch sự cần 

thiết, ngay với chính cha mẹ mình! 

Cần tìm thì giờ để cùng đi ra ngoài cỉ có hai ngƣời với nhau một buổi tối, nhƣ thuở 

mới quen biết nhau hay vào những này mới cƣới nhau. Ngƣời làm cha mẹ cần sự 

thay đổi không khí này để đƣợc tự do về mặt tình cảm đối với những công việc tẻ 

nhạt của cuộc đời và trò chuyện với nhau những việc liên quan tới họ và gia đình. 

Luôn luôn có những chuyện riêng cho hai ngƣời mà thôi. Thỉnh thoảng chi phí 

phải trả cho ngƣời giữ trẻ để hai ngƣời có thì giờ đi ra ngoài với nhau vậy, không 



quá đắt đâu. Ngƣời chồng thỉnh thoảng nên đƣa vợ đi ăn tiệm để giải toả bớt bầu 

không khí tẻ nhạt. Sau bữa ăn tại sao hai ngƣời lại không lái xe đi dạo một vòng và 

dừng lại ở đâu đó để hƣởng thụ một giờ cùng ở bên nhau? Nếu loại sinh hoạt này 

không hấp dẫn với bạn, thì hoặc bạn đã quá gì, hoặc cuộc hôn nhân của bạn đang 

rất cần một sự đền bù nho nhỏ nhƣ thế! 

Một việc nữa cũng cần điều chỉnh là mỗi ngƣời vợ hoặc chồng đều không nên 

mong ngƣời kia chấp nhận vai trò quan niệm của mình về mọi sự việc trên đời. 

Mỗi ngƣời có cách hành động, xử sự khác nhau. Tại sao phải cố gắng sửa đổi 

ngƣời ta? Bạn chỉ làm cho họ bực bội, chán nản và có cảm nghĩ là bạn không chịu 

thật lòng chấp nhận họ. Đúng ra có nhiều bà vợ không phục chồng mình. Họ thật 

sự muốn “cải tạo” chồng. Nếu bạn muốn cho ngƣời bạn đời của mình thay đổi, bạn 

phải làm công việc đó, trƣớc khi kết hôn với nhau chớ không phải sau đó mới thử 

làm. Khi cảm thấy lối sống của mình không đƣợc ngƣời bạn đời của mình chấp 

nhận ngƣời vợ hoặc chồng kia sẽ bị chạm tự ái. Một số đàn ông dƣờng nhƣ hay nói 

rằng mình vƣợt trên vợ mình rất xa, hoặc mẹ mình đã làm việc này việc nọ giỏi 

hơn vợ mình nhiều. Nếu bạn thích lối sống của mẹ bạn hơn, tại sao lại không ở 

luôn với bà ấy? Nhƣng bây giờ bạn đã cƣới vợ rồi đã đến lúc bạn phải trƣởng 

thành để làm một ngƣời đàn ông, nên đừng gây nát lòng vợ bạn bằng cách cứ đƣa 

mãi những chuyện ấy ra nói nữa. Mặt khác, chẳng có gì bực bội cho ngƣời chồng 

hơn là có một bà vợ hay cằn rằn. Ngƣời đàn ông làm việc gì cũng phải, cũng đúng 

cả; bao giờ cũng có chuyện gì đó đáng phàn nàn. 

Có một số các bà dƣờng nhƣ đƣợc sanh ra từ “Thung lũng Cằn rằn” cho nên chẳng 

bao giờ bỏ đƣợc cái tật ấy. Cả khi ngƣời chồng không phải là không có chỗ đáng 

chê trách trong cách ăn ở cƣ xử và trong nhiều việc nhỏ nhặt khác nữa, hãy cứ để 

mặc ông ta. Thỉnh thoảng chỉ nên khích lệ ông ta một ít mà thôi. Nếu thấy có chút 

dấu hiệu tiến bộ nào, hãy hào hiệp khen ngợi ông ta thì bạn sẽ càng thành công lớn 

hơn nữa. Nhiều ông chồng sở dĩ phải bỏ nhà ra đi chẳng do gì khác hơn là có một 

bà vợ hay cằn rằn. Tác giả Châm ngôn viết: “Thà ở nơi xó nóc nhà, hơn là ở chung 

nhà với một ngƣời đàn bà hay tranh cạnh”. Ngƣời Đông phƣơng cất nhà nóc bằng 

và mái nhà thƣờng đƣợc dùng nhƣ một “mái che” hoặc làm nơi ở vào mùa hè nữa. 

Đây thƣờng là một nơi yên tỉnh, xa cách tiếng ồn ào trong nhà. Cho nên chẳng 

ngạc nhiên vì những ngƣời đàn ông hay tìm kiếm sự yên tịnh xa ngôi nhà của 

mình, mãi cho đến khi rất muộn mới chịu quay về. 

Những ngƣời làm cha làm mẹ phải gặp nhiều vấn đề trên bƣớc đƣờng đời, nhƣng 

trên đây là một số có tính cách cực đoan nhất. Chẳng có vấn đề nào đôi vợ chồng 

không thể giải quyết nỗi, nếu biết kiên nhẫn và cùng góp sức với nhau. 

Mấy vần thơ sau đây tiêu biểu cho lời thỉnh cầu của một đứa con dâng lên cho cha 

mẹ. Bài thơ rất đạt và cần đƣợc các bậc làm cha làm mẹ nghiền ngẫm thật kỹ: 

GỞI CHA MẸ THÂN YÊU  

1. Xin đừng chìu con. Con biết rất rõ rằng mình không thể có đƣợc tất cả những gì 



mình vòi vĩnh. Con chỉ thử cha mẹ đó thôi. 

2, Đừng sợ phải tỏ ra cƣơng quyết với con. Con thích nhƣ vậy. Nó khiến con cảm 

thấy an toàn hơn. 

3. Đừng để con tập quen các thói xấu. Con trông cậy cha mẹ phát giác chúng ngay 

trong những giai đoạn đầu đời. 

4. Đừng khiến con cảm thấy mình nhỏ nhoi hơn thực trạng của mình. Điều đó chỉ 

khiến con ngu ngốc tỏ ra mình là “lớn”. 

5. Đừng sửa phạt con trƣớc mặt ngƣời khác nếu cha mẹ có thể tránh đƣợc việc đó. 

Con sẽ lƣu ý nhiều hơn nếu cha mẹ từ tốn dạy bảo con cách riêng tƣ. 

6. Đừng bảo vệ con khỏi các hậu quả. Nhiều khi con cũng cần học biết con đừng 

đau khổ nữa. 

7. Đừng quá quan tâm đến những điều đau khổ nhỏ nhặt của con. Con hoàn toàn có 

khả năng giải quyết. 

8. Đừng cằn rằn. Nếu cha mẹ làm nhƣ thế, con sẽ phải tự vệ bằng cách làm mặt 

ngơ tai điếc. 

9. Đừng hứa cuội. nên nhớ là con cảm thấy mình bị khinh dể thậm tệ khi cha mẹ bỏ 

qua các lời hứa. 

10. Đừng quên rằng con không thể tự biện bạch lƣu loát nhƣ đáng lẽ con có thể 

làm nhƣ vậy. Vì vậy không phải lúc nào con cũng nói năng chính xác. 

11. Đừng tiên hậu bất nhất. Điều đó hoàn toàn khiến con bối rối và mất lòng tin nơi 

cha mẹ. 

12. Đừng gạt ngang khi con đặt câu hỏi. Nếu cha mẹ làm nhƣ vậy, con sẽ nghĩ là 

mình phải thôi hỏi han, và tự tìm lấy câu trả lời nơi khác. 

13. Đừng bảo với con rằng điều con sợ hãi là ngốc nghếch. Chúng có thật, và cha 

mẹ có thể trấn an con nếu biết chịu khó tìm hiểu để thông cảm với con. 

Trích Nhiệm vụ nên và không nên thực hiện.  

 

CẤU TRÚC GIA ĐÌNH  

Gia đình là một đơn vgị, đƣợc Đức Chúa Trời ra lệnh thiết lập làm nòng cốt cho xã 

hội, và đã tồn tại nhƣ thế từ xƣa cho đến nay. Nó là một cơ cấu cần thiết của xã hội 

để đem đến an vui phúc lợi cho các cá nhân. Con ngƣời giống nhƣ loại cây “gỗ đỏ” 

tại miền Bắc California không tăng trƣởng lẻ loi nhƣ nhiều loại cây khác, mà mọc 

san sát nhau thành từng đơn vị. Trong một cánh rừng bao la, ngƣời ta thƣờng thấy 

từ hai đến năm cây gỗ đỏ mọc từng cụm nhƣ một đơn vị vậy. Cá nhân nam nữ về 

mặt tình cảm là ngƣời lớn lên từ một gia đình có mối liên hệ yêu thƣơng nhau. Các 

xã hội từng muốn tiêu diệt đơn vị gia đình đều bị thất bại. Ngay trong nƣớc Nga 

hiện nay, ý niệm cộng đồng cũng gặp thất bại, và muốn duy trì tinh thần quốc gia 

dân tộc, điều cần thiết là phải quay trở về với ý niệm gia đình. Không ai có thể 

chống lại điều Đức Chúa Trời đã thiết đặt và khiến nên thịnh vƣợng trong thiên 



nhiên. 

Trong đơn vị gia đình, phải có một trật tự về cấu trúc và văn hoá. Những ngƣời 

làm cha làm mẹ là phần nòng cốt, và con cái tạo thành toàn thể cơ cấu do đó, cấu 

trúc gia đình nảy sinh. Từ đó, phát triển những tiêu chuẩn về cách ăn ở cƣ xử, luật 

lệ và quy tắc mà hậu quả là các tình huống văn hoá và xã hội. Cuối cùng mỗi gia 

đình đều có một số “lề lối”, những “nếp sống”, hay mẫu mực nào đó. Chẳng hạn 

trong một số gia đình có quy luật tiêu chuẩn là mỗi thành viên đều có những công 

việc thông thƣờng phải làm hằng ngày để góp phần vào công việc chung của cả gia 

đình. Đây là tình hình trong một xã hội đã đƣợc cơ cấu hoá. Ngoài điều đó, còn có 

một khuôn mẫu văn hoá, có thể đem đến cho con cái những điều lợi ích suốt đời. 

Điều này nghiệm đúng trong một tình hình đơn giản làm sao cũng nghiệm đúng 

trong trƣờng hợp có nhiều tình huống phát triển bên trong gia đình. 

Ngoài đơn vị đời sống đã đƣợc cơ cấu hoá đó, còn điều có thể gọi là các tình huống 

đa diện phát triển nữa. Trong hoàn cảnh đa diện này phải đƣợc giải quyết khi có 

nhu cầu đòi hỏi. Một số tình huống xảy ra thì tốt, nhƣng có một số lại xấu, và có 

thể là có hại nữa; nhƣng ngƣời ta không thể hoàn toàn tránh đƣợc; tuy nhiên, tất cả 

đều có thể đƣợc giải quyết ổn thoả. 

Đơn vị gia đình đƣợc kết chặt bằng tình thƣơng yêu và các quyền lợi chung. Bên 

trong đó phải có một thứ “cấu trúc” mỗi tƣờng thành viên của gia đình sẽ tác động 

vào. Nếu nó đƣợc xây dựng thành một cơ cấu vững mạnh, thì có thể thắng đƣợc 

mọi đợt tấn công của các kẻ thù đối với đời sống gia đình. 

Từ khi loài ngƣời xuất hiện trên địa cầu, họ đã có gia đình. Gia đình là định chế cổ 

xƣa nhất và tồn tại lâu dài nhất. Nó có trƣớc Hội thánh, và lẽ dĩ nhiên là cũng có 

trƣớc cả chính quyền do con ngƣời tạo lập. Ý niệm thiết lập chính quyền để cai trị 

con ngƣời nói chung, có thể nảy sinh từ các luật lệ đơn giản từng cai trị một bộ lạc 

(chi phái) cổ xƣa, tức là từ cơ cấu gia đình. 

Nhiều khi con cái tƣởng tƣởng nếu trong gia đình, ngƣời ta chẳng phải tuân giữ 

một luật lệ nào cả, mọi sự sẽ tốt đẹp, sáng sủa hơn. Ôi chào, phải chi hễ ai muốn 

làm gì thì cứ mặc tình, mọi sự sẽ vui vẻ hơn biết bao! Thế thì chúng ta hãy xét kỹ 

điều này xem sao. Nhƣ thế có nghĩa là nếu cậu William là con cả muốn sử dụng 

bất cứ vật gì trong nhà, kể cả các vật của riêng tôi nữa thì cậu ta đƣợc hoàn toàn tự 

do. Nếu cậu út muốn đập loạn xạ vào chiếc dƣơng cầm cho đến khi chẳng còn ai 

nghe đƣợc điều gì nữa, cũng tốt thôi. Nếu ông cha với bà mẹ muốn ăn hết các thức 

ăn trên bàn trƣớc khi lũ con thức dậy, chẳng để lại món gì cho chúng cả, thì hoan 

hô ông cha và bà mẹ! Phải chăng bạn sẽ nói: “Ồ, vâng tôi đã thấy rồi - nếu tình 

hình nhƣ vậy thì mọi sự làm sao trôi chảy đƣợc, có phải thế không?” Tôi nghĩ với 

thí dụ đơn giản này, bạn đã thấy rõ chỉ có vào luật lệ trong gia đình thôi nhƣng thật 

cần thiết đến dƣờng nào! 

Sinh hoạt gia đình đã đƣợc cấu thành do sự kiện cấu trúc này là cần thiết tuyệt đối. 

Giả sử bạn cứ thử cho phép mọi ngƣời tự do muốn làm gì cứ làm, chẳng có tôn ti 



trật tự gì cả chỉ trong vài ngày thôi, để xem hậu quả sẽ ra sao. Chắc phải dành rất 

hiều ngày để sắp xếp lại mọi việc cho đâu vào đấy. Sau đây là một vài yếu tố đơn 

giản có thể giúp cho một gia đình trung bình xây dựng đƣợc một chƣơng trình sinh 

hoạt tốt hơn: 

1. Sự hội họp gia đình. Một số gia đình nhận thấy việc này tạo đựơc nhiều kết quả 

đặc biệt. Nói “hội họp” là muốn đề cập việc mọi ngƣời trong nhà đều họp nhau lại 

mỗi tuần trong một lần để đem tất cả các vấn đề chính yếu có liên quan tới quyền 

lợi của các gia đình thảo luận hoặc dàn xếp. Nhiều vấn đề có thể đƣợc đem ra bàn 

cãi và đem đến lợi ích. Trong một gia đình có hai hoặc đông con hơn và chúng đều 

trên tám hoặc mƣời tuổi, thì nên đề ra một số quy luật tiêu chuẩn để sửa trị những 

kẻ làm sai quấy. Có lẽ con cái sẽ tiếp tay hình thành một số luật lệ, nhƣ phải làm 

sao khi có những trƣờng hợp không vâng lời, có hành vi cử chỉ sai quấy, trộm cắp 

hoặc nói dối chẳng hạn. Thí dụ, nếu thằng Bill nói dối về chuyện gì đó, thì nó sẽ bị 

trừng phạt nhƣ thế nào, nếu bé Suzie lấy vật không phải của nó thì một loại hình 

phạt khác sẽ đƣợc ban hành. 

Chúng ta có thể thảo luận về những chuyến đi sắp tới của gia đình, hoặc đến kỳ 

nghỉ hè; mỗi ngƣời đều góp ý về việc phải làm và làm sao cho thành công. Hoặc 

cũng có thể đó là việc đi thăm viếng bà con thân thuộc vào mùa xuân hay mùa thu, 

và tất cả mọi ngƣời đều đóng góp phần mình vào các kế hoạch. 

Theo cách đó, cũng nên hoạch định xe phải làm những gì trong tuần lễ sắp tới, mỗi 

ngƣời đƣợc giao cho một công việc hằng ngày hoặc có thể thảo hoặch những 

chƣơng trình đặc biệt sẽ xảy ra trong nhà hay trong sinh hoạt chung. Những cuộc 

hội họp hàng tuần hay hằng tháng nhƣ vậy có thể giải quyết rất nhiều điều. 

Lẽ dĩ nhiên ngày nay, ý niệm về hội họp không phổ biến bằng vào những ngày 

ngƣời ta sống trong một gia đình đông ngƣời hơn. Tuy nhiên nếu chỉ có hai hoặc 

ba đứa con thì có thể thực hiện thành công việc ấy trong cuộc điều tra Blood và 

Wolfe phỏng vấn mấy trăm bà chủ gia đình thực hiện tại Detroit, Michigan, các 

khu vực linh tinh, cả trong thành phố lẫn các nông trại, về việc một gia đình lý 

tƣởng nên có mấy đứa con. “chín mƣơi ba bà vợ trong thành phố và hầu nhƣ cũng 

ngần ấy các bà ở nông trại trả lời là giữa họ đến bốn”. Vậy gia đình ngày nay nói 

chung ít ngƣời hơn, nhƣng cả trong trƣờng hợp nhƣ vậy, việc hội họp gia đình 

cũng có thể rất thành công. 

2. Bàn thờ gia đình. Qua nhiều năm gia đình lễ bái là một định chế Cơ Đốc giáo. 

Vào những năm sau này, vì có nhiều sinh hoạt xâm nhập vào gia đình, nhƣ nhiều 

thú vui tiêu khiển, các lớp học và nhiều hoạt động khác nữa về đêm, cho nên gia 

đình đã hoàn toàn bị chia cắt manh mún. Tuy hãy còn nhỏ và mới bắt đầu những 

ngƣời làm cha làm mẹ có thể dễ dàng xây dựng nếp sống thờ phƣợng gia đình 

thành công hơn là khi con cái đã khôn lớn nhƣng vẫn còn ở nhà vào những năm 

cuối trung học. Tuy nhiên cố gắng duy trì việc thờ phƣợng trong gia đình vẫn có 

ích lợi, cả khi việc ấy đòi hỏi phải chịu hi sinh. Edith Deen đã nói đúng về điểm 



này: “Một trong những nguồn sinh lực quan trọng nhất của dân Y-sơ-ra-ên là việc 

cả gia đình đều thờ phƣợng Đức Chúa Trời (Phục 16). Các gia đình ngƣời 

Y-sơ-ra-ên cảm thấy Đức Chúa Trời tuy vĩ đại nhƣng vẫn gần gũi, cảm thấy sự 

thánh khiết và hiện diện của Ngài... Những con ngƣời sơ khai đó có sự tƣơng phản 

rõ rệt với nhiều gia đình ngày nay, không có thì giờ để cùng thờ phƣợng chung với 

nhau, cho nên hậu quả là đang tiến về hƣớng có nhiều nguy hiểm”. 

Sức mạnh của gia đình là sự đoàn kết; sự hiệp một này không có cách nào để đƣợc 

củng cố khác hơn là nhờ sự thờ phƣợng chung cách trang nghiêm của tất cả các 

thành viên trong gia đình. Quả thật “các gia đình cùng cầu nguyện chung với nhau 

cũng sẽ cùng đứng chung với nhau”, xƣa và nay đều nhƣ vậy. Sức mạnh của dân 

tộc ta chẳng bao giờ vƣợt quá sức mạnh của gia đình chúng ta, sức mạnh của gia 

đình chúng ta hầu nhƣ hoàn toàn tuỳ thuộc cơ cấu tôn giáo và sức hậu thuẫn tinh 

thần từ đó. Một nƣớc dân chủ chớ nên trông mong có thể tồn tại nếu sinh hoạt của 

nó bị sụp đổ. Các nƣớc dân chủ đƣợc xây dựng trên danh dự, lòng thành thật ngay 

thẳng và lòng tin cậy lẫn nhau giữa những cá nhân với nhau. Một khi tôn giáo của 

gia đình theo cửa sổ bỏ đi ra khỏi gia đình, thì một hình thức chính quyền khác sẽ 

tiếm đoạt các quyền lợi và đặc quyền của cá nhân sẵn sàng theo khung cửa sổ 

chính trị của quốc gia mà bay vào để nắm lấy những sợi dây cƣơng lãnh đạo. 

Về vai trò của tình yêu thƣơng trong sinh hoạt gia đình, Edith Deen nhận định: 

“Gia đình là nơi nuôi dƣỡng tình yêu thƣơng tốt nhất. Khía cạnh tự nhiên này của 

gia đình có lẽ là lý do cao cả nhất để nó tồn tại. Bắt đầu cuộc đời đƣợc yêu thƣơng 

và lớn lên đƣợc vây bọc bằng tình yêu thƣơng trìu mến thật ấm cúng và âu yếm 

của gia đình, là vô cùng có phƣớc. Tình yêu nở rộ trong một gia đình hạnh phúc, 

nơi cha mẹ, con cái, anh em chị em, vợ và chồng đều chăm sóc nhau và bày tỏ lòng 

quan tâm yêu mến nhau trong sự an vui của tất cả mọi ngƣời”. 

Edith Deen đã diễn tả các nguồn gốc của sự đoàn kết trong gia đìnhc ăn cứ vào 

lòng yêu nƣớc, sự vâng giữ luật pháp, đức tin vào vận mệnh của dân sự Đức Chúa 

Trời, đức tin vào sự thông hiểu Kinh Thánh của dân Y-sơ-ra-ên đời xƣa. Những 

nguyên tắc ấy cùng là nền móng và là sức mạnh của thời đại chúng ta hiện nay. 

Tất cả những điều đó có liên hệ gì với sự thờ phƣợng gia đình? Đúng ra là thế này: 

Không có chỗ nào khác hay lúc nào khác hơn thờ phƣợng gia đình để các đức tính 

tối quan trọng giữ chặt cho gia đình gắn liền với nhau đƣợc tiêm vào cho con cái 

hữu hiệu hơn thế, và những bậc làm cha làm mẹ cũng đƣợc ban cho sức lực và tiếp 

nhận sự hƣớng dẫn cho trách nhiệm của mình cũng là ở đó. Thì giờ mọi ngƣời 

quây quần nhau thờ phƣợng đem đến nguồn sức mạnh đặc biệt để buộc chặt mọi 

ngƣời lại với nhau, chẳng có gì khác có thể làm đƣợc điều đó. “thờ phƣợng tại gia” 

đóng vai trò quan trọng trong gia đình, cũng nhƣ việc thờ phƣợng hằng tuần trong 

nhà thờ đã đóng vai trò của nó đối với cộng đồng nói chung vậy. 

Tai hại thay, trong một số các trƣờng hợp thì giờ thờ phƣợng trong gia đình đã bị 

hƣớng dẫn sai lầm đƣa đến chỗ bị tàn hại. Trong nhiều gia đình, ngƣời ta vẫn có 



thói quen chờ đợi cho tới khi con cái đều đến giờ đi ngủ đã. Nhiều khi mấy đứa 

nhỏ đã buồn ngủ hoặc lắm khi lại vắng nhà, thế là giờ thờ phƣợng không còn kiến 

hiệu nữa. Nếu dành riêng thì giờ nhóm lại ngay sau bữa ăn chiều, lúc tất cả mọi 

ngƣời còn tại đó, không phải tốt hơn sao. Nếu đã chọn thì giờ đó, mỗi ngƣời trong 

gia đình phải bảo nhau mỗi ngƣời đều phải có mặt nhân cơ hội ấy. Những ai bỏ 

mái gia đình lo việc riêng thì không có lý do gì để tự bào chữa cả. Cần dọn bữa ăn 

chiều sớm để tất cả mọi ngƣời đều có thể tham dự buổi nhóm quan trọng này. 

Một số gia đình nhận thấy xếp giờ này sau bữa điểm tâm tốt hơn. Trong trƣờng 

hợp này, cả gia đình phải dậy dớm hơn từ mƣời lăm phút đến nửa giờ để có thì giờ 

chuẩn bị đi học, đi làm. Quy luật này đƣợc đặt thành tiêu chuẩn, và không ai nghĩ 

đến chuyện vắng mặt, trừ khi bệnh tật phải nằm liệt giƣờng. Tôi từng khảo xét việc 

áp dụng quy luật và tin rằng đây là thì giờ, thích hợp cho việc thờ phƣợng trong gia 

đình trƣớc khi bắt đầu một ngày. Mỗi gia đình cần chọn một thì giờ nào thích hợp 

nhất, rồi yêu cầu từng thành viên phải vâng giữ. 

Buổi nhóm lại này phải ngắn gọn nhƣng đến nơi đến chốn, chớ không phải thì giờ 

làm mọi ngƣời đều mệt mỏi vì những bài học Kinh Thánh dài dòng, những lời răn 

dạy hay những bài cầu nguyện lê thê cho đủ mọi công việc của Đức Chúa Trời 

khắp thế giới. Nếu có đƣợc Kinh Thánh, phải ngắn gọn không kèm theo lời chú 

giải nào cả. Trong một gia đình đông ngƣời hơn, để cho một hoặc hai đứa con luân 

phiên nhau cầu nguyện mỗi ngày, cho đến khi hết lƣợt rồi đến những ngƣời làm 

cha mẹ. Nhƣ vậy, buổi nhóm có thể đƣợc tổ chức hết sức ngắn gọn, lý thú và hấp 

dẫn. Nó có thể dễ dàng trở thành chết lạnh và vô nghĩa nhƣng cũng có thể đƣợc 

biến thành một trong những thì giờ thích thú nhất trong ngày! 

Nếu ngƣời cha không phải là Cơ Đốc nhân, ngƣời mẹ phải hƣớng dẫn buổi nhóm. 

Nếu ngƣời mẹ không phải là Cơ-đôc nhân thì một thành viên trẻ hơn trong gia đình 

đảm nhận việc đó, nên đọc Kinh Thánh và cùng cầu nguyện với số ngƣời còn lại 

trong nhà. 

Nếu thấy việc tổ chức gia đình lễ bái hằng ngày là điều không thể nào làm đƣợc, 

thì phải nhóm lại mỗi tuần, vào thứ bảy hoặc Chúa nhật, hoặc bất cứ lúc nào thuận 

tiện nhất cho cả gia đình. Gia đình lễ bái mỗi tuần một lần nhƣng thực hiện tốt, vẫn 

hơn là tổ chức hằng ngày nhƣng lại khô khan, nghèo nàn. Nó phải đƣợc tổ chức 

sao cho thuận tiện và có ý nghĩa thật nhiều cho con cái, đừng bỏ qua, xem thƣờng. 

3. Những căng thẳng trong sinh hoạt gia đình. Hầu nhƣ không thể có sự sinh hoạt 

liên hệ mật thiết với nhau nhƣ trong một gia đình, mà thỉnh thoảng lại không nảy 

sinh những căng thẳng. Nhiều khi những bậc làm cha mẹ bị căng thẳng chán nản vì 

vì chúng va chạm ngoài đời. Lắm khi vì những căng thẳng đó họ có thể trở nên cộc 

cằn, quạo quọ phần nào. Khi ấy mỗi ngƣời phải biết mình đang bị công việc làm ăn 

thúc ép hoặc bị quá lo lắng chuyện gia đình, cần đƣợc thƣ dãn và tự chủ. Cha mẹ 

trút đổ bực dọc lên con cái, có thể khiến chúng cũng cộc cằn quạo quọ, và mất vui 

vẻ với nhau. 



Khi căng thẳng có phần gia tăng trong gia đình, nên dành chút ít thì giờ để giải toả 

bằng một trò chơi nào đó, nếu có thể đƣợc. Hoặc tìm cách để giảm bớt căng thẳng 

bằng cách yêu cầu con cái nên kìm chế các xúc động hoặc thôi quát mắng gây gổ 

nhau. Nhiều khi nếu có sẵn băng nhạc trong nhà, cũng nên mở ra để làm dịu bớt 

căng thẳng. Dầu sao, cũng phải giữ cho những căng thẳng khỏi bùng nỗ thành 

những trận chửi lộn, đánh lộn trong đám con cái. Anh em chị em có xung khắc thù 

nghịch nhau chút ít là điều tự nhiên và bình thƣờng nhƣng khi điều đó tăng đến cao 

điểm lúc ấy phải giải toả bằng một cách rõ ràng nào đó. 

Những căng thẳng giữa anh em chị em với nhau đƣa tới lời qua tiếng lại, là chuyện 

thƣờng xảy ra trong sinh hoạt của một gia đình đông ngƣời. Chẳng có gì để phải 

báo động, trừ khi các điều đó cứ tiếp tục xảy ra hằng ngày, làm cho ngƣời trong gia 

đình lâm vào cảnh chiến tranh dai dẳng với nhau. Sự ác độc, thù oán cứ phát triển, 

có thể gây tổn thƣơng sâu xa về phƣơng diện tình cảm hoặc ít hoặc nhiều cho đám 

con cái; nhiều khi phải mất nhiều năm mới dàn xếp đƣợc những chuyện bất hoà để 

cho nảy nở vƣợt quá tình trạng bình thƣờng, và lành mạnh. Khi xảy ra tình hình 

nhƣ thế giữa hai thành viên nào đó trong gia đình, dẫn đến chuyện thù ghét, rồi cứ 

đều đặn bộc lộ đến với một thành viên nhất định nào đó trong gia đình, thì ngƣời 

làm cha mẹ cần phải ra tay hành động, vì một vấn đề nhƣ vậy sẽ có thể phát triển 

thành nghiêm trọng. Có thể có rất nhiều lý do chính đáng về mặt tâm lý dẫn đến 

thù ghét đó và nếu vậy, cần phải lƣu ý ngay những ngƣời trong cuộc. 

Những căng thẳng giữa cha mẹ và con cái cũng thƣờng nảy sinh. Thƣờng thờng 

điều này rất tai hại. Những đứa con gái từng ái mộ nồng nhiệt và yêu thƣơng cha 

thƣờng phát triển một thái độ xa lánh, làm mặt lạ (hand-off) với ngƣời cha nào 

những năm đầu ở tuổi thiếu niên. Đây là tác dụng của việc thay đổi hƣớng về liên 

hệ giữa con trai và con gái. Nhiều khi đứa con gái muốn thu hút đám con trai cảm 

thấy rằng nếu cha mình tỏ ra chìu cuộng mình tức là mình hãy còn bé, trong khi nó 

lại sốt ruột muốn lớn lên, nên muốn cha mình cứ để mặc cho mình. Nhƣ vậy, nó 

cảm thấy mình đã lớn rồi. Một số ít con gái phát triển tình dục khá sớm, nên chúng 

bối rối khi có một ngƣời đàn ông ôm ấp hay tỏ ra âu yếm mình, và chính vì lý do 

ấy chúng muốn trốn tránh, làm mặt lạ với cha. Nhiều khi đến tuổi đó đứa con gái 

cũng có thái độ thù dịch đối với cha mà chẳng biết - thƣờng thƣờng cả cô gái lẫn 

cha mẹ cô cũng chẳng biết tại sao. Thƣờng thƣờng vào khoảng thời gian đó, giữa 

ngƣời mẹ và con gái cũng phát triển sự “khắc khẩu” muôn đời. Điều đó đã nảy sinh 

từ ngày các con gái đầu tiên của bà E-ve cãi nhau với bà và có lẽ sẽ chẳng bao giờ 

ngƣng lại. Ngƣời ta chỉ nên đơn giản học tập để biết phải thích ứng với tình hình 

đó hoặc tìm cách thoát khỏi tốt mà thôi. 

Nhiều khi vào giai đoạn mƣời lăm mƣời sáu tuổi, con trai cũng tỏ ra thù nghịch với 

cha chúng nhất là các cậu có ý chí mãnh liệt cảm thấy ngƣời cha đã quá nghiêm 

khắc với mình. Nó đã hiểu lầm đâu là khái niệm về uy quyền tối hậu. Cậu con đã 

có đƣợc chỗ làm mà lƣơng bổng tƣơng đƣơng với cha, về thân hình thì càng cao 



lớn vạm vỡ bằng cha, cho nên cậu ta bắt đầu so sánh sự mạnh dạn của mình với 

cha ở vài khía cạnh nào đó. Các ông cha nên lờ đi thái độ đó, và cố tìm cách “làm 

hoà” đƣợc càng nhiều càng hay với những con đang “làm loạn” của mình. Thƣờng 

thƣờng một ngƣời cha hiểu biết có thể ngồi lại để nói chuyện “bằng vai” với con 

trai mình trong phạm vi hợp lý nào đó. Làm nhƣ vậy, một ngƣời cha thật sự hiểu 

biết thƣờng khám phá nguyên nhân của việc con mình đố kỵ với mình và có thể 

giúp cậu con đối diện với vấn đề khiến nó có những thái độ “phản loạn” nhƣ vậy. 

Thay vì dùng biện pháp nghiêm khắc đối với con, trƣớc hết ngƣời cha nên tìm xem 

có gì ẩn đàng sau cách ăn ở cƣ xử đó của nó. Nhiều khi lý do của việc thay đổi các 

ăn ở cƣ xử đột ngột nhƣ vậy có thể do hiểu lầm, cảm thấy mình khiếm khuyết, do 

những mặc cảm phạm tội nảy sinh từ việc hiểu lầm một vài vấn đề tự nhiên nào đó 

của tuổi thiếu niên, hoặc nhiều sự việc khác nữa. Mọi ngƣời cần hiểu rằng con cái 

mình cũng có các vấn đề riêng cần phải đƣơng đầu và giải quyết thoả đáng, nếu 

muốn cho cậu thiếu niên ấy khỏi bị tổn thƣơng do các vấn đề tình cảm sâu xa và 

đừng để cậu phải dùng những cách hung hăng hơn để giải quyết vấn đề của mình. 

4. Làm việc cho cả gia đình. Ngoài việc thờ phƣợng ra, thì không còn có hoạt động 

nào ngƣời ta có thể dấn thân vào khác hơn là làm việc. Trƣớc khi A-đam phạm tội 

trong địa đàng E-đen, Đức Chúa Trời đã đặt ông vào đó “để trồng và giữ vƣờn” 

(SaSt 2:15). Do đó, ngay từ trƣớc khi tội lỗi xâm nhập thế gian này, con ngƣời đã 

đƣợc truyền lịnh là phải làm việc. Và rất có thể nếu con ngƣời không hề phạm tội, 

thì việc làm sẽ là điều thích thú cho mình, và khiến ngày càng tiến bộ, càng tốt đẹp 

hơn lên. 

Công việc làm cho từng thành viên trong gia đình vừa lành mạnh vừa bổ ích. Mỗi 

ngƣời cần phải đƣợc giao cho một công việc, dầu rất nhỏ nhặt. Cả đến mấy đứa 

con nhỏ cũng thƣờng vui vẻ khi đƣợc giao cho một việc nhỏ nhặt phải làm, phù 

hợp với sức chúng. Để cho con cái ở không là điều không tốt. Có lần Ben Franklin 

đã nói rất đúng rằng: “Sa-tan tìm việc làm vậy để giao cho những bàn tay ở không 

làm”. 

Cho nên cần phải dạy mỗi đứa con góp phần mình vào công việc trong nhà. Mỗi 

đứa phải dọn dẹp phòng mình hoặc góp phần giữ gìn cho nó đƣợc sạch sẽ, ngăn 

nắp. nếu biết thu xếp hợp lý công việc nhà, ngƣời mẹ có thể có đƣợc nhiều thì giờ 

lý thú mỗi ngày cho những công việc khác cần thiết hơn công việc nhàm chán 

trong nhà. 

“Mỗi đứa con đều phải đƣợc dạy để biết làm việc. Lao động rất có giá trị. Tất cả 

thiếu niên đang tuổi lớn cần phải hoạt động, và có nhiều giá trị khác nữa để ngƣời 

ta phải làm việc, chớ không phải chỉ vì các giá trị vật chất suông mà thôi, cho dù 

chúng có to lớn, vĩ đại đến đâu đi nữa. Có các giá trị giáo dục. Chúng ta học hỏi 

bằng cách làm việc. Làm việc dạy ngƣời ta về kỹ nghệ, sáng kiến thành công, yêu 

các giá trị và nhiều bài học đáng giá khác nữa. Một số các nhà công kỹ nghệ đầu 

tiên của đất nƣớc này xuất thân từ các nông trại mà hồi nhỏ, họ đã học tập nhờ lao 
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động. Hãy tìm đọc trong bộ Bách khoa từ điển Anh quốc, những câu chuyện đã 

đƣợc kể lại về các ông Ford, Woolworth, Morgan, Schiwab, Mc Cormick, Elisha 

Hower, Edison, Hoover, Mac Arthur, Eisen hower, Rockefeller, để biết các nhânv 

ật ấy đều từng phải lao động hết sức vất vả nhƣ thế nào lúc hãy còn bé”. 

“Lao động dạy các giá trị tinh thần, nhƣ cá tính, sự ngay thật đàng tin cậy, và giá 

trị của việc phải kiên trì đeo đuổi công việc cho đến cùng. Đừng bao giờ để cho 

một đứa trẻ hay một thanh niên làm không tới nơi tới chốn... Phải bảo cô bé Mary 

may cho xong chiếc áo nó đã cắt, hoặc cậu bé John ráp cho xong chiếc ô tô cũ cậu 

ta đã bắt đầu tân trang, v.v.. Nếu không; sau này, chúng sẽ phải trả giá vì không 

làm xong nổi những việc quan trọng hơn. Một ngày nào đó, Mary sẽ bồng con nhỏ 

của nó về nhà cha mẹ, vừa khóc tức tửi vừa nói: “Con không thể nào chịu đựng lâu 

hơn nữa... Con phải trở về nhà thôi... Cuộc hôn nhân của cô bị đổ vỡ vì đã không 

học tập phải làm cho đến nơi đến chốn điều mình đã bắt đầu. John cũng vậy hoặc 

nó sẽ chẳng bao giờ giữ đƣợc một chỗ làm nào cho lâu đủ để có thể tiến tới địa vị 

lãnh đạo... vì hồi còn nhỏ ở nhà, nó không đƣợc dạy bảo phải kiên trì nhẫn nhục, 

phải làm sao để đạt tới chỗ thành công”. 

“Có ngƣời đã nói rất đúng: 'Ma quỉ tìm cách cám dỗ ngƣời ta, nhƣng những kẻ ăn 

không ngồi rồi lại cám dỗ ma quỉ' Có lần Henry Drummond đã nhận định: 'Đức 

Chúa Trời ban cho chúng ta việc làm không phải vì thế gian này cần đến nó, mà vì 

những ngƣời làm việc cần đến nó. Con ngƣời làm việc, nhƣng công việc đào tạo 

con ngƣời'”. 

Nhiều vĩ nhân của đất nƣớc chúng ta trong quá khứ gần đây xuất thân từ những 

ngƣời bán báo, đi giao hàng tạp hoá, chạy việc vặt. Trong quá khứ, khi một ngân 

hàng muốn đào tạo một nhân viên chấp hành cho tƣơng lai, ngƣời ta thƣờng thuê 

một thiếu niên có vẻ đầy hứa hẹn để chạy công việc vặt. Ngƣời ta ngày càng giao 

nhiều trách nhiệm hơn cho cậu ta. Lắm khi mới nhận việc cậu bé đƣợc giao cho 

một số tiền nhỏ mà cậu ta có thể ăn cắp, để thử cậu ta. Nếu cậu bé tự chứng minh 

đƣợc là đáng tin cậy, thì sẽ đƣợc giao nhiệm vụ đi phát những món tiền lớn hơn. 

Về sau, cậu đƣợc giao cho các việc làm khác trong ngân hàng; và ngƣời ta kể lại 

rằng nhiều vị giám đốc ngân hàng rất thành công ngày nay, trƣớc kia là những cậu 

bé chạy việc vặt nhƣ thế! Có một ngƣời bạn tốt của tôi từ hồi còn nhỏ, bây giờ 

đang là quản lý. Nhà Sách của Viện Đại học Duke ở Durham, North Carolina. Anh 

ta đã vạch con đƣờng đi vào Đại học bằng nghề bán báo. Nói chung, các thanh niên 

tự lo vào trƣờng cao đẳng thƣờng thành công hơn những ngƣời đƣợc cha mẹ hay 

những ngƣời giàu có khác trả chi phí cho họ vào học. Lao động làm cho ngƣời ta 

điều mà chẳng có điều gì khác có thể làm đƣợc. 

5. Việc giải trí tiêu khiển trong gia đình. Xã hội của chúng ta hiện cần đến việc giải 

trí hơn hồi năm mƣơi năm trƣớc đây. Chúng ta hiện nhàn rỗi hơn, do đó cần nhiều 

thú tiêu khiển nhân tạo hơn. Ngày nay, trò giải trí nhằm mục đích thƣơng mại rất 

phổ biến, nhƣng nhƣợc điểm của nó là chúng ta đang trở thành những “khán giả” 



ngày càng tham gia ít hơn vào các thú tiêu khiển cần thiết để giúp tăng trƣởng về 

mặt thể chất, xã hội. 

Chỉ cần một ít về tƣởng tƣợng và chịu khó của những bậc làm cha mẹ hay các đứa 

con lớn hơn, là gia đình đã có thể trở thành chỗ giải trí tiêu khiển đa dạng và đa 

diện. Cần khích lệ tất cả mọi ngƣời trong gia đình cùng tham gia các trò vui chơi 

trong nhà. Cần tổ chức một đêm vui chơi tại gia” ít nhất mỗi tuần một lần. Ngày 

nay, đám thanh niên lớn hơn thƣờng đi dự đủ thứ các hình thức hoạt động bên 

ngoài hầu nhƣ hằng đêm, bằng không chúng cũng đinh ninh mình bị “giam chặt 

nhốt kín” đối với các hoạt động của đời sống. Cả khi chúng bị giới hạn chỉ ở nhà 

mỗi tuần một hoặc hai đêm, vài đứa vẫn than phiền là chúng đã bị thình lình mất đi 

phân nửa cuộc đời rồi! Về phƣơng diện đạo đức xã hội và thuộc linh có phản ứng 

nhƣ vậy là không lành mạnh, đó là chƣa nói đến việc thanh niên thƣờng bị tổn hao 

sức khỏe về thể xác nữa. 

Một đêm ở nhà với nhiều trò chơi có khách đƣợc mời cùng trạc tuổi con cái trong 

nhà, có thể sẽ rất lý thú. Gia đình nên có máy ghi âm, nhạc cụ hoặc bất luận thứ gì 

trẻ con có thể vui chơi đƣợc. Nếu nhà không rộng đủ lại có quá đông trẻ, thì có thể 

cho phép chúng dọn một khoảng sân cho rộng hay nếu đƣợc thì sống xây thêm một 

phòng chơi. Gia đình nào biến đƣợc nhà mình thành một nơi giải trí tiêu khiển thật 

sự và hấp dẫn, sẽ là điều vô cùng kỳ diệu. Cần cung cấp các sách tốt cho những trẻ 

ham đọc, và nên chăm sóc phòng dành cho con cái cho có vẻ hấp dẫn hơn. 

Ngƣời ta có thể tạo đƣợc một gia đình hạnh phúc khó cộng tác. Chẳng hạn nhân 

dịp sinh nhật của ngƣời trong nhà có thể tạo cơ hội để tổ chức lễ sinh nhật có tiệc 

tùng, bánh ngọt, thấp nến, quà tặng, và vui chơi, cũng có thể mời một ngƣời bạn 

cùng tuổi, cùng ngày sinh dự nữa. Mỗi ngày lễ cũng có thể đƣợc tổ chức kỷ niệm 

có đủ khung cảnh và phần kể chuyện về ý nghĩa của ngày lễ đó cho trẻ con lúc dự 

tiệc hay vào một thì giờ thích hợp nào đó. Đi du ngoạn miền núi, miền biển, sông 

hồ, việc bảo tàng, công viên hay nhiều địa điểm giống nhƣ vậy cần đựợc thảo 

hoạch cùng với những chuyến du ngoạn ngoài trời để tạo cơ hội cho con cái vui 

chơi và học hỏi. Có thể lập chƣơng trình tham dự các trại hè, các trại họp mặt 

thanh thiếu niên, và nhiều cơ hội khác nữa do Hội thánh tổ chức để lũ trẻ làm quen 

với các hoạt động tôn giáo, do đó, cũng tạo cơ hội rộng rãi cho chúng tham gia 

chẳng những vào các hoạt động ấy, nhƣng quan trọng hơn cả, là biết tự mình tham 

dự và dâng mình cho Đấng Christ, qua các hoạt động đó. 

6. Một khoản trợ cấp cho mỗi đứa con. Không phải tất cả những ngƣời làm cha mẹ 

đều đồng ý với sách lƣợc cấp một khoản trợ cấp cho mỗi đứa con. Nếu không trợ 

cấp nhƣ vậy, thì nên có một hình thức nào đó cho phép trẻ con có tiền riêng hoặc 

làm ra tiền. Trong thực tế, cần áp dụng luật lệ cho đứa trẻ bất luận tiền bạc từ đâu. 

Nếu có khoản trợ cấp thì nên cấp hằng tuần hay hằng tháng; tuy nhiên, đứa trẻ rất 

khó chờ đợi đƣợc đến cả tháng, cho nên tiền trợ cấp cho nó cần trù liệu hằng tuần, 

nếu có thể đƣợc. 



Con cái cần phải đƣợc dạy dỗ dâng phần mƣời các lợi tức của mình và nhƣ thế 

chúng biết dùng tiền bạc cũng nhƣ đời sống của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. 

Làm nhƣ vậy tức là cũng dạy dỗ chúng bài học quan trọng về giá trị, của tiền bạc 

nữa. Hiện nay, có quá ít thanh niên biết đƣợc giá trị đích thực của đồng tiền nhƣ 

đáng phải biết. Sự kiện này liên hệ đến nhiều gia đình của những đôi vợ chồng trẻ 

đang gặp khó khăn đến nỗi không đủ cho các chi phí cần thiết nữa, khiến họ luôn 

luôn bị đè nén. Thật vậy, theo các bảng thống kê, bất hoà về tiền bạc là các lý do 

chính để ngƣời ta ly dị nhau. Con cái cần đƣợc dạy dỗ thật sự để biết rõ giá trị của 

tiền bạc. 

Có bốn bài học về giá trị của tiền bạc nên dạy cho mỗi đứa trẻ: 1. Biết cách kiếm 

tiền, 2. Biết cách tiết kiệm tiền; 3. Biết cách cho tiền và 4. Biết cách tiêu tiền. Mỗi 

ngƣời phải biết cách làm ra tiền thật thà và phải lẽ; biết tiết kiệm tiền bạc nhƣng 

không keo kiệt; cách cho tiền sao cho có kết quả, thật khôn ngoan cho có kết quả, 

thật khôn ngoan cho công việc của Đức Chúa Trời và cho nhân loại; biết cách tiêu 

tiền thật khôn ngoan, nhạy bén và làm thế nào để tiêu từng đồng bạc cách lợi ích 

nhất. Bà gia tôi có dạy cho vợ chồng chúng tôi, một bài học về việc tiêu tiền rất có 

giá trị. Bà thƣờng nói: “Nếu các con không cần một vật gì, thì nó không phải là 

một dịp mua rẻ hiếm có, cho dù ngƣời ta có bán nó rẻ đến đâu chăng nữa”. Nhiều 

ngƣời vẫn hay tiêu phí những món tiền họ đã phải khổ nhọc mới kiếm đƣợc cho 

những việc họ không thật sự có cần hay thấy là bổ ích, chỉ vì họ bị thúc đẩy phải 

tiêu tiền. Con cái cần đƣợc dạy những bài học thật dài và thật khó học thuộc, để 

đừng phung phí cách sai lầm lợi tức của chúng. 

Con cái phải tiêu tiền trợ cấp của chúng thật đúng. Có thể dùng một số để mua 

bánh kẹo, nƣớc giải khát, nhƣng phải dành một số để mua các học cụ, quần áo và 

nhiều vật dụng cần thiết khác. Rồi cũng phải để dành một phần cho các nhu cầu 

trong tƣơng lai nữa (xem chƣơng 3 và 9 trong sách này).  

7. Phần của con cái trong một số hình thức kỷ luật. Nên thiết lập luật lệ trong gia 

đình rồi quyết định phải trừng phạt nhƣ thế nào khi luật lệ bị vi phạm. Đừng bao 

giờ để đứa trẻ tự xử phạt. Làm nhƣ vậy thiếu khôn ngoan, có khi nguy hiểm nữa. 

Nhƣng đứa trẻ phải có mặt trong buổi họp để quyết định hình phạt. Chẳng hạn Bill 

ăn cắp vật gì đó của Tom và đã dùng hết hoặc phá hỏng bằng cách nào đó, không 

thể trả lại hoặc thay thế bằng vật khác đƣợc. Vậy triệu tập hội nghị gia đình để 

quyết định xem phải trừng phạt Bill nhƣ thế nào Khi đã quyết định xong bỏ phiếu 

thi hành, thì cha mẹ, hoặc một đứa trong đám con cái sẽ thi hành án lệnh do hội 

nghị đã biểu quyết. Nhƣ vậy đứa con sẽ đƣợc dạy dỗ về giá trị của luật pháp dân sự 

và thực thi nhƣ thế nào. 

8. Tổ chức. Dùng một bảng thông tin hay dán lên tƣờng một bảng liệt kê những 

điều quan trọng. Liệt kê những gì mọi ngƣời đều phải nhớ, và những việc ai phải 

làm và bao giờ phải làm. Thí dụ: rửa chén bát: Thứ hai và thứ tƣ: Hai; thứ ba và 

thứ năm: Ba; thứ sáu và thứ bảy: Tƣ. 



Cũng cần liệt kê tất cả các quyết định quan trọng của gia đình trong tuần nữa. Dán 

thông cáo lên bảng thông tin, nhƣ vậy, mọi ngƣời đều ghi nhớ tất cả những biến cố 

và nơi chốn cũng nhƣ thì giờ xảy ra trong xã hội gia đình. 

9. Khủng hoảng gia đình. Thảo luận công khai vấn đề với gia đình càng nhiều 

chừng nào hay chừng nấy. Dạy bảo mỗi ngƣời đừng tiết lộ việc riêng trong nhà với 

bất cứ ngƣời ngoài nào khác. Dạy mỗi ngƣời trong gia đình phải biết giữ kín 

chuyện riêng trong nhà trong phạm vi ngƣời trong nhà với nhau mà thôi; cũng dạy 

mỗi ngƣời phải giúp vào việc giải quyết các nan đề trong gia đình. 

Nếu gia đình muốn mua một chiếc xe hơi mới, cần tập trung thảo luận xem nên 

mua loại xe nào, kể cả kiểu gì, hiệu gì nữa. Tất cả mọi ngƣời đều sẽ hƣởng đƣợc 

lợi ích của chiếc xe đó - thế thì tại sao mọi ngƣời lại không thể góp phần vào việc 

lựa chọn và chịu trách nhiệm về những bất tiện của nó, sau khi đã mua? 

10. Nhận lãnh trách nhiệm. Giao phó cho từng thành viên trong gia đình tối đa 

trách nhiệm mỗi ngƣời có thể nhận lạnh. Làm nhƣ vậy bạn đã dạy cho con cái biết 

đóng góp gánh vác đầy đủ trách nhiệm của chúng ở đời. Ngƣời làm cha mẹ sẽ biết 

cách không chồng chất lên con cái quá nhiều trách nhiệm, nhƣng cũng biết cách để 

cho chúng góp phần để phát triển tinh thần nƣơng cậy lẫn nhau cũng nhƣ phát triển 

tốt nhân cách của chúng. 

Cũng vậy, phải dạy chúng biết nấu ăn, làm vƣờn, sửa lại các vật dụng bị hƣ, quét 

dọn lau rửa nhà cửa, và giặt ủi quyền áo. Chúng sẽ học đƣợc rất nhiều bài học giá 

trị để khép mình vào kỷ luật và tự tin, sẽ khiến chúng dễ thích ứng với công việc 

ngoài đời. 

11. Các kế hoạch dài hạn. Khi có cuộc họp mặt gia đình cần thảo luận các kế hoạch 

lâu dài. Nếu đứa con lớn nhất sắp vào trƣờng cao đẳng trong một hai năm tới 

chẳng hạn nên đem ra bàn bạc việc ấy. Nhiều việc khác nữa có tấm quan trọng lâu 

dài cũng có thể đem ra bàn, nhƣ nghỉ hè năm tới sẽ làm gì, hoặc đến lễ cảm tạ, lễ 

Giáng sinh gia đình sẽ đi đâu. 

Bên trong cấu trúc của gia đình, cần giáo dục đủ mọi nghệ thuật sống trong sinh 

hoạt gia đình. Phải luôn luôn giữ cho phẩm giá và sự thánh khiết của gia đình khỏi 

bị xâm phạm. Luôn luôn nêu cao trƣớc mặt con cái: “Gia đình ta không làm những 

chuyện nhƣ thế” ám chỉ những điều thấp kém hơn các tiêu chuẩn xã hội và nếp 

sống chân chính của Cơ Đốc nhân. Thay vì chỉ trích những ngƣời hàng xóm vẫn 

làm những việc nhƣ thế, chỉ nên nhận xét là gia đình ta không làm những việc nhƣ 

vậy. Luôn luôn nêu cao khẩu hiệu này trứơc mắt con cái bạn lúc chúng còn nhỏ, 

khi chúng lớn khôn, nó sẽ ghi sâu vào tâm trí đừng làm hay dung dƣỡng điều gì có 

thể gây xấu hổ, tai tiếng cho gia đình. Trong một gia đình thành công, đều huấn 

luyện đào tạo tốt tất cả những gì có cần cho tƣơng lai hạnh phúc cho con cái. 

Ngƣời làm cha mẹ phải mua đầy đủ các loại sách để giúp con cái biết mọi vấn đề 

cần thiết cho tƣơng lai hạnh phúc của chúng - tất cả các sách từ sự cứu rỗi, kiến 

thức Kinh Thánh, đến kiến thức về tình dục vai trò của nó để giúp hôn nhân hạnh 



phúc cho con cái trong tƣơng lai cũng nhƣ cho những năm chúng lớn lên và bắt 

đầu làm quen kết bạn. 

Nên biến gia đình thành một trƣờng đại học, Hội thánh, chính quyền, với bầu 

không khí cộng đồng trong lành, trong đó mọi kinh nghiệm và thông tin cần thiết 

đều đƣợc học tập càng nhiều càng hay. Hãy đọc câu chuyện về đời sống gƣơng 

mẫu của bà Susanna Wesley; mẹ của hai ông John và Charles Wesley bạn sẽ đƣợc 

một khuôn mẫu tốt về vấn đề này. 

12. Hoàn tất mọi công việc. Phải buộc con cái làm cho hoàn tất công việc. Thoạt 

nhìn quy luật này có vẻ nhƣ vô nghĩa, nhƣng thật ra, nó rất quan trọng trong việc 

huấn luyện, dạy dỗ con cái. Trẻ nào làm việc mà không bao giờ hoàn tất, thì chẳng 

bao giờ phát triển đƣợc một ý thức trách nhiệm đích thực. Nếu chúng nhờ cha mẹ 

giúp cho để đạt đƣợc mục đích, về sau khi ra đời, chúng cũng sẽ trông chờ ngƣời 

khác giúp đỡ. 

Để minh hoạ, Roberta làm nhiều công việc nhƣng làm nửa chừng bỏ mặc cho mẹ 

cô. Cô ta chẳng bao giờ may cho xong một cái áo mà cuối cùng mẹ cô lại không 

phải nhúng tay vào. Em trai cô ta, thằng Robert cũng chẳng bao giờ làm cho xong 

công việc của nó. Nó bắt đầu đóng cái chuồng thỏ nhƣng chẳng bao giờ xong, cuối 

cùng, cha nó phải ném vào thùng rác. 

Về sau, một ngày nọ Roberta trở về nhà than phiền là cô ta không thể nào chung 

sống đƣợc với John nữa. “Tại sao vậy, nó không chung thủy với con à? Hay là nó 

đánh đập con?” bà mẹ ngạc nhiên hỏi. 

“Thƣa mẹ, không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn tốt với con, nhƣng có chồng phải làm 

quá nhiều việc con không thích, cũng không muốn làm nữa. Con chỉ muốn thôi 

chồng. Lại sống cuộc đời độc thân, mà hạnh phúc hơn”. 

Bà mẹ có khuyên giải gì, cô ta cũng không nghe. Roberta sau khi lấy chồng, vẫn 

muốn đƣợc y nhƣ điều mẹ cô đã cho phép cô làm hồi còn nhỏ - cô ta chẳng làm 

xong đƣợc một việc gì, cho nên gia đình phải tan vỡ. Còn Robert khi lớn lên, 

chẳng theo đuổi công việc làm nào đƣợc lâu cả. Nó luôn luôn tìm lý do để thay đổi 

chỗ làm. Lẽ dĩ nhiên nó không thể nào thành công đƣợc trong giới kinh doanh. Về 

sau, nó cũng bỏ vợ vì không chịu nỗi những khó khăn cực khổ của đời sống gia 

đình. Nó đã chẳng bao giờ tập quen kiên trì chịu đựng một việc gì mà nó không 

thích từ khi còn bé. Cách nó đƣợc nuôi dạy phải gặt lấy hậu quả trong đời sống 

trƣởng thành của nó - đó là điều ngƣời ta có thể tiên đoán đƣợc dễ dàng. 

Bậc làm cha mẹ phải lo sao cho con cái mình đƣợc học bài học quan trọng này của 

đời sống: phải luôn luôn hoàn tất việc mình làm. 

Sau đây là năm quy luật nếu đem áp dụng trong sinh hoạt gia đình, sẽ có lợi gấp 

nhiều lần trong việc dạy dỗ con cái: 

Khích lệ con cái tìm niềm vui trong gia đình. Thƣờng để cho chúng mời bạn bè đến 

nhà vào buổi tối. Nên dọn bắp rang, hột dƣa cho chúng, làm buổi tối trở thành lý 

thú. Đừng bao giờ gọi giật chúng lại khiến chúng bị cụt hứng nhƣ bị tê liệt đang 



lúc chúng nô đùa vui vẻ, cả khi trò chơi ấy có hơi táo bạo. Chúng cần phải tiêu phí 

phần năng lƣợng thừa thải. 

Lúc chúng còn nhỏ, nên kể cho chúng nghe nhiều chuyện cổ tích hay. Có một định 

luật chung, là tất cả trẻ con đều thích nghe, chuyện cổ tích. Hãy chọn những truyện 

cổ tích tốt trong văn học, trong tôn giáo, trong Kinh Thánh và những câu chuyện 

cổ tích hay có tính cách xây dựng về mặt luân lý đạo đức. Làm nhƣ vậy, bạn có thể 

nhẹ nhàng ghi khắc vào tâm trí chúng những gì bạn không thể thành công “tiêm” 

vào cho chúng bằng cách khác. 

Thỉnh thoảng nên chuẩn bị sẵn các câu chuyện để dạy chúng các ý niệm và nguyên 

tắc có sự dạy dỗ theo Kinh Thánh. Bạn có thể dạy dỗ đƣợc rất nhiều điều bằng 

cách này. 

Trù hoạch nhiều địa điểm đặc biệt để tham quan càng thƣờng xuyên, càng tốt. Trẻ 

con thích chú ý đến nhiều việc khác nhau. Tốt nhất bạn nên dành chút ít thì giờ rỗi 

rảnh trong sinh hoạt quá bận rộn của mình để ở riêng với chúng bây giờ, còn hơn 

về sau sẽ phải đi theo chúng ra hầu toà hoặc cả vào tù nữa, vì bạn đã không dành 

đủ thì giờ cho chúng vào những năm đầu đời. 

Ngƣời ta kể rằng một vị thẩm phán lừng danh nọ có đứa con trai những đến văn 

phòng ông ta và yêu cầu ngƣời cha dành ra ít thì giờ cho mình. Ngƣời cha đang rất 

bận rộn, lo viết một quyển sách thật quan trọng thật đồ sộ về pháp lý. Đến một 

ngày kia bộ sách đƣợc hoànt ất và tác giả của nó trở thành nổi tiếng. Nhƣng đứa 

con trai của ông ta cũng trƣởng thành, trái hẳn với điều ông ta mong ƣớc về nó. 

Ngày nọ, ngƣời cha phải xấu hổ vào gặp con trai mình trong nhà tù. “Con ơi, tại 

sao con lại làm sỉ nhục cho cha đến thế này?” 

“Thƣa cha, hồi còn nhỏ, lúc con rất cần đến cha, thì cha chẳng bao giờ chịu dành 

thì giờ cho con. Bao giờ cha cũng nói: Đi chỗ khác chơi đi con, cha đang bận viết 

sách, mỗi khi con cần cha giúp đỡ việc gì hay dành ra ít thì giờ cho con. Bây giờ 

chẳng cần cha phải khóc lóc vì con, đã quá muộn rồi. Đã có lần cha có cơ hội giúp 

đỡ con, nhƣng cha đã không biết lợi dụng cho nên bây giờ cha hãy đi đi và vui 

hƣởng danh tiếng với quyển sách của cha”. Ngƣời cha đã viết đƣợc một quyển 

sách quan trọng, nhƣng cũng đã là hƣ cuộc đời của con trai mình trong quá trình 

ấy. Các bậc làm cha mẹ nên học biết đặt các quyền ƣu tiên cho đúng chỗ trong đời 

sống, và dành cho con cái mình số thì giờ chúng có cần. Cố gắng lo cho lễ sinh 

nhật và các cơ hội đặc biệt khác. Con cái và thanh niên Cơ Đốc không đòi hỏi nơi 

cha mẹ chúng tốn nhiều tiền nhƣ những ngƣời ngoại vẫn thƣờng phải tốn cho con 

cái họ để mua sắm lắm thứ. Các bậc cha mẹ là Cơ Đốc nhân nên dành riêng ít tiền 

dƣ để tổ chức các lễ sinh nhật và nhiều dịp đặc biệt khác nữa, hầu tạo thêm thì giờ 

vui vẻ cho bọn trẻ. 

Qua các cơ hội này còn hắt chặt thêm các sợi dây thân ái trong gia đình và giúp 

con cái ý thức đƣợc các giá trị xã hội, đạo đức và thuộc linh. Nếu ngƣời làm cha 

mẹ chịu cực khổ để biến nhà mình thành một nơi lành mạnh, tốt đẹp hơn cho con 



cái, thì họ sẽ càng lớn trong việc đƣa chúng đến sự cứu rỗi. 

Đƣa con cái đi nhà thờ đều đặn, kinh nghiệm và lời giáo huấn tôn giáo rất thiết yếu 

cho sự phát triển bình thƣờng của tất cả trẻ con. Chỉ gởi con đi nhà thờ chƣa đủ. 

Ngƣời làm cha mẹ cần phải cùng đi với chúng đến nhà Đức Chúa Trời để thờ 

phƣợng và đƣợc giáo huấn nữa. 

Nếu không đƣợc hƣớng dẫn về đời sống tin kính sẽ chẳng có đứa trẻ nào phát triển 

thích đáng để có hân cách bình thƣờng trong các vấn đề của đời sống, và biết cách 

giải quyết chúng. Trƣờng Chúa nhật và Hội thánh cung ứng phần hƣớng dẫn đó 

tuyệt vời nhất. 

Cách đây ít lâu, một vị thẩm phán thiếu nhi phạm pháp ở thành phố New York kể 

lại rằng trong hơn một ngàn trƣờng hợp thiếu nhi phạm pháp ông ta thụ lý, đã 

không một trƣờng hợp nghiêm trọng nào có đứa trẻ lại là một học viên thƣờng 

xuyên đi học Trƣờng Chúa nhật và đi nhà thờ. 

Tôn giáo đem lại nhiều lợi ích hơn cho những ai siêng năng nhóm lại và vui hƣởng 

các kinh nghiệm đó. Con cái cần đựơc dƣỡng dục về văn hoá và thuộc linh thật 

nhiều trong thế giới ngày nay. 

Sau đây là một tiết mục có lẽ rất đƣợc những bậc làm cha làm mẹ quan tâm chú ý: 

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT NGƢỜI LÀM CHA (MẸ)  

Xin giúp con đạt đƣợc hình ảnh của một ngƣời làm cha (mẹ) tốt. 

Xin cho con biết để con của con sống chính cuộc đời của chúng chớ không phải là 

cuộc đời mà chính con đã sống. Do đó, xin đừng để con bắt chúng phải làm điều 

mà chính con đã không làm nổi, và khi con bị cám dỗ muốn xức dầu lên các vết 

thƣơng cũ, xin thêm sức cho con để có thể chống lại cách tự bào chữa nhƣ vậy. 

Xin giúp con thấy rõ những bƣớc sai lầm hôm nay khi nhìn vào con đƣờng dài con 

cái phải đi, và xin cho con ân tứ biết kiên trì nhẫn nhục khi thấy chúng bƣớc đi 

chẫm rãi, kẻo vì thiếu kiên nhẫn ép buộc chúng làm chúng trở thành kẻ phản loạn, 

yếu thế, hay âu lo xao xuyến chăng. 

Xin cho con sự khôn ngoan quý báu biết khi nào mỉm cƣời đối với những sai lầm 

nhỏ nhặt ở tuổi của chúng, và khi nào phải cƣơng quyết chống lại các động cơ thúc 

đẩy tự trong lòng làm chúng sợ hãi và không chế ngự đƣợc. 

Khi cần sửa trị, xin cho con có tấm lòng nồng ấm và giọng nói dịu dàng, để chúng 

cảm nhận đƣợc luật lệ để giữ trật tự là bạn thân khiến chúng ý thức đƣợc kỷ luật, 

gắn chặt vời đời sống mình. Xin cho con làm chúng biết trƣớc đƣợc hậu quả của 

những việc làm sai lầm của chúng. Xin cho con biết nghe nỗi âu lo xao xuyến của 

tấm lòng chúng qua những lời lẽ ồn ào khi chúng tỏ ra giận dữ, và qua vùng vực 

thẳm của sự im lặng âm thầm, và một khi đã nghe đƣợc, xin cho con bắc đƣợc nhịp 

cầu ân điển nối liền chúng con lại với nhau bằng sự thông cảm ấm lòng giúp con 

biết cân nhắc nhiều lần trƣớc khi nói ra, cũng biết ngƣng lại để không nói những gì 

có thể dập tắt lòng tin cậy của chúng nơi con. 

Xin khiến giọng nói của con dịu bớt, và những cái chau mày của con mất đi những 



gì có thể làm nhiễm độc sự thanh thản và niềm vui sống; trái lại, xin cho gƣơng 

mặt của con rực sáng để sau này, đối với chúng, sẽ giống nhƣ một vùng đất hứa mà 

chúng cần phấn đấu để tiến vào. 

Con cầu xin để có thể cất giọng lên với nhiều niềm vui về chúng, hơn là với thái độ 

bất mãn phiền lòng về những gì chúng đã làm; để mỗi ngày chúng càng thêm tự tin 

hơn. 

Xin giúp con bồng ẫm chúng bằng sự nồng ấm để chúng cũng sẽ tỏ ra thân thiện 

với đồng bào đồng loại; và cho con có sự dễ dãi để chúng đƣợc tự do mạnh dạn 

tiến bƣớc trên con đƣờng của chúng. 

Rồi khi con đƣợc thấy chúng tiến bƣớc thật hăng hái, tự tin, thân thiện và bằng 

lƣơng tâm trong trắng an lành, lòng biết ơn của con sẽ tràn ngập niềm vui. 

Bác sĩ Marion B.Durfee 

Giám đốc Y khoa, 

Bệnh viện Hƣớng dẫn Thiếu nhi Pasadena.__  

 

Ý THỨC TRONG SÁNG LÀNH MẠNH VỀ GIỚI TÍNH  

Ngoài kinh nghiệm đạo giáo không còn những kinh nghiệm nào thiêng liêng, cao 

quý hơn các kinh nghiệm giới tính với các chức năng chân chính và phải lẽ của nó. 

Tình dục là cửa ngõ mở vào cuộc đời và kinh nghiệm liên hệ với các chức năng 

đúng đắn của nó là cấp bậc cao nhất. Tình yêu theo ý nghĩa căn bản có tính cách 

sinh lý và tâm lý, là kinh nghiệm phi thƣờng, đầy sức sống hơn bất luận một kinh 

nghiệm nào khác. Sự thôi thúc căn bản để sinh tồn hay lƣu truyền nòi giống nảy 

sinh sức thúc ép tình dục là điều gần với nguồn mạch của sự sống mà ngƣời ta có 

thể đến đƣợc hơn hết. Thế nhƣng, thật thảm hại khi kinh nghiệm đẹp đẽ nhất trong 

mọi kinh nghiệm của con ngƣời lại trở thành xấu xa thô bỉ chỉ vì sự hiểu lầm bản 

chất đích thực của nó, và sử dụng nó một cách sai lầm nói chung. 

Một trong những vấn đề quan trọng của hầu hết những ngƣời làm cha mẹ là vấn đề 

giáo dục đứng đắn cho con cái các chức năng quan trọng của tình dục trong đời 

sống. Phần lớn thanh niên, nhất là các thiếu nữ đến xin khuyên giúp, giải đáp thắc 

mắc đều kể rằng cha mẹ họ không hề nói gì với họ về giới tính, hoặc những gì họ 

biết đều hết sức thiếu sót. 

Khi những ngƣời con không đƣợc chỉ dạy đầy đủ đó trở thành thanh niên, thiếu nữ, 

nhƣng vẫn còn thiếu kiến thức đứng đắn về giới tính và mối liên hệ giữa nó với đời 

sống, nhiều hậu quả cay đắng sẽ xảy ra. Giá phải trả cho sự lo âu xao xuyến và 

hoang mang bối rối thật là đắt. Chẳng những nhiều cô gái phải chửa hoang vì thiếu 

hiểu biết nhƣ vậy, nhƣng còn nhiều hậu quả đau khổ khác nữa sau khi họ đã thành 

hôn. Một bà còn rất trẻ đến xin khuyên giúp nhấn mạnh rằng bà không đƣợc tự do, 

bàn cãi các vấn đề về giới tính với mẹ mình. Bà ấy giải thích: “Ngay đến hôm nay, 

tôi không thể nói chuyện đƣợc với mẹ tôi về các vấn đề ấy. Tôi đoán là bà cũng 



làm nhƣ vậy với tôi hồi nhỏ. Bà chẳng bao giờ nói gì với tôi về tình dục. Lúc bắt 

đầu có kinh nguyệt, tôi đang ở xa nhà. Tôi sợ gần muốn chết”. Một bà khác đã có 

chồng và còn rất trẻ, cũng kể lại một trƣờng hợp tƣơng tự. “Mẹ tôi chẳng bao giờ 

nói gì với tôi về chuyện tình dục. Tôi tình cờ học biết đƣợc chuyện có kinh nguyệt 

nơi mấy bà hàng xóm. Năm mƣời lăm tuổi, tôi tƣởng hễ bị một đứa con trai hôn, là 

mình có thể mang thai”. 

Một phụ nữ trẻ khác kể rằng năm mƣời chín tuổi, bà ấy mới có bạn trai lần đầu 

tiên. Lần đầu tiên ngƣời bạn trai hôn, bà cảm thấy hồi hộp và nhƣ có một cái gì rạo 

rực “thức dậy” bên trong ngƣời mình - đó là sự đáp ứng bình thƣờng đối với một 

nụ hôn. Về kinh nghiệm ấy bà nói: “Tôi cứ tƣởng là mình đã bị mang thai rồi!” 

Con trai cũng thƣờng thiếu hiểu biết nhƣ vậy. Mới đây, một thanh niên kể rằng vào 

những năm ở tuổi thiếu niên cậu ta đã gặp nhiều khó khăn vì không biết thân thể 

một cô gái ra làm sao cả. Tánh tò mò khiến cậu ta bối rối! Cho nên một số con trai 

sở dĩ bị thúc đẩy “thử nghiệm” chuyện tình dục với gái điếm là vì sự dốt nát này, 

và vì muốn thoả mãn tánh hiếu kỳ. Hàng trăm thanh niên có lẽ đã hoàn toàn làm 

hỏng cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu vì họ chẳng biết gì về các vấn đề tình dục 

và đời sống hôn nhân cho đúng đắn. 

Ngƣời làm cha mẹ có nhiệm vụ phải nói cho con cái nghe về giới tính. Tôi từng 

nghe nhiều ngƣời bảo rằng họ không biết nói với con cái họ nhƣ thế nào cho thích 

hợp. Cũng vậy, bản thân nhiều ngƣời làm cha làm mẹ thiếu hiểu biết vế các vấnđ ế 

ấy chẳng khác gì các thiếu niên mƣời lăm hai mƣơi tuổi, cho nên họ nhận thấy 

mình không sẵn sàgn để nói cho chính con cái họ về chuyện ấy Vì lý do đó, tốt hơn 

hết nên nêu ra đây vài chỉ dẫn quan trọng về cách dạy cho con cái chuyện ấy: 

1. Chỉ nói cho chúng biết điều chúng hỏi cho lần ấy mà thôi. Có lẽ câu chuyện sau 

đây minh họa cho sự dại dột của một ngƣời làm cha mẹ có ý tốt nhƣng lại muốn 

nói chuyện về giới tính cho con nghe, lại nói quá nhiều. Maritn Simon kể lại câu 

chuyện ngƣời kia dẫn con ngựa bệnh của mình đến cho một thú y sĩ chữa trị. Liều 

thuốc đầu tiên khiến bệnh của con ngựa thuyên giảm hết sức khả quan đến nỗi anh 

ta quyết định đổ hết liều thuốc đêm hôm sau cho con ngựa, dƣờng nhƣ muốn nó 

đƣợc chữa lành nhanh chóng hơn. Sáng hôm sau, khi anh ta tới tàu ngựa, thì thấy 

con ngựa nằm lăn ra chết! Những điều cha mẹ nói cho con cái biết cũng phải đƣợc 

đƣa ra từ từ, vừa đủ “biểu dƣơng” để khỏi gây tai hại cho đứa con! 

Phƣơng pháp tốt nhất có thể là chỉ nói cho đứa con biết điều nó hỏi cho lần ấy mà 

thôi, không tìm cách thêm thắt vẽ vời cho nhiều. Khi nó muốn biết thêm có thể nó 

sẽ trở lại để hỏi thêm. Nói cho đứa con nhiều hơn điều cần thiết để thoả mãn tánh 

tò mò thoáng qua của nó chẳng khác gì ép nó ăn quá nhiều - là điều chẳng ích lợi 

gì cho nó có khi còn có hại nữa. Có thể nó vẫn chƣa hiểu đƣợc mọi sự; do đó, việc 

ấy có thể khiến cho tâm trí nó căng thẳng vì không hiểu hết. 

Nên nói cho nó biết chuyện ấy ở tuổi nào và phƣơng pháp nào để làm vịc đó tốt 

nhất? Một ngƣời có thẩm quyền đƣa ra lời khuyên sau đây: 



“Sau khi con bạn đƣợc từ hai tuổi rƣỡi đến ba tuổi, bạn sẽ thấy bất cứ lúc nào, nó 

cũng có thể hỏi: 'Em bé ở đâu ra?' ...Câu trả lời sẽ rất đơn giản nhƣ một sự kiện hết 

sức tự nhiên là 'Chúng ở trong bụng mẹ chúng ra'. Trong nhiều trƣờng hợp, nhƣ 

vậy cũng đã đầy đủ lắm rồi. Rồi chúng sẽ hỏi một câu khác, thƣờng cần đến cách 

trả lời là thoạt tiên, em bé giống nhƣ cái trứng gà bé tí xíu vậy, rồi nó lớn dần cho 

đến khi em bé ra đời... khi các con bạn hỏi nó ra ở chỗ nào và những câu hỏi khác, 

lúc đó bạn nên trả lời thành thật. Bạn đang có cơ hội tốt. Nếu bạn giúp chúng hiểu 

biết vào tuổi đó, bạn đã thành công trong việc làm cha làm mẹ... Bạn phải biết rõ 

sự kiện - chớ không hải chỉ đoán mò - và phải nói cho thật rõ ràng. Chỉ cần nói 

những điểm chính yếu, đừng đƣa ra quá nhiều chi tiết rƣờm ra... Rất có thể nó sẽ 

hỏi bạn về chuyện mang thai, sanh nở, thụ thai và giao phối, và thƣờng thƣờng 

theo thứ tự này... Khi trả lời, nên tỏ ra thân mật, đừng nói mập mờ mơ hồ, dứt 

khoát không nên giễu cợt hay nói quá sơ sài, ấm ớ. Nên nghiêm chỉnh nhƣng 

không quá xúc động. Đừng bao giờ kết luận rằng: 'Chính vì lý do đó mà cha mẹ 

mới thƣơng yêu con đến thế và đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: 'Đó là lý do 

để con phải yêu thƣơng cha mẹ' (Jean C. Phillips, Better Homes and Gardens Baby 

Book, p.187). 

Không nên khiến trẻ phải bận tâm bằng cách gắn liền chuyện ấy với những bài 

thuyết giảng tình cảm về việc phải yêu thƣơng cha mẹ. Làm nhƣ vậy trẻ sẽ bị lẫn 

lộn chuyện đƣợc sanh ra đời, chuyện sinh sống với các ý niệm về tình yêu và 

thƣơng yêu trìu mến. Đừng để chúng chỉ yêu thƣơng cha mẹ chỉ vì họ là cha mẹ 

chúng, nhƣng vì giá trị gắn liền với sự kiện họ là những con ngƣời. Hãy để chúng 

học tập yêu thƣơng từ lòng khâm phục sâu xa chớ không phải chỉ vì vấn đề chúng 

lệ thuộc vào cha mẹ. 

Đứa trẻ sẽ sớm biết hỏi xem cha nó có phần gì trong việc sanh nó ra đời. Nói cung 

đây là điều ngƣời cha hoặc ngƣời mẹ khó giải thích cho nó nhất nhƣng chẳng 

chóng thì chày, điều đó cũng phải đƣợc giải thích. 

Vào giai đoạn này, trẻ con hay đặt đủ thứ câu hỏi khá lý thú. Chẳng hạn khi bạn trả 

lời cho con gái nhỏ của bạn là “em bé lớn lên trong bụng mẹ, cho đến khi nó đủ 

sức mới ra ngoài sống” thì câu hỏi tiếp theo của bé sẽ là “thế cha có nuôi em bé 

trong bụng không?” khi bạn trẻ lời là không, nó có thể muốn biết ngay: “Thế vì sao 

bố lại làm cha đƣợc?” Đây là lúc bạn phải đối đầu với một câu hỏi “hóc búa” nhất. 

Vai trò của ngƣời cha khó giải nghĩa hơn vai trò của ngƣời mẹ nhiều. Thế nhƣng 

bạn phải ngay thẳng và không nên sợ hãi, phải trả lời đừng nên tìm cách trốn tránh 

vấn đề. Nếu không, bạn khiến đứa trẻ nghĩ là có cái gì trục trặc bất ổn về phía 

ngƣời cha, nhƣ thế có thể sẽ tai hại cho nó. Cho nên, giải thích thật đơn giản rằng 

ngƣời cha gieo hạt giống trong ngƣời mẹ để từ đó em bé mọc lên, là bạn đã có thể 

thoả mãn nhu cầu lúc đó của đứa trẻ rồi. Nhƣng sau đó, bạn cần phải giải thích cặn 

kẽ hơn. 

Có lẽ bạn có thể giải thích ngƣời cha gieo hạt giống vào ngƣời mẹ khi thỉnh thoảng 



họ yêu thƣơng nhau. Về sau, lúc đứa trẻ đã khôn lớn hiểu rõ chứa năng của ngƣời 

cha trong việc cho ra đời một đứa con, phải giải thích cho nó đầy đủ hơn. 

Trong một loạt những bài diễn thuyết hấp dẫn những bậc làm cha làm mẹ mới đây 

tại trung tâm Tƣ vấn Cơ Đốc giáo Narramore, ở Rosemead, California, có ngƣời 

nhấn mạnh rằng trong số một ngàn ngƣời đã đƣợc dạy dỗ đứng đắn tại gia về giới 

tính, thì chỉ một ngƣời phạm tội về tình dục mà thôi. Trong một công trình nghiên 

cứu khác, ngƣời ta khám phá trong một ngàn ngƣời phạm tội về tình dục, hầu nhƣ 

chẳng có ngƣời nào trong số đó đã đƣợc giáo dục đầy đủ về giới tính. bạn có thấy 

đƣợc tầm quan trọng phi thƣờng của việc giáo dục đứng đắn về giới tính hay 

không? Chẳng có nơi nào thích hợp hơn là ngay trong gia đình. 

2. Đặt kiến thức về giới tính vào một vị trí cao. Đây là điều thiết yếu đối với thanh 

niên. Tình dục chỉ là một phần của đời sống - và là một thành phần thiết thân và vô 

cùng quan trọng. Chúng ta phải dứt khoát đừng xem nó nhƣ một cái gì xa vời, bí 

hiểm hay một điều bí mật phải giấu kín, che đậy bằng đủ thứ xấu hổ, e thẹn. Không 

phải thế! Tình dục vốn đẹp đẽ trong sáng, thuần khiết và tốt lành. Nó chỉ trở thành 

xấu xa khi nó bị sử dụng sai lầm. Chúng ta phải dạy con cái mình biết tính cách 

cao quý, cao thƣợng và vẻ đẹp tối hậu của sinh hoạt tình dục. Tình dục ảnh hƣởng 

trên con ngƣời toàn diện, về đủ mọi mặt. Nó liên hệ tới toàn bộ đời sống chớ 

không phải chỉ là sự kết hợp các cơ quan của thân thể. Chúng ta phải xem các cơ 

quan đó cũng nhƣ tay, chân, mắt, mũi, miệng. Chúng cũng trong sạch thuần khiết 

nhƣ các thành phần khác trong thân thể vậy. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ về 

chúng trong ánh sáng ấy. Hãy kết hợp tình yêu và sinh hoạt tình dục với những 

miền núi đẹp đẽ, những cảnh quang yêu kiều, những vách đá dựng đứng hùng vĩ, 

những đoá hoa tƣơi đẹp và âm nhạc du dƣơng, gây nguồn cảm hứng. Nhƣ thế, bạn 

mới có thể giúp con mình hiểu đƣợc đúng đắn vẻ đẹp của đời sống tình dục. 

Mỗi khi tình dục đƣợc liệt với những việc xấu, nó đều ghi khắc sâu đậm vào tâm 

trí đứa trẻ khuynh hƣớng xấu đối với sinh hoạt tình dục bình thƣờng. Đừng bao giờ 

nên nói về nó bằng bất kỳ một cách thức nào khiến cho đứa trẻ nghĩ rằng nó là xấu, 

là không lành mạnh. Ngƣời ta có thể tạo ra nơi đứa trẻ những mặc cảm phạm tội 

chẳng bao giờ tẩy sạch đƣợc suốt đời nó, mặc dầu sau này có giáo dục nó trái 

ngƣợc hẳn. Những ý niệm một khi đã đặt để lúc đứa trẻ hãy còn thơ dại, nhất là 

giữa khoảng đứa trẻ đƣợc từ hai đến bảy tuổi đều đƣợc ghi khắc vĩnh viễn vào tâm 

trí nó và thƣờng thƣờng hầu nhƣ sẽ không xoá sạch đƣợc. 

3. Ngƣời làm cha mẹ cần tự chuẩn bị để giáo dục con cái về giới tính ngay trong 

gia đình. Ngƣời làm cha mẹ muốn biết cách nói chuyện đứng đắn với con cái mình 

về tình dục thì bản thân họ cần phải hiểu biết đứng đắn vấn đề đó. Trong quyển 

sách này, chúng tôi không đủ chỗ cho tất cả những gì cần phải nói về chủ đề ấy. 

Chúng tôi xin giới thiệu các quyển sách sau đây để các bậc làm cha mẹ tự chuẩn bị 

lấy nhiệm vụ thiêng liêng này: Sách của Bác sĩ Clyde M. Narramore, Cách nói với 

con cái bạn về giới tính (How to Tell Your Children About Sex, Zoudervan 



Publishing House, 1415 Lake Drive, Grand Rapids, Michigan, 49506 hoặc tại The 

Narramore Christian Founclation, 1400 N.Walnut Grove Avenue, Rosemead, 

California, 91770). 

Ta cũng có thể tìm các sách về chủ đề ấy tại các nhà sách những loại sách nhƣ giải 

phẫu sinh lý cơ thể con ngƣời trong thân thể ngƣời ta và phƣơng pháp dạy con cái 

về giới tính... 

Quyển sách nhỏ của William C. Hendricks nhan đề Các Đền thờ của Đức Chúa 

Trời (God's Temples) rất bổ ích. Bạn có thể đặt mua nó nơi nhà xuất bản Wm. 

B.Eerdmans, Grand Rapids, Michigan. 

4. Khuyến khích con cái trên mƣời tuổi của bạn nên trình bày các vấn đế của chúng 

cho bạn biết. Tất cả các nhà cố vấn tâm lý đều nhận thấy nói chung thanh thiếu 

niên đều kể lại với họ rằng chúng gặp khó khăn khi cần thảo luận về vấn đề giới 

tính với cha mẹ và đã có thái độ “suỵt suỵt, thôi im đi” khi có ai bàn đến chuyện 

tình dục trong gia đình. Hậu quả là, các thanh thiếu niên tƣởng rằng cha mẹ chúng 

không sẵn sàng thảo luận đề tài ấy với chúng, hoặc là họ xấu hổ nếu làm việc đó, 

cho nên giới trẻ có khuynh hƣớng đi tìm nơi khác để hỏi han, hay đi tìm hiểu ở 

những nơi, không xứng đáng. Tất cả những con đƣờng vừa kể đều có thể dẫn tới 

chỗ tai hại. 

5. Chấp nhận tình dục là một thành phần bình thƣờng của đời sống. Đây chính là 

thái độ của con cái bạn nếu chúng không bị cấm đoán trong việc tìm hiểu hay bị 

dạy khác đi, hoặc khi cha mẹ có hành động lạ lùng hay im lặng về các vấn đề tình 

dục. Nếu để con cái bạn nghĩ về tình dục là một thành phần lành mạnh của bản 

thân và đặt đúng vị trí của nó, thì có thể chúng sẽ không phát triển quan điểm xấu 

nảy sinh từ những điểm nhấn mạnh sai lầm và những kiến thức không đứng đắn 

liên hệ đến các chức năng của nó. Thái độ “suỵt suỵt, im đi” của bậc làm cha mẹ - 

nghĩa là chẳng bao giờ đƣợc đá động tới vấn đề tình dục - hoặc sự kiện các bà mẹ 

mang bầu trong các gia đình bạn bè chỉ đƣợc thì thầm rỉ tai với nhau xem nhƣ là 

chuyện bậy bạ sai lầm, có thể tiêm vào tâm trí con cái đủ thứ ý niệm xấu liên hệ 

đến tình dục. Nếu chúng có “nhảy vọt” để đi đến chỗ kết luận rằng tất cả những gì 

đƣợc giữ kín đều là xấu, đều xa với sự thật thì cũng là điều tự nhiên mà thôi. Tình 

dục vốn đẹp đẽ khi nó giữ đúng vai trò của nó, và luôn luôn cần những ngƣời làm 

cha làm mẹ lý tƣởng hoá nó, đề cao nó với con cái nhƣ một chức năng trọng đại và 

kỳ diệu của đời sống. Ta không nên giấu diếm hoặc đùa giỡn với nó, cũng không 

nên để cho giới trẻ lạm dụng nó bằng cách đem ra “thí nghiệm” cách sai lầm. Nó 

thiêng liêng và đã đƣợc Đức Chúa Trời đóng ấn niêm phong, chỉ dành cho những 

đôi vợ chồng đã cƣới hỏi nhau đàng hoàng mới kinh nghiệm đƣợc nó mà thôi. 

Một phần thảo luận tinh tế mà tôi lƣu ý sau cùng, đề cập các vấn đề tình dục giữa 

ngƣời làm cha mẹ và con cái ở giai đoạn dạy dỗ giáo dục này, là quyển Các vấn đề 

tình cảm của đời sống (Emotional Problems of Living) của English and Pearson. 

Sách này có bán ở các nhà sách. Trong sách này, ta có thể thấy một số thông tin 



mới nhất về kiến thức giới tính, cách dạy dỗ con cái thật tốt, thật đúng đắn về tình 

dục, trò chơi - tình dục, và mối liên hệ giữa nó với sinh hoạt bình thƣờng. 

CHÚ Ý: Có một quyển sách đặc biệt tốt mà mỗi ngƣời làm cha làm mẹ cần đọc về 

đề tài đồng tính luyến ái, là quyển Tăng trƣởng ngay thẳng, hay Những điều ngƣời 

làm cha làm mẹ cần biết về Đồng tính luyến ái (Growing Up Straight, or What 

Every Prent Should Know About Homs sexuality) của Peter and Barbara Wyden, 

M.D. Nó soi sáng đƣợc nhiều điều và rất bổ ích để hƣớng dẫn đứa trẻ qua những 

năm đầu đời, khi những điều nguy hiểm của tệ nạn này nhiều khi mạnh mẽ nhất.  

 

NHỮNG THANH THIẾU NIÊN ĐANG BỐI RỐI  

Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong 

Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngƣời (ấy là điều răn thứ nhất, 

có một lời hứa nối theo), hầu cho ngƣơi đƣợc phƣớc và sống lâu trên đất” (Eph Ep 

6:1-3) “Con cái ở đây là một từ ngữ nói về sự sanh thành và không chỉ riêng các 

con cái hãy còn nhỏ mà thôi, nhƣng ám chỉ cả các thanh thiếu niên nữa. cả sau khi 

con cái đã có vợ có chồng và ra ở riêng, chúng cũng không có quyền làm ô danh 

cha mẹ mình bất cứ bằng cách nào. Thƣờng thƣờng nếu con cái vâng lời cách khôn 

ngoan thì những lời khuyên răn của các bậc làm cha mẹ đều ngăn đƣợc chuyện 

buồn phiền xảy ra trong gia đình riêng và việc tự nuôi dạy con cái của chúng. 

Dƣờng nhƣ sẵn đà ay, ông muốn nhắn gởi một lời với những ngƣời làm cha mẹ, 

Phao-lô khuyên: “Hỡi các ngƣời làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy 

dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó” (Eph Ep 6:4). Đây 

cũng là một khúc sách tuyệt vời và cần thiết nhất cho những ngƣời làm cha mẹ. 

Đối với đa số những ngơừi làm cha mẹ, họ quá thƣờng chọc giậ con cái một cách 

không cần thiết rồi tự hỏi tại sao con cái lại không khạm phục yêu thƣơng họ nữa. 

Muốn cho tình yêu thƣơng chân chính giữa cha mẹ và con cái tồn ta5i mãi, thì phải 

có một đời sống biết cộng tác với nhau. 

Trong sinh hoạt gia đình, những ngƣời làm cha mẹ và các thanh thiếu niên (teen - a 

gers: thanh thiếu niên từ mƣời tuổi trở lên, đến dƣới hai mƣơi tuổi) phải đƣơng đầu 

với nhiều vấn đề. Chúng tôi chỉ chọn để đƣa ra đây thảo luận những vấn đế nhận 

thấy là nổi bật nhất. Chúng tôi mong rằng các thanh thiếu niên cũng đọc phần này 

với cùng một thái độ chú ý nhiệt thành nhƣ các bậc làm cha mẹ của họ vậy. 

1. Thông cảm và hƣớng dẫn đúng đắn các thanh thiếu niên là một vấn đề quan 

trọng đối với những bậc cha mẹ. Có thể đây cũng là một trong những vấn đề khó 

khăn nhất cho các thanh thiếu niên. Lẽ dĩ nhiên những bậc cha mẹ hiểu rõ, thông 

cảm đƣợc với các con cái hãy còn trẻ của mình, thật là có phƣớc. Có nhiều lý do để 

những ngƣời làm cha làm mẹ nói chung không hiểu biết, thông cảm trọn vẹn đƣợc 

với con cái mình, khi chúng vào trạc trên mƣời đến dƣới hai mƣơi tuổi. 

2. “Hố ngăn cách” giữa những năm thanh thiếu niên của bậc cha mẹ với con cái họ 
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hết sức lớn lao, sâu rộng. Vấn đề này cho thấy có sự thay đổi đầy ý nghĩa trong các 

cách sinh hoạt của chúng ta về phƣơng diện văn hoá. Phần đông những bậc cha mẹ 

ở lứa tuổi từ ba mƣơi lăm đến năm mƣơi lăm đƣợc nuôi dạy theo một khuôn mẫu 

văn hoá khác hơn khuôn mẫu văn hoá hiện đang vây bọc các thanh thiếu niên ngày 

nay. Thƣờng thƣờng những bậc cha mẹ quá bận rộn với việc làm ăn hoặc bận tâm 

đến những vấn đề của những ngƣời đồng tuổi với họ, nên không còn thì giờ để 

cùng hít thở chung một bầu không khí với các con cái ở tuổi thanh thiếu niên của 

mình; chính vì khuyết điểm ấy họ phải trả giá đắt cho việc đã không hiểu thật đúng 

điều gì đã tạo ra các “chứng” các “tật” của con cái mình ở tuổi thanh thiếu niên. 

Nếu họ chịu khó dành nhiều thì giờ hơn để cố tìm hiểu ngôn ngữ, dáng điệu, 

khuynh hƣớng luân lý đạo đức và cả đến các quan điểm tôn giáo của chúng, chắc 

họ sẽ có thể hiểu rõ hơn điều gì đang chỉ đạo bọn trẻ. Chắc họ cũng sẽ hiểu rõ các 

vấn đề của chúng hơn và giúp đỡ cho chúng đƣợc nhiều hơn. 

Phần đông các cô cậu thanh thiếu niên nam nữ đến xin ý kiến và giải đáp thắc mắc 

nơi tôi đều than phiền nhiều nhất về hai điều sau đây: a. “Cha mẹ tôi không chịu 

hiểu tôi. Dƣờng nhƣ họ không hiểu rằng chúng ta đang sống trong hai thế giới khác 

nhau”; b. “Cha mẹ tôi chẳng bao giờ nói gì với tôi về giới tính và những điều quan 

trọng nhƣ thế về cuộc đời”. 

Hai lời than phiền này đƣợc ghi lại từ phần đông các thanh thiếu niên đến xin ý 

kiến của các cố vấn, hoặc quý vị mục sƣ giúp đỡ cho. Nói chung chúng ta có thể kể 

phần lớn trƣờng hợp đầu do việc cha mẹ và con cái có sự đố kỵ, oán ghét nhau; 

tình cảm này hoàn toàn tự nhiên, kể cả đối với các thanh thiếu niên rất mực đạo 

đức. Nhƣng chúng ta không thể bỏ qua lời than phiền thứ hai. Nó bắt nguồn sâu xa 

từ chỗ những bậc cha mẹ thật sự thiếu hiểu biết để giúp đỡ con cái mình trong một 

lãnh vực hết sức cần thiết nhƣ vậy. Một trong những mục đích chính của quyển 

sách này nhằm giúp những bậc cha mẹ san bằng “chiếc hố sâu ngăn cách” đó, và 

giúp cho con cái họ biết đầy đủ những điều cần thiết, trấn an con cái mình, và giúp 

đỡ, hƣớng dẫn chúng về những điều đó. Chẳng có cách nào để “đóng đinh vào thập 

tự giá” con trai - mà nhất là con gái bạn - hữu hiệu hơn là cố ý bỏ qua việc lấy tình 

yêu thƣơng cung cấp đầy đủ các thông tin đúng đắn về các giòng nƣớc mãnh liệt 

liên hệ đến sinh hoạt tình dục này. Đức Chúa Trời bắt buộc các bạn - với tƣ cách 

những ngƣời làm cha làm mẹ - phải chịu trách nhiệm dạy dỗ con cái mình. Nếu 

bạn thất bại ở điểm này, bạn đã bị thất bại vô cùng thảm hại và rất có thể là rồi đây, 

bạn cũng sẽ bị thất bại thảm hại suốt đời. 

3. Các bậc cha mẹ đều quên bẵng đời sống của một thanh thiếu niên nhƣ thế nào. 

Hoặc là những năm thanh thiếu niên của họ bất hạnh và họ ức chế kỷ niệm, đẩy 

chúng chìm vào tiềm thức hoặc may mắn hơn thì họ hạnh phúc và chẳng bao giờ 

thấy đƣợc góc cạnh cực khổ của tuổi thanh thiếu niên. Dầu sao đa số những bậc 

cha mẹ chẳng còn nhớ gì nhiều về tuổi thanh thiếu niên của mình để có thể hiểu rõ, 

thông cảm với đám con cái. Họ thƣờng ngạc nhiên nhìn vào bọn trẻ và nói đại 



khái: “Nếu hồi tôi bằng tuổi chúng mà hành động nhƣ vậy, chắc ông bà già đã đập 

tôi cho tơi bời rồi!” hoặc “"Tại sao tụi bây lại làm nhƣ vậy?” hay “Tao không hiểu 

nổi tại sao tụi bây lại làm nhƣ vậy!” hoặc : “Hồi còn nhỏ bằng tụi bây tao chẳng 

bao giờ làm nhƣ vậy!” Đám thanh thiếu niên sẽ hiểu ngay là cha mẹ chúng đã 

không hiểu nổi chúng, cũng không nghĩ hoặc mong cha mẹ mình có thể chấp nhận 

lập trƣờng của mình. Do đó, chúng cảm thấy bị lạc lõng, chẳng biết phải xoay sở ra 

sao. Lắm khi ở lối xóm có một ngƣời làm cha mẹ biết tỏ ra thân thiện với bọn trẻ vì 

hiểu rõ, thông cảm với chúng, thì chúng sẽ hƣớng về ngƣời đó để mong đƣợc khi 

bị chán nản thất vọng nếu ngƣời này có thể hƣớng dẫn chúng thật tốt đẹp an toàn, 

thì sự giúp đỡ của ngƣời ấy sẽ rất có ích, nhƣng nếu ngƣời ấy chỉ gây ảnh hƣởng 

xấu, thì đám trẻ có thể sẽ phải đâm đầu vào nhiều vấn đề nghiêm trọng. 

4. Cảm thông giữa bậc cha mẹ với các thanh thiếu niên thƣờng bị gián đoạt. Đây là 

một trong những vấn đề tối quan trọng. Nhiều khi những bậc cha mẹ và con cái họ 

là thanh thiếu niên vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, sau khi mọi cảm thông thật sự 

đều bị gián đoạn cả rồi. Cảm thông không phải là chỉ nói chuyện với nhau mà thôi. 

Nó là việc hiểu rõ ý nghĩ, tình cảm của nhau, và chấp nhận thông hiểu nhau. Ngƣời 

làm cha mẹ không nhất thiết phải tán thành ý kiến, tánh khí của một thanh thiếu 

niên để chấp nhận và hiểu rõ, thông cảm với nó. Nhƣng đứa con ở tuổi thanh thiếu 

niên của họ biết rõ khi nào thì ý nghĩ, tánh khí hoặc tình cảm của nó bị cha mẹ 

khƣớc từ. 

Để minh họa, Jame cãi với mẹ cô về bộ quần áo cô muốn mặc nhân đêm dạ hội ở 

trƣờng trung học. Mẹ cô không đồng ý cả về kiểu cách lẫn về giá tiền mà Jame 

muốn tiêu cho bộ y phục ấy: “mẹ à, điều khiến con bối rối, không phải là kiểu cách 

hay giá tiền của bộ quần áo đó, nhƣng là vấn đề dƣờng nhƣ mẹ không hiểu tất cả 

những điều đó có ý nghĩa gì đối với con. Mẹ làm nhƣ con chẳng hiểu gì cả, mà chỉ 

cần đến đó, ngồi đó để thay mặt cho mẹ, để nói lên cho mọi ngƣời biết là mẹ muốn 

gì, thì hoàn toàn đƣợc sung sƣớng rồi. Thật con không hiểu nổi tại sao lắm lúc mẹ 

lại quá khó tánh nhƣ vậy - mẹ chẳng đếm xỉa gì đến cảm nghĩ của con cả”. 

Nhiều trƣờng hợp tƣơng tự nhƣ thế cũng xảy ra với đám con trai. Những ngƣời làm 

cha vẫn thƣờng chọc giận các con trai họ bằng ý riêng thiếu suy nghĩ và độc tài độc 

đoán của mình. Nếu họ chịu khó ngồi lại, giải thích mọi chuyện cho chúng nghe, 

thì sẽ có ít thắc mắc hoặc chẳng có vấn đề gì cả. Nhƣng một lịnh truyền nghiêm 

khắc mà không đƣợc giải thích chi cả, cũng nhƣ thái độ bất cần bàn cãi gì cả từ 

phía ngƣời làm cha mẹ, thƣờng đẩy con cái họ đến chỗ phản ứng. Thƣờng thƣờng 

vì thiếu suy xét, hiểu lầm hoặc không thông cảm đƣợc với tánh khí và tình cảm của 

các con hãy còn trẻ của mình, những ngƣời làm cha làm mẹ đã vô tình khuyến 

khích hoặc góp phần làm nảy sinh đầu óc nổi loạn nơi đám trẻ, khiến tình cảm tôn 

giáo mà chúng tích luỹ đƣợc bị tiêu huỷ cả. Chừng đó những ngƣời làm cha mẹ sẽ 

không thể nào hiểu nổi tại sao con cái họ lại không chịu chấp nhận và noi theo con 

đƣờng thập tự giá. Nếu những ngƣời làm cha mẹ chịu khó dành thêm ít thì giờ nữa 



để cố tìm hiểu con cái vào tuổi thanh thiếu niên của họ thay vì đối xử với chúng chỉ 

nhƣ bọn trẻ con, rất có thể họ sẽ đi xa hơn nhiều trong việc dắt dẫn chúng đến với 

Đấng Christ. 

Nếu và khi nào những ngƣời làm cha mẹ có thể san bằng ba chiếc hố ngăn cách 

quan trọng vừa kể trên, thì họ đang sẵn sàng trở thành những bậc làm cha mẹ biết 

thông cảm và giúp đỡ con cái mình. Nếu họ không thể hoặc vì một vài lý do nào đó 

chẳng quan tâm cố gắng bằng chúng, thì hầu nhƣ phần lớn họ sẽ bị mất những đứa 

con ở tuổi thanh thiếu niên của mình. Nếu con cái họ không thể trở thành những 

Cơ Đốc nhân mạnh mẽ, hoặc cả là những công dân ngay thẳng nữa, thì nhiều bàn 

tay khác sẽ chen vào để ếm bùa, hoá phép. Một kẻ nào đó có nhiệt tình, thông cảm, 

hiểu biết với các thanh thiếu niên và các nhu cầu của chúng có thể đang ở kề bên 

để “cứu vớt” chúng. Nếu không, sẽ có một tỷ lệ rất cao thanh thiếu niên bị trôi dạt 

vào một cuộc đời không mấy tốt đẹp, xa cách lẽ đạo của Cơ Đốc giáo. Thật đáng 

thƣơng hại khi thấy nhiều bậc làm cha mẹ cứ ngày ngày “đóng đinh” con cái mình 

vào những cây thập tự của sự bỏ bê, dốt nát và ý chí độc tài độc đoán của mình. 

Hằng triệu ngƣời vẫn đang làm nhƣ vậy. Xin đừng ai suy diễn nói chung những 

ngƣời làm cha mẹ đều chẳng quna tâm chú ý gì đến con cái; họ vẫn rất quan tâm 

chú ý đến con cái đấy chứ. Nhƣng họ cần phải quan tâm chú ý sâu xa để chịu 

“cùng đi một dặm đƣờng thứ hai” nữa với chúng, bằng cách chịu dành thì giờ, 

năng lực và đặt riêng bản ngã của mình qua một bên hầu có thể thông cảm và hoà 

mình với đám thanh thiếu niên nhƣ điều đáng lẽ họ phải làm. Một số ngƣời làm 

cha mẹ có khuynh hƣớng muốn làm chủ nhân ông, làm chuá tể bầy con của họ. 

Nếu con cái không chịu uốn mình khuất phục họ, có nghĩa rằng chúng là những 

những đứa con xấu. Nhƣng tai hại thay, những bậc làm cha làm mẹ cũng chẳng tốt 

gì. 

Lời biện bạch của một tên híp-pi tại Hollywood, California sẽ minh hoạ cho vấn đề 

này. Cậu ta baỏ sỡ dĩ mình trở thành híp-pi vì cha mẹ cậu không cho phép cậu làm 

một số việc ở nhà mà cậu nghĩ một thiếu niên cần phải làm. Họ chỉ đơn giản bảo 

rằng nếu cậu muốn để tóc dài, ăn mặc lôi thôi lếch thếch để đi diễu hành ngoài 

đƣờng phố với những kẻ giống nhƣ vậy thì cứ việc ra khỏi nhà! Thế là cậu làm 

theo. Cậu đi bán báo híp-pi kiếm đƣợc khá nhiều tiền và bảo rằng cậu sẽ vào quân 

đội khi đã chán chê những công việc làm nhƣ thế. Đáng lẽ cậu phải đƣợc sống 

trong và cho gia đình, nếu cha mẹ cậu ta biết tỏ ra yêu thƣơng, ƣu ái và thông cảm 

với cậu ta. 

5. Thanh thiếu niên là một vấn đề thông thƣờng và nghiêm trọng. Đúng ra điều gì 

làm cho những đứa trẻ từ mƣời tuổi trở lên nổi loạn? Đã không có câu trả lời minh 

bạch nào cả, vì hễ có bao nhiêu gia đình và bao nhiêu thanh thiếu niên, thì cũng có 

bấy nhiêu lý do. Hai thanh thiếu niên trong một gia đình có thể cùng nổi loạn 

chống lại cha mẹ hoặc các lề luật trong gia đình mình vì những lý do hoàn toàn 

khác nhau! Đây là một số các lý do: 



a. Có thể có sự thiếu thông cảm hoàn toàn giữa bậc cha mẹ và con cái là thanh 

thiếu niên, nhƣ vừa thấy ở phần trên. Do sự khiếm khuyết đó, đứa con có thể cảm 

thấy chẳng còn phƣơng pháp nào khác hơn là nổi loạn. Nổi loạn có thể mặc lấy 

nhiều hình thức: biễu môi, không chịu vâng lời cha mẹ, trả lời lại khi có thể làm 

nhƣ vậy, bỏ nhà ra đi, làm những việc mà nó biết rõ là trái ý cha mẹ cộc cằn quạo 

quọ và bất hợp tác. Nhiều khi nó còn bộc lộ đƣợc hình thức xúc động về phƣơng 

diện tình cảm, có khi là bệnh hoạn thể xác nữa. Có trƣờng hợp một cô gái muốn 

lấy chàng trai mà cha cô phản đối. Tuy bề ngoài cô tỏ ra vâng lời và đồng ý với 

việc từ chối của cha, nhƣng cô bỗng mắc chứng sƣng khớp xƣơng trầm trọng. Sau 

khi khám bệnh, vị bác sĩ tìm ra đƣợc sự căng thẳng về tình cảm giữa cô gái với 

ngƣời cha. Ông ta đề nghị ngƣời cha phải nhƣợng bộ và để cho cô gái lấy chàng 

trai kia. Ngƣời cha làm theo, và cô gái lành bệnh chỉ sau vài tuần lễ. Nhƣng ngƣời 

cha lại chống đối, rồi cô gái hầu nhƣ bị chứng xƣng khớp xƣơng làm cho bại liệt. 

Cuối cùng, ngƣời cha bằng lòng, và cô gái hoàn toàn bình phục. Ở đây, sự nổi loạn 

tìm lối thoát bằng cách gây bệnh tật cho thân xác. 

Tác giả sách này nhớ lại trƣờng hợp nổi loạn của một thiếu nữ khiến cô mắc phải 

chứng tê liệt bên nửa mặt và nửa phần bên kia của toàn thân, sau nhiều ngày nằm 

bệnh viện và làm đủ thứ xét nghiệm, các bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân gây 

chứng tê liệt nhƣ thế, bộ não cũng không hề bị tổn hại gì. Tôi đến thăm, khuyên 

nhủ và cùng cầu nguyện với cô vì quen biết với cô từ thuở cô hãy còn bé. Sau một 

thời gian, chứng tê liệt giảm dần và cô trở về với sinh hoạt bình thƣờng. Nhƣng 

cùng với sự bình phục của cô, sự phản loạn cũng giảm bớt một phần lớn. Ít lâu sau 

đó, cô trở thành Cơ Đốc nhân. 

Nhiều khi một vài hình thức bệnh tâm thần nhẹ cũng có thể phát sinh bên lề một 

ƣớc muốn nổi loạn bị kìm chế. Việc này ít xảy ra hơn các trƣờng hợp liên hệ với sự 

nổi loạn khác. 

b. Sự nổi loạn cũng có thể biến thành cá cnhu cầu tâm lý sâu xa để ngƣời thiếu 

niên càng phát triển tinh thần tự lập nhiều hơn. Chúng ta có cha mẹ để giúp đỡ 

vƣợt qua giai đoạn ấu thời và phát triển cần thiết. Nhƣng nhiều khi những bậc làm 

cha mẹ lại cứ bám chặt vào đó và trở thành những ngƣời che chở bảo vệ quá đáng, 

tạo ra nhiều vấn đề tâm lý và xã hội để các thanh thiếu niên cảm thấy khó chịu 

đựng nổi. Khi đó, nổi loạn, là phƣơng pháp duy nhất để ngƣời thiếu niên thấy mình 

đã giải quyết đƣợc nan đề. Sau khi thảo luận về nhu cầu giải phóng (thanh thiếu 

niên) khỏi sự che chở bảo vệ quá đáng của các bậc làm cha mẹ cùng các vấn đề của 

nó English và Pearson nói: 

Có một số yếu tố nghịch nhau giữa sự trƣởng thành nơi ngƣời thanh thiếu niên và 

bậc cha mẹ. Ngƣời thanh niên mới lớn có a. nhu cầu tình cảm muốn luôn luôn 

đƣợc quan tâm chăm sóc, b. khuynh hƣớng không chịu nhận lãnh trách nhiệm; c. 

Sự lo sợ bị chê trách khi đã nhận lãnh trách nhiệm, và d. không muốn phục vụ và 

cộng tác với ngƣời lớn. Nơi ngƣời làm cha mẹ mặt khác, thƣờng thƣờng lại có điều 



này trong vô thức - a. ƣớc muốn cứ cầm quyền thống trị và kiểm soát ngƣời thiếu 

niên; b. khó chấp nhận việc nó san xẻ tình yêu thƣơng và lòng trung thành với 

ngƣời khác; c. sợ khi nó ra ngoài đời sẽ bị tổn hại; và d. đánh giá quá thấp sức hoạt 

động độc lập của ngƣời thiếu niên. 

Những xung đột này thƣờng làm ngƣời thanh thiếu niên mong đƣợc giải phóng 

khỏi gia đình, và hầu nhƣ là một ngon núi khó vƣợt nổi của một số những ngƣời 

làm cha mẹ và các thanh thiếu niên. Sự cầm quyền thống trị của cha mẹ có thể trở 

thành một nguy cơ nghiêm trọng, nhất là nếu ngƣời thanh thiếu niên lại có một số 

nhƣợc điểm về nhân cách và phát triển tính ỷ lại không tự nhiên vào cha mẹ. Hai 

ngƣời cha mẹ là Cơ Đốc nhân đƣa đến cho tôi một cô con gái khả ái của họ đã trên 

ba mƣơi tuổi để xin tôi giúp ý kiến. Thần kinh cô ta hầu nhƣ hoàn toàn suy nhƣợc 

gần kiệt quệ hẳn. Sau khi tra hỏi thì đƣợc biết khi bà mẹ phải chịu giải phẫu 

nghiêm trọng, cô con gái sợ phải mất mẹ, đến nỗi hầu nhƣ hoàn toàn bất tỉnh. Sau 

khi bà mẹ bình phục, cô con cũng thuyên giảm đƣợc phần nào. Cuộc gặp gỡ trao 

đổi tƣ vấn cho thấy bà mẹ cầm quyền thống trị quá đáng trên con gái, còn cô con 

thì quá ỷ lại vào bà ta. Cô ta rất dễ xúc động, cứng rắn, uể oải, bồn chồn bất an, và 

hầu nhƣ bà mẹ phải nói chuyện trọn vẹn thay cho con gái. Khi hai ông bà cụ ra 

khỏi phòng tƣ vấn và chúng tôi đƣợc tiếp xúc riêng một lúc cô gái mới bắt đầu 

bình tỉnh lại và thảo luận về toàn thể vấn đề của cô thât nhạy cảm và trầm tỉnh. Sự 

bồn chồn xúc động của cô hầu nhƣ đã hoàn toàn biến mất. Gần nhƣ cô đã bị khiến 

cho tàn hại vì sự cầm quyền thống trị quá đáng của một bà mẹ vừa nhân hậu vừa 

thánh thiện. Nhu cầu quan trọng nhất của cô, là cần đƣợc hoàn toàn giải phóng 

khỏi cha mẹ mình. 

Thỉnh thoảng một số các cô gái có cách nổi loạn khác nữa chống lại cha mẹ, chửa 

hoang là chửa. Lời phát biểu này có lẽ nghe rất chƣớng tai đối với một số ngƣời, 

nhƣng các bảng thống kê cho thấy gần năm mƣơi phần trăm các trƣờng hợp chửa 

hoang đã đƣợc phanh phui là do một hình thức nổi loạn chống lại cha mẹ nào đó 

của cô gái. Có khi nó la phƣơng cách để hai ngƣời trong cuộc đƣợc lấy nhau vì cha 

mẹ không cho phép; có khi nó đƣợc thực hiện chỉ vì cô gái hoàn toàn “bất cần, bất 

chấp tất cả” và không nghĩ rằng rốt cuộc chỉ có mình bị thiêt hại mà thôi. Nhiều 

khi chính cô gái không ý thức đƣợc rằng sự nổi loạn của mình lại dẫn tới chuyện 

nhƣ vậy. Dầu sao những ngƣời làm mẹ và con gái cần phải bàn bạc với nhau thật 

nhiều khi gặp tình hình nhƣ thế và phải nhƣờng chỗ cho lẽ phải, cho lƣơng tri, cho 

việc suy nghĩ kỹ đến tƣơng lai, đóng vai trò của chúng, hầu giúp cô gái thấy đƣợc 

tính cách vô nghĩa lý của việc liều lĩnh nhƣ vậy. 

Sự dốt nát về giới tính cũng góp phần rất lớn vào việc chửa hoang. Đôi khi có thể 

chính cô gái đã chống lại mẹ mình một cách vô ý thức, vì đã đến tuổi ấy bà mẹ vẫn 

để cho mình dốt nát về chuyện đó nhƣ vậy. Các bà mẹ nên chỉ dạy cho con gái 

mình biết mọi khía cạnh của vấn đề tình dục trƣớc khi nó đƣợc mƣời lăm tuổi. Cô 

gái trẻ cũng cần biết đầy đủ về vai trò của nam giới trong kinh nghiệm tình dục 



nữa. Nếu không nó có thể bị cám dỗ vì tò mò muốn thử cho biết. Các cô gái phải 

đƣợc bảo cho biết là ngƣời ta có thể mang thai mà không nhất thiết phải có việc 

làm tình đến nơi đến chốn! Nếu tinh dịch bắn ra gần âm hộ một số tinh trùng vừa 

đủ có thể xâm nhập âm đạo để làm thụ thai rồi! Nhiều ngƣời còn trẻ cứ đinh ninh 

rằng dƣơng vật chƣa hoàn toàn xâm nhập trọn vẹn vào âm đạo, thì cô gái vẫn còn 

trinh và không hề bị tổn hại gì. Cho dù ý niệm luân lý đạo đức nhƣ thế nào đi nữa, 

thì ý niệm sinh lý nhƣ thế chắc chắn rất nguy hiểm và chẳng bao giờ nên để cho 

xảy ra. 

c. Nhiều khi sự nổi loạn phát sinh từ tánh hay gắt gỏng quá đáng của những bậc 

cha mẹ. Những ngƣời làm cha mẹ không nên “chọc giận” con cái mình bằng sự gắt 

gỏng không cần thiết. Thanh thiếu niên trong gia đình muốn đƣợc tin cậy nhƣ 

ngƣời lớn khi chúng cảm thấy mình đã đóng đƣợc vai trò ngƣời lớn. Thƣờng 

thƣờng một thiếu niên sẽ làm việc giỏi hơn khi nó đƣợc đối xử nhƣ ngƣời lớn, chớ 

không phải chỉ đƣợc sai vặt nhƣ một đứa trẻ con vô trách nhiệm. Thật sự nhiều khi 

một thiếu niên có thể làm nhƣ con nít, nhƣng tất cả các trắc nghiệm đã đƣợc thực 

hiện nhằm thử thách khả năng đáp ứng với mọi tình hình sinh hoạt, cho thấy phần 

lớn thiếu niên mƣời lăm hai mƣơi tuổi rất sẵn sàng đƣợc trang bị để đƣợc xem nhƣ 

ngƣời lớn trong cách chúng nhìn đời và trong các quyết định, các hành động nữa. 

Căn cứ vào đây, những ngƣời làm cha mẹ nên tỏ ra coi trọng chúng, càng nhiều 

bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. 

Để cho một thiếu niên chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả các quyết định và 

hành động của nó thƣờng khiến nó biết cẩn thận nhiều hơn là khi ngƣời làm cha 

làm mẹ sai bảo nó làm, mà nhận lãnh trách nhiệm về mình. Chẳng điều nào đƣa 

ngƣời ta đạt đƣợc mức trƣởng thành nhanh chóng hơn là trách nhiệm ngƣời ấy phải 

chịu đối với các quyết định và hành động của chính mình. Khi có thể đƣợc, những 

bậc cha mẹ cần giúp các thiếu niên biết lựa chọn cho đúng, cho tốt; nhƣng phần 

đông các thiếu niên cũng cần đƣợc khuyến khích đƣa ra các quyết định chính 

chúng phải lãnh nhận mọi hậu quả. Nhiều khi bậc cha mẹ cảm thấy mình không thể 

phó mặc những công việc quan trọng nhƣ thế cho con cái khi chúng hãy còn trẻ. 

Nhƣng tốt hơn hết nên làm nhƣ vậy, và theo dõi xem chúng xoay sở ra sao. Nếu 

chúng đƣợc khích lệ trong quyết định và những việc nhỏ, chúng sẽ đƣợc trang bị 

tốt hơn khi cần phải bắt tay làm những việc lớn hơn, nhƣ việc chọn ngƣời bạn đời 

hay chọn nghề nghiệp, việc làm suốt đời. 

Phải dạy cho thanh thiếu niên biết rằng nổi loạn vì bất cứ lý do nào, đều không 

đem đến cho ngƣời ta niềm hạnh phúc và cuộc đời thành công. Thỉnh thoảng cũng 

nên “thử gân” cha mẹ xem họ đối phó ra sao, nhƣng làm nhƣ vậy ngƣời ta sẽ 

không có đƣợc những kỷ niệm đẹp khi đã trƣởng thành và thành đạt đâu. Tốt hơn 

hết là nên nghiến rằng, giữ chặt lƣỡi của mình lại, và tự nhủ: “Đƣợc rồi, rồi đây ta 

cũng sẽ có ngày huy hoàng của mình chứ!” và để cho mọi việc cứ trôi xuôi nhƣ 

vậy. 



Làm nhƣ thế thì vào những năm vàng son khi bạn đã trƣởng thành đầy đủ, rồi còn 

phải gánh lấy cả bầy con nữa, bạn sẽ đƣợc hạnh phúc hơn nhiều. Dầu sao thƣa với 

các bạn trẻ của tôi, tuổi của các bạn vẫn là tuổi phải “chịu đựng” - trừ khi các bạn 

biết tự thích ứng để có thể thật sự “hƣởng thụ” nó. Phần đông đều đồng ý với 

Walter Pitkin, tác giả quyển Cuộc đời bắt đầu vào năm bốn mƣơi tuổi (Life Begins 

at Forty) khi ông la lên: “Nếu cho tôi cả thế gian này mà bắt tôi trở lại tuổi thiếu 

niên, tôi cũng không thèm”. Tuy nhiên, nếu các bạn thích ứng tốt với những năm 

niên thiếu và nhớ rằng phần lớn đó là những năm “cực khổ” nhất - nghĩa là những 

năm thụ huấn - thì bạn có thể có đƣợc nhiều điều vô cùng lý thú và không có các 

kỷ niệm xấu. Cho dù số phận của bạn có ra sao chăng nữa, khá nhớ rằng: “Sự vâng 

lời tốt hơn của tế lễ”. Một ông vua đời xƣa đã phát giác đƣợc điều đó sau khi đã 

phải trả một cái giá thật đáng sợ: Còn bạn thì có thể tìm thấy nó mà chẳng phải hao 

tốn bao nhiêu, lại còn có lợi to nữa! 

6. Các vấn đề xã hội tạo ảnh hƣởng lớn lao trên các thiếu niên. Cả những bậc cha 

mẹ lẫn các thanh thiếu niên phải cùng nhau đối đầu với chung. Một tinh thần cộng 

tác sẽ khiến cho các vấn đề này bớt khó khăn, dễ giải quyết hơn. Có những vấn đề 

xảy ra không ai có thể tránh né đƣợc, vì chúng chỉ đơn giản là một phần của bản 

chất và tâm tánh đang trƣởng thành thích ứng với cuộc đời, chúng ta không nên 

phàn nàn. Chỉ có điều là đừng nên để các con cái bạn phải sớm gặp các vấn đề xã 

hội. Ngay đến các thiếu niên Cơ Đốc biết vâng lời và rất mực tin kính, cũng gây 

những vấn đề xã hội thuộc loại này hoặc thuộc loại khác. 

Mục tiêu tối hậu của một gia đình Cơ Đốc là phải giải quyết các vấn đề ấy thật 

thành công. Chúng ta hãy nêu thử ra đây vài vấn đề nhƣ thế và cùng nhau quyết 

định xem sẽ giải quyết nhƣ thế nào: 

a. Đừng “cáp đôi” trẻ con hoặc các thanh thiếu niên với nhau. Nhiều khi ngƣời làm 

cha mẹ nghĩ sai rằng “cáp đôi” con trai con gái với nhau khi chúng chƣa đƣợc 

mƣời tuổi hoặc trên mƣời tuổi một chính là điều hay. Họ có ý muốn khuyến khich 

đám trẻ “bắt cặp” với nhau nhƣ vậy một phần nào trƣớc khi chúng đến tuổi khôn 

lớn. Nhiều khi các bà mẹ quá lo lắng muốn con gái mình đƣợc có ngƣời để ý. Rất 

có thể từ trong tiềm thức, các bà sợ con mình không lấy đƣợc chồng và trở thành 

những gái già bất hạnh. 

Trƣớc hết, phần đông các cô gái già. Không hề bất hạnh. Thà sống độc thân và 

muốn có chồng, còn ngàn lần hơn là đã có chồng rồi lại hối tiếc, nhƣ ngàn vạn 

ngƣời không thể kể xiết hiện nay! Có nhiều phụ nữ lãnh cảm đối với họ hôn nhân 

là một “cực hình” khủng khiếp, họ muốn phải chi đƣợc sống độc thân còn hạnh 

phúc hơn! Họ không có nhu cầu không có sự thèm khát tình dục, cũng không muốn 

có con cái. Tất cả đều trở thành những nỗi nhọc nhằn đối với họ, khiến chồng họ 

cũng khổ sở nữa. Có điều bất lợi trong nền văn hoá Tây phƣơng ấy là dầu sao hôn 

nhân cũng đã trở thành một “quy chế tiêu biểu” để ngƣời ta căn cứ vào đó mà định 

số tỷ lệ cần thiết cho hạnh phúc và giá trị thật sự. Phao-lô đã nói: “Vậy, ta muốn 



những gái goá còn trẻ nên lấy chồng sanh con cái, cai trị nhà mình...” (ITi1Tm 

5:14), nhƣng cũng nói: “Vậy tôi nói với những kẻ chƣa cƣới gả và kẻ goá bụa rằng 

ở đƣợc nhƣ tôi thì hơn...” (ICo1Cr 7:8). Sỡ dĩ lấy chồng là lý tƣởng vàng ngọc của 

tất cả phụ nữ, chỉ vì ngƣời ta nghĩ rằng phụ nữ đã trƣởng thành cần phải nhƣ thế 

mới đúng. 

Hãy thử suy nghĩ một chút về tất cả những lợi ích đời đời đã đến với thế gian này 

do sự hiến thân bất vị kỷ của vô số các phụ nữ độc thân hoặc nhiều ngƣời khác nữa 

đã cống hiến cuộc đời họ sau khi goá chồng cho một chính nghĩa cao cả nào đó. 

Thế giới này sẽ ra sao, nếu không một Florence Nightingale là mẹ của ngành nữ y 

tá hiện đại và của vô số những con ngƣời đã hiến thân nối gót bà trong ngành ấy? 

Hoặc một Evangeline Booth đã giúp cho hàng trăm gái giang hồ có đƣợc chồng tử 

tế, và những ngƣời có của thiết lập đội cứu thế quân đem đến nhiều chiến thắng 

vang dội trong lãnh vực phục vụ của Cơ Đốc giáo? Hoặc một Frances E.Willard đã 

hiến thân cho chính nghĩa tiết độ? Vô số các nữ giáo sĩ đã dâng mình, các nữ giáo 

viên, và nhiều ngƣời khác nữa cũng có thể đƣợc thêm vào bảng danh sách này, 

nhƣng chỉ một số vừa kể trên cũng đã đủ để minh chứng cho điều chúng tôi muốn 

nói. Hôn nhân không là tất cả những gì có cần để tất cả các cô gái tìm đƣợc sự toại 

nguyện và hạnh phúc tồn tại mãi mãi trong cuộc đời, cũng nhƣ để họ tận hiến cho 

đời một số công tác phục vụ tốt nhất của họ. 

Thuc ép con trai con gái “bắt bồ” với nhau quá sớm có thể là khởi điểm của một số 

các vấn đề nghiêm trọng về sau, cả về phƣơng diện tình cảm lẫn xã hội và có lẽ là 

cả luân lý đạo đức nữa. Hãy cứ để mặc cho cái bản năng tự nhiên và đƣa đến các 

mối liên hệ nam nữ đúng lúc kịp thời, thì bạn vẫn còn khá nhiều vấn đề phải giải 

quyết chẳng cần phải khuyến khích chúng quá sớm nhƣ thế. 

b. Để cho các thanh thiếu niên phát triển càng bình thƣờng càng tốt. Đừng “đúc 

khuôn” chúng quá sớm khi chúng chƣa sẵn sàng. Nhiều khi chỉ vì muốn ép chúng 

vào các khuôn khổ ăn ở cƣ xử nhƣ ngƣời lớn, tức là chúng ta đẩy chúng vào những 

hình thức nổi loạn. Điều gây cho một thanh niên bối rối nhất trƣớc mặt những bạn 

bè đồng trang lứa, là cảm thấy mình bị kềm kẹp lâm vào một hoàn cảnh không tự 

nhiên. 

Nhiều tín đồ trong Hội thánh chỉ vì muốn có nhiều thanh niên Cơ Đốc tiến bộ 

trong cách ăn ở cƣ xử, nhƣng vì thế mà khiến cho một số phải bị phá hỏng. Lắm 

khi những ngƣời quá “sốt sắng” có khuynh hƣớng đẩy các thanh niên vào con 

đƣờng phục vụ Chúa quá sớm. Nhiều thanh niên đáng lẽ có thể trở thành mục sƣ 

tốt sau này, lại bị thúc đẩy quá nhanh để bị “phá sản” trƣớc khi “thời đại' của minh 

thật sự bắt đầu. Phao-lô từng cảnh cáo Ti-mô-thê: “Đừng vội vàng đặt tay trên ai” 

(ITi1Tm 5:22). Ông ngụ ý dạy rằng đừng thúc đẩy các thanh niên vào chức vụ quá 

sớm bằng cách phong chức thánh cho họ. Cứ để họ trƣởng thành thêm một ít nữa 

đã. Nếu ngƣời thanh niên nhận thấy mình đƣợc gọi vào chức vụ, và muốn đƣợc 

thừa nhận, đƣợc mở đƣờng vào chức vụ, thì đó là điều tốt. Nhƣng ta không nên ép 
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một ngƣời vào chức vụ trƣớc khi chính ngƣời ấy cảm thấy mình phải hiến thân cho 

chức vụ. Phao-lô cũng cảnh cáo việc phong chức quá sớm: “Ngƣời mới tin đạo 

không đƣợc làm giám mục, e ngƣời tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng” 

(3:6). 

Lắm khi các tín đồ trong Hội thánh đòi hỏi các thiếu niên phải có cách ăn ở cƣ xử 

nhƣ ngƣời lớn bằng cách cố gắng “đặt những cái đầu già bốn mƣơi tuổi” lên những 

đôi vai của “trẻ mới mƣời lăm”. Làm nhƣ vây chẳng bao giờ thành công đƣợc. Hậu 

quả thái độ đó của ngƣời lớn, là chúng ta hiện có trong Hội thánh hàng lô những 

cái đầu ngồi chờ chỗ này chỗ kia mà chẳng có đôi vai nào để đặt chúng lên cả! 

Chúng ta đã đẩy ngƣời trẻ đi lạc bằng cách thúc ép họ quá đáng! 

c. Vấn đề của việc kết bạn quá khắt khe, hạn chế. Con gái thƣờng có khuynh 

hƣớng gặp vấn đề này nhiều hơn con trai. Con trai vẫn từ từ tiến về phía tinh thần 

kết “băng” lập nhóm. Con gái lại thƣờng chọn một bạn gái thân nhất, và hai đứa 

“cặp đôi với nhau khiến cả hai cùng bị thiệt hại, và nhƣ thế là thu hẹp cơ hội để có 

thể phát triển nhân cách, lại còn có thể gây lệch lạc băng hoại nhân cách làm ngăn 

trở đúng đắn việc phát triển nhân cách một cách phải lẽ. Nếu không có những tấm 

gƣơng sáng của nhiều nhân cách khác nhau chiếu toả trên đời sống một thanh thiếu 

niên, thì nhân cách của nó có thể sẽ không tăng trƣởng và đâm bông kết trái sung 

mãn nhƣ khi gặp hoàn cảnh thuận lợi. 

Chỉ có một bạn thân duy nhất, không phải là sách lƣợt tốt. Tốt hơn hết là nên có 

một bạn thân, nhƣng cũng còn nhiều bạn khác nữa để đƣợc tự do thăm viếng và 

cùng làm việc này việc nọ với nhau bất cứ lúc nào. Nhiều khi các bạn gái nhƣ vậy 

lại “ghen” nhau và tạo nhiều vấn đề không cần thiết. Trong một số trƣờg hợp, thỉnh 

thoảng cũng có thể có một trƣờng hợp đồng tính luyến ái xảy ra giữa hai cô gái 

đƣợc cho ở riêng với nhau quá nhiều, nhất là ngủ chung và đến ở nhà của nhau quá 

thƣờng. Con gái thích “cô đơn” nên có ít bạn bè thì tốt hơn. Nhƣng đó lại chính là 

điều trái ngƣợc với nhu cầu thật sự của nó. Nó cần phải mở rộng việc giao du kết 

bạn. Làm quen với càng nhiều ngƣời hơn để xem thế giới loài ngƣời thật sự ra làm 

sao. Qua việc mở rộng quan hệ bạn và kiến thức nó có thể chiến thắng khuynh 

hƣớng tự nhốt mình thƣờng là cách nhìn đời không lành mạnh. Nguyên tắc này 

cũng cần áp dụng cho những đứa con trai thỉnh thoảng có tánh muốn rút lui để 

đƣợc sống một mình. Ngƣời làm cha mẹ nên lƣu ý đừng để cho hai bạn nhỏ thân 

thiết với nhau đi quá xa, vì cuối cùng hai đứa sẽ có thể gây tổn hại với nhau về 

phƣơng diện tình cảm và trong cách ăn ở cƣ xử. Lẽ dĩ nhiên có một bạn thân đặc 

biệt thì chẳng có bên nào bị tổn hại gì cả, nhƣng nếu chỉ có hai đứa tách rời khỏi tất 

cả các thanh thiếu niên khác, là nguy hiểm và có hại cho ngƣời thanh thiếu niên vì 

cần phải phát triển mối quan tâm chú ý rộng rãi hơn đối với mọi ngƣời và cuộc đời. 

7. “Bắt bồ” quá sớm là một vấn đề khá cnữa của thanh thiếu niên. Vấn đề này phải 

đƣợc cả hai phía cha mẹ và các thanh thiếu niên đối đầu thật thẳng thắn, để giải 

quyết thích đáng, nếu không muốn cho thanh thiếu niên ấy phải gặp nhiều long 
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đong, hoặc có thể bị hƣ cả cuộc đời nữa. 

“Bồ bịch” quá sớm có thể không chỉ là một vấn đề mà còn là triệu chứng của một 

hay nhiều vấn đề khác nữa sâu xa hơn, nhƣ một gia đình không có hạnh phúc, cha 

mẹ quá độc tài độc đoán, ngƣời thanh niên cứ nơm nớp lo sợ hay bồn chồn bất an, 

hoặc bị kích thích quá mức về mặt tình dục, khiến ngƣơi thanh thiếu niên, muốn 

lấy vợ sớm nhƣ một lối thoát cho mặc cảm. Trong bất cứ trƣờng hợp nào nhƣ vừa 

kể trên hay tƣơng tự nhƣ vậy, ngƣời thanh thiếu niên cần đƣợc khuyên giúp vị cố 

vấn nên giúp cậu ta đối diện với vấn đề đích thực và giải quyết nó. Lấy vợ (lấy 

chồng) không phải là câu trả lời cho bất kỳ một vấn đề nào trong số vừa kể trên, và 

không thể góp phần giải quyết vấn đề đƣợc, trừ khi tạm thời mà thôi. Thanh thiếu 

niên nào muốn “bắt bồ” quá sớm cần đƣợc sự giúp đỡ và lƣu ý đặc biệt để cậu 

(hoặc cô) ta giải quyết vấn đề sâu xa hơn nữa của mình. Việc này cần thực hiện 

trƣớc khi nó trở thành một chuyện đã rồi của đời sống đƣơng sự, vì chỉ có thể gây 

khó khăn cho cuộc đời của đƣơng sự mà thôi. 

Lắm khi việc thiếu chỉ bảo dạy dỗ về tất cả các vấn đề vừa nêu trên đã đẩy ngƣời 

thanh thiếu niên vào một cuộc đời chẳng khôn ngoan mà cũng không tốt đẹp gì. 

Thƣờng thƣờng ngƣời thanh thiếu niên cũng chẳng biết phải xoay sở ra sao, phải 

nhờ ai giúp đỡ trong những trƣờng hợp cần kíp nhƣ thế. Hãy cầu viện với vị mục 

sƣ của bạn hoặc một vị cố vấn chuyên nghiệp. Tổ chức Narramore của Cơ Đốc 

giáo 1409 North Walnut Grove Avenue, Rosemead California cung cấp nhiều cố 

vấn giỏi, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai đến hoặc viết thƣ xin giúp đỡ. Tác giả sách này 

cũng hoan nghinh những ngƣời gặp trƣờng hợp nhƣ vậy, và thƣờng thực hiện 

nhiều công tác tƣ vấn hàm thụ theo địa chỉ Christian Caunseling Service, 11326 

Ranchito St., El Monte, California. Nếu dƣờng nhƣ chẳng ai có thể giúp đƣợc cho 

bạn cả, xin liên lạc bằng thƣ với một trong các địa chỉ trên đây. Làm nhƣ vậy, bạn 

luôn luôn đƣợc lợi ích bội phần. 

Bây giờ, chúng ta hãy đứng về phía các thanh thiếu niên để xem lý luận bênh vực 

cho việc họ muốn “bắt bồ” khi hãy còn quá trẻ, cứ cho là giữa khoảng từ mƣời ba 

đến mƣời bảy tuổi. Ít nhất chúng cũng đƣa ra đƣợc các điểm tự bênh vự mình sau 

đây: Nó tạo cho ngƣời ta lòng tự tin vì biết là có một ai đó đang bận tâm lo nghĩ 

đến mình; có thể đề nghị một cuộc gặp gỡ khi cần có bè bạn ngoài xã hội trong 

những đám tiêc lễ lạc theo hình thức, giúp ngƣời ta khỏi sợ những chuyện phiền 

phức, vì bao giờ cũng có một ai đó để nhờ cậy, hỏi ý kiến; đề nghị cùng chia xẻ 

kinh nghiệm đời sống với một ai đó; nó làm phong phú cuộc đời trẻ trung của bạn 

bằng những kinh nghiệm tình cảm sớm hơn bình thƣờng rất nhiều. 

Ta có thể kể thêm sự kiện ngƣời thanh thiếu niên phát triển đƣợc tình cảm sâu sắc 

về ngƣời khác khi đƣợc biết rõ hơn một ai đó. Nhất là con gái sẽ có đƣợc ý thức an 

toàn, vì lúc nào cũng đƣợc hò hẹn với một ai đó vào những cơ hội gặp gỡ, lễ lạc có 

tính cách xã hội. Cũng có thể lý luận rằng “bắt bồ” sớm sẽ có sự thông cảm dễ 

dàng hơn trong các mối liên hệ nam nữ, và có lẽ sẽ có cơ hội lập gia đình sớm hơn 



nếu ngƣời ta không “bắt bồ” sớm hơn. 

Thoáng nhìn bề mặt, tất cả các luận cứ trên đây có thể là những lời biện họ tốt cho 

sự việc. Nhƣng mặt khác, những con ngƣời tích cực, xông xáo thận trọng chẳng 

cần gì phải “bắt bồ” quá sớm mà vẫn thực hiện những khía cạnh kể trên. Chúng 

chẳng cần gì phải “bắt bồ” quá sớm để tìm các mối liên hệ nam nữ tốt nói chung. 

Các thanh thiếu niên chẳng cần gì phải đit ìm thú hò hẹn gặp gỡ nhƣng phải chịu 

sự rủi ro nguy hiểm là làm hỏng cả cuộc đời của mình nhƣ vậy \, bởi vì chỉ mấy 

tháng ngắn ngủi để vui vẻ nhƣ thế sẽ chẳng thiếu gì khi ngƣời ta đã trở thành khôn 

lớn. Sau đây là các lý do tại sao “bắt bồ” quá sớm là không tốt: 

a. Nó có thể phá hỏng nhân cách của những ngƣời làm nhƣ vậy. Chẳng hạn nếu 

Katy và Tom, ngay từ tuổi mƣời bốn, đến mƣời bảy, đã táo bạo hẹn hò gặp gỡ 

nhau, chúng sẽ hầu nhƣ không biết ai khác nữa ngoài chúng. Chúng bị lạc mất 

trong giòng ngƣời trẻ trung, rất cần quen biết để giúp chúng phát triển bình thƣờng 

và điều chỉnh nhân cách của mình một cách lành mạnh. Một khi giai đoạn đó đã 

qua đi vĩnh viễn, thì chúng đã vĩnh viễn bị mất đi một số các kinh nghiệm có giá trị 

nhất của đời sống mà chúng rất cần. 

Những cặp tách riêng ra quá sớm nhƣ thế, sẽ dành rất nhiều thì giờ để ở riêng một 

mình với nhau. Lắm khi chúng phải rút lui, và phát triển tánh khí chán nản mà về 

sau có thể gây hậu quả là suy sụp tinh thần hay tình cảm. Nếu may mắn hơn, 

những chuyện lãng mạn nhƣ vậy sẽ tan vỡ khi đôi thanh thiếu niên ấy lớn hơn một 

chút nữa, nhƣng cả hai đều bị bơ vơ lạc lõng, vì hầu nhƣ họ đều chẳng có thân thiết 

với ngƣời bạn trẻ nào khác nữa. 

b. Con gái rất thƣờng có thể bị chửa hoang. Khả năng này sẽ ít hơn nhiều nếu cô ta 

không táo bạo muốn “bắt bồ” quá sớm. Đây chính là một sự liều lĩnh đầy nguy 

hiểm vừa nghiêm trọng vừa không cần thiết. 

c. Nhiều khi một thanh thiếu niên gặp rắc rối với một ngƣời bị rối loạn về tình cảm, 

vẫn khẩn khoản là đừng có “bỏ rơi”. Ngƣời bị rối loạn nhƣ thế cần đƣợc sự giúp đỡ 

chuyên môn. Bạn chẳng có thể làm gì đƣợc cho ngƣời ấy đâu, mà chỉ gặp nguy cơ 

có thể gây thƣơng tổn cho đƣơng sự, khiến đƣơng sự càng bị mất thăng bằng thêm 

về mặt tình cảm. Hoặc cắt đứt ngay với ngƣời ấy, và để cho ngƣời ấy tự tìm lấy sự 

giúp đỡ cần thiết. 

Có lần Art Linkletter và Dear Abby thảo luận về vấn đề “bắt bồ” quá sớm trong 

một chƣơng trình phát thanh của Art. Sau khi Abby vạch rõ rằng một thanh thiếu 

niên từ trên mƣời đến dƣới hai mƣơi tuổi “bắt bồ” quá sớm là không tốt, Art đã 

giải thích thêm: “Tôi cho rằng việc “bắt bồ” quá sớm từ mƣời ba đến mƣời sáu tuổi 

dành cho loại chim!” Các nhà tâm lý học xã hội học và cố vấn chuyên nghiệp chắc 

đều hoàn toàn đồng ý với ông. 

d. “Bắt bồ” quá sớm không những làm hƣ hỏng nhân cách, tạo ra nguy cơ có vợ có 

chồng quá sớm, đẩy con gái vào cơ nguy chửa hoang, mà còn có thể gây trở ngại 

đứng đắn trong việc tìm ngƣời bạn đời nữa. 



Nó có thể cƣớp mất hạnh phúc của ngƣời ta và sự thành công của cả cuộc đời. 

Chính vì đƣơng sự khƣớc từ không chịu lƣu ý đến các dấu hiệu báo nguy. Nó có 

thể và thƣờng thƣờng đem đến sự cay đắng, buồn khổ và thảm trạng vƣợt quá 

những lời có thể nói hoặc viết ra. 

Một thiếu nữ mƣời sáu tuổi rất khó hi vọng lấy đƣợc một ngƣời chồng đã đƣợc 

chuẩn bị thích đáng cho đời sống, trừ trƣờng hợp hiếm hoi may mắn cô lấy đƣợc 

một ngƣời chồng lớn hơn mình mƣời tuổi đã có công ăn việc làm ổn định và sẽ trở 

thành ngƣời đứng đắn. Thời xƣa cu4ng có một số rất ít những cuộc hôn nhân nhƣ 

vậy. Tuy nhiên, hôn nhân ngày nay khác xa với thời xƣa, nó cần có nhiều năng lực 

để giữ cho hai vợ chồng gắn bó với nhau, hơn là những cuộc hôn nhân cách đây 

một thế kỷ. 

Một nhà tâm lý học đã nhận xét rất đúng rằng “hôn nhân là một định chế cho ngƣời 

lớn, và trẻ con chẳng có phần gì vào đó cả”. Ngƣời làm cha mẹ phải cố gắng gieo 

vào đầu óc con cái lúc chúng hãy còn nhỏ rằng hôn nhân lý tƣởng không thể thực 

hiện đƣợc trƣớc khi các thanh niên đã chuẩn bị kỹ càng cho việc đó sau khi đã tốt 

nghiệp bậc cao đẳng, đã có nghề nghiệp đƣợc đào tạo ở cấp cao đẳng hay đã tốt 

nghiệp một trƣờng dạy nghề, nhƣ các trƣờng đào tạo nữ y tá quốc gia hoặc đã đƣợc 

chuẩn bị tƣơng tự nhƣ vậy. Chúng phải trên hai mƣơi tuổi, mới có thể tạo lập đƣợc 

một gia đình hạnh phúc và thành công. 

e. “Bắt bồ” quá sớm cũng có thể là liều lĩnh về phƣơng diện giáo dục. Thƣờng 

thƣờng các thanh thiếu niên “bắt bồ” với nhau đều mãi mê lo chuyện “yêu đƣơng” 

bỏ bê học hành. Nếu đƣợc phép, chúng sẽ bám lấy điện thoại hoặc tìm cơ hội để 

chuyện trò với nhau hàng giờ hay hơn nữa vào buổi tối, trong khi đáng lẽ chúng 

phải làm bài tập ở nhà. Nhiều khi chúng bị điểm xấu, vì ở lại lớp và đủ thứ vấn đề 

sẽ nảy sinh. Tâm trí chúng bị ảnh hƣởng quá nhiều đến nỗi không thể học hành 

đúng mức vì mãi nghĩ đến chuyện yêu đƣơng sắp xếp những cuộc hẹn hò và những 

thì giờ vui chơi. Cũng lắm khi chúng bỏ học luôn, nếu không bị cha mẹ bắt buộc 

phải tiếp tục việc học hành. Vào tuổi đó, chúng không thể nào thấy đƣợc nhu cầu 

và lợi ích của học vấn. Nhƣ vậy, cả cuộc đời chúng có thể bị trở ngại nghiêm trọng, 

hoặc cả bị hƣ hỏng nữa. Nhiều khi con trai bỏ học để đi làm kiếm nhiều tiền hơn 

cung phụng cho ngƣời yêu, do đó, tiêu diệt những khả năng để thành công trong 

tƣơng lai trong công việc làm ăn cả đời. Con gái muốn lấy chồng sớm thƣờng chọn 

những ngƣời chồng kém tài đức hơn nếu chúng cùng đƣợc giáo dục đứng đắn, đến 

nơi đến chốn. Các yếu tố này nghiêm trọng hơn điều phần đông các thanh thiếu 

niên có thể nhận thức đƣợc nhƣ chúng ta sẽ thấy trong chƣơng bàn về hôn nhân. 

8. Hoà mình với các thanh thiếu niên cũng là một vấn đề quan trọng. Phải nói rằng 

đây là một vấn đề của các thanh thiếu niên cũng nhƣ của ngƣời làm cha mẹ, và 

chúng tôi mong rằng cả các thanh thiếu niên lẫn những bậc cha mẹ đều sẽ đọc thật 

kỹ những gì đƣợc đem ra thảo luận ở đây. 

Các thanh thiếu niên thông minh, và phải đƣợc ngƣời làm cha mẹ đối xử đúng nhƣ 



những con ngƣời nhƣ thế. Các thanh thiếu niên học cấp trung học hiện nay đƣợc 

cung cấp nhiều chất liệu hơn học sinh trung học trung bình hồi ba bốn mƣơi năm 

trƣớc. Những quyển sách học dày cộm của chúng lắm khi khiến ngƣời ta phải 

choáng váng, và chúng phải tìm tòi nghiên cứu để làm những bản báo cáo phúc 

trình nhằm kích thích trí tuệ. 

Lắm khi ngƣời làm cha mẹ không nhận thức đƣợc các nhu cầu của những thanh 

thiếu niên ở nhà. Marilee Morell có làm một cuộc nghiên cứu cho giáo trình về 

“Hƣớng dẫn thanh thiếu niên” - ám chỉ trẻ trên mƣời đến dƣới hai mƣơi tuổi - 

trong đó bà khám phá rằng các thanh thiếu niên có những nhu cầu căn bản sau đây: 

Thích khám phá và phiêu lƣu mạo hiểm. 

Thích sáng tạo. 

Thích chia xẻ kinh nghiệm riêng cho ngƣời khác. 

Thích đƣợc ngƣời khác khen ngợi tán thƣởng., 

Thích học tập để sống cho có uy tín. 

Thích phát triển đầu óc muốn làm những việc lớn lao, vĩ đại. 

Thích cống hiến cho một chính nghĩa xứng đáng. 

Muốn cho một thanh thiếu niên đƣợc hạnh phúc và hoà nhập tốt vào sinh hoạt xã 

hội, các nhu cầu trên phải đƣợc đáp ứng. Ngƣời làm cha mẹ phải giúp chúng đáp 

ứng các nhu cầu ấy để chúng có thể hoà nhập thích đáng vào đời sống. 

Cũng cần quan tâm đặc biệt đến các giá trị tôn giáo phần lớn các thanh thiếu niên 

quan niệm. Ngƣời làm cha mẹ phải giúp con cái mình tìm thấy và duy trì các giá trị 

ấy. Làm nhƣ vậy sẽ giúp đƣợc chúng rất nhiều trong việc giao du tiếp xúc với các 

thanh thiếu niên khác. Trong một dự án nghiên cứu đặc biệt của Remmers và 

Radler về các giá trị tôn giáo của thanh thiếu niên nói riêng, những kết quả sau đây 

đã đƣợc tìm thấy: 

Một thanh thiếu niên trung bình không quan niệm Đức Chúa Trời nhƣ một thân vị 

(a person: một ngƣời) mà nhƣ một vị thần linh không có thân xác nhƣng vô sở bất 

tri, vô sở bất năng và vô sở bất tại. Cứ trung bình mà nói, các thanh thiếu niên tin 

rằng đức tin có ích lợi hơn luận lý học khi cần giải quyết các vấn đề quan trọng 

trong đời sống. Chúng cảm thấy lời cầu nguyện của mình thỉnh thoảng cũng đƣợc 

nhậm. Chúng tin vào đời sau và mong cách ăn ở của chúng trên đất này sẽ quyết 

định địa vị của chúng ở đó. Chúng tin rằng Đức Chúa Trời hƣớng dẫn hay linh cảm 

việc viết ra Kinh Thánh và xây dựng một xã hội loài ngƣời tốt đẹp nếu không có sự 

trợ giúp siêu nhiên nhƣ vậy”. 

9. Gia đình lập kế hoạch rõ ràng thích hợp để mỗi thiếu niên biết xem mọi điều 

quan trọng. Nó giải toả sự căng thẳng đè nặng trên gia đình, hoặc giữ không cho nó 

chiếm lấy địa vị hàng đầu. Đã có quá nhiều gia đình chỉ là một thứ chỗ “trú ẩn hỗn 

loạn” để mỗi ngƣời tạm có nơi ẩn náu chớ không phải là một “tổ ấm” thật sự. Sinh 

hoạt của bọn trẻ tùy thuộc môi trƣờng trong gia đình; nếu muốn cho có trật tự, 

chúng phải tôn trọng và đƣợc bảo vệ bằng các nguyên tắc đƣợc dạy dỗ. Myers đã 



làm sáng tỏ điểm này bằng câu trích dẫn sau đây: “Một học sinh trung học con cả 

trong một gia đình năm con, đƣợc hỏi theo cậu ta, có phƣơng pháp nào tốt nhất để 

giải toả các căng thẳng trong gia đình cậu đã trả lời: “Mỗi ngƣời phải biết trông 

vào chƣơng trình chung của gia đình, trong đó các kế hoạch của riêng mình sẽ 

không bị bất cứ kế hoạch nào hoặc tất cả các kế hoạch của số ngƣời còn lại trong 

gia đình làm đảo lộn”. Đây là ý thức tốt về việc cố gắng chịu khó chịu khổ, và cần 

phải đƣợc tất cả các gia đình bám sát đƣợc bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. 

Những ngƣời làm cha mẹ cần dành riêng số thì giờ thích hợp cho con cái, nhất là 

đám con trai. Các ông cha thƣờng có khuynh hƣớng bỏ qua khía cạnh này trong 

mối liên hệ cha con. Lũ con trai thƣờng cảm thấy rất cần đến cha mình, nhƣ Myers 

đã nhận xét khá sâu sắc: “nhiều cậu bé ở tuổi thiếu niên cảm thấy nếu nó mồ côi, 

thì nó ƣớc ao đƣợc một ngƣời cha nhƣ cha của bạn nó. Nó muốn có một ngƣời cha 

hiểu, thông cảm với nó, không chế nhạo nó khi nó kể lại những gì làm cho nó bối 

rối, và nó cảm thấy ông ta rất quan tâm lắng nghe bất cứ điều gì nó muốn nói”. 

Chẳng những ngƣời cha phải hoà mình với các con trai, mà còn phải nghĩ xem 

mình có thể là loại ngƣời làm cha nhƣ thế nào nữa Điều quan trọng ông phải là loại 

ngƣời mà con trai không cảm thấy xấu hổ khi cần giới thiệu với ngƣời khác, hoặc 

khi nghe ngƣời ta nói về ông. Và khi đứa con trai cần đƣợc khuyên bảo, ông phải 

là ngƣời cha có thể khuyên răn, chỉ bảo nó. Myers đã giải thích: 

“Khi nó có điều gì nghi ngờ về thân xác, hay về sự phát triển giới tính, hoặc những 

thắc mắc vế vấn đề tình dục, nó sẽ đến với cha nó nhƣ với một ngƣời cha có lòng 

ƣu ái, sẵn sàng an ủi để nó giãi bày tâm sự. Đừng nên có lời cảnh cáo nào có tính 

cách lừa dối khiến nó phải tìm đến văn phòng của một lang băm. Nó phải đƣợc học 

hỏi từ cha mình cách thức tự chăm sóc bản thân và phải sống nhƣ thế nào cho 

trong sạch và xứng đáng là đàn ông với những thái độ lành mạnh đối với nữ giới, 

Cha nó sẽ hƣớng dẫn nó để biết sức khoẻ thân thể và tinh thần thật tốt, khích lệ nó 

nuôi dƣỡng tình bạn thật rộng rãi với các bạn trai bạn gái khác, tham gia các môn 

thể thao và điền kinh ngoài trời, để biết quan tâm chú ý thế giới bên ngoài”. 

Cũng áp dụng một ý thức tốt nƣ thế cho các bà mẹ đối với con gái, chỉ đơn giản là 

thay cho tình cha - con trai ở đoạn trên, bằng tình mẹ - con gái. 

Nhiều ngƣời làm cha làm mẹ đã đẩy quá xa ý niệm này bằng cách cố gắng trở 

thành “bạn bè cùng trang lứa” của các thanh thiếu niên. Nhất là các bà mẹ thỉnh 

thoảng cho con gái mặc cả y phục và đồ trang sức của mình nữa. Tuy nhiên, con 

cái còn trẻ của chúng ta không cần chúng ta làm bạn cùng trang lứa với chúng, 

nhƣng là làm cha mẹ chúng; giới trẻ bình thƣờng đã có bạn cùng trang lứa. Điều 

chúng cần trong gia đình, là sự hiểu biết thông cảm, lòng ƣu ái và nhiều khi là 

những bậc cha mẹ nghiêm khắc, không những bảo cho chúng đời là thế nào và 

sống ở đời phải nhƣ thế nào, mà còn nêu gƣơng sống sao cho thành công giúp cách 

ăn ở cƣ xử hằng ngày.  



 

LÀM CHỦ TIỀN BẠC  

Tiền bạc cũng xƣa nhƣ các nền văn mình lâu đời. Vào các thời đại thƣợng cổ, thực 

phẩm, y phục, gia súc, ngựa và những tài vật nhƣ thế đƣợc dùng làm những vật 

trung gian để trao đổi với nhau. Đồng thời với việc phát triển các nền văn minh cao 

hơn ngƣời ta đi đây đi đó để buôn bán và sinh sống, vài hình thức giao hoán các 

giá trị khác hơn những cách trao đổi nhƣ vừa kể trên, trở thành cần thiết. Về sau, 

tiền đúc và các kim loại quý hiếm hơi - vàng, bạc, vân vân - đƣợc dùng để trao đổi, 

và tiếp tục cho đến ngày nay. 

Kinh Thánh có nói nhiều đến tiền bạc. Có ngƣời bảo rằng gần một phần ba số câu 

trong Kinh Thánh đề cập tiền bạc. Châm ngôn là một sách rất phong phú lời giáo 

huấn giới trẻ về công dụng của tiền bạc. Tất cả những ngƣời trẻ nên đọc sách 

Châm ngôn vừa suy nghĩ về tiền bạc để học các bài học liên hệ đến nó. 

Tiền bạc cai trị đời sống con ngƣời theo nhiều cách, và căn cứ vào cách ngƣời ta sử 

dụng nó sẽ biết đƣợc anh ta thuộc hạng ngƣời nào. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo rằng: 

“Sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác...” (ITi1Tm 6:10). Có ngƣời nói: “Tiền bạc 

có thể mua đƣợc mọi sự trên đời này, trừ hạnh phúc, và nó là hộ chiếu cho ngƣời ta 

đi khắp nơi trên thế gian này, ngoại trừ vào thiên đàng”. Chân lý này đã đƣợc 

chứng minh thật rõ ràng, cả trong Kinh Thánh lẫn bằng lịch sử các nền văn minh. 

Con cái đƣợc dạy cách dùng tiền bạc nhƣ thế nào, sẽ quyết định phần lớn sự thành 

công hay thất bại của nó trong đời sống, và điều này hầu nhƣ đều nghiệm đúng cả 

cho con gái lẫn con trai. Nếu một đứa con gái không ý thức đúng về giá trị đồng 

tiền, nó sẽ làm tán gia bại sản chồng nó sau này. Có một câu châm ngôn đời xƣa 

nói: “Ngƣời đàn bà có thể ném qua cửa sổ nhiều hơn điều ngƣời đàn ông có thể 

đem vào bằng cửa chính”. Điều cũng rất đúng, là “ngƣời đàn bà phá cửa có thể làm 

tán gia bại sản ngƣời đàn ông giàu có nhất”. Phần lớn sự thành công hay thất bại 

của một ngƣời đàn ông, tuỳ ở tài năng biết rõ và đánh giá đúng mức các giá trị tiền 

bạc của ngƣời vợ. Con trai mà không hiểu rõ giá trị của tiền bạc thì đừng mong gì 

thành công trong đời, ngoại trừ sau này nó phải chịu khổ nhọc để học đƣợc bài học 

đó. 

Có ba lãnh vực chính trong đó mỗi ngƣời đều phải biết thật rõ đúng về tiền bạc; và 

cách dùng tiền. Có ngƣời kể rằng có một ngƣời kia đƣa bạn mình đến nghe John 

Wesley giảng nhân một cơ hội nào đó. Đề mục của bài giảng là “Cơ Đốc nhân với 

tiền bạc” Wesley nhận định rằng ngƣời ta phải cố gắng hết sứ cmình để làm ra tiền, 

và phải cố gắng hết sức mình để tiết kiệm tiền bạc. Anh bạn nọ hết lời ca ngợi bài 

giảng cho đến chỗ đó. Nhƣng khi Wesley đƣa ra đề nghị thứ ba: mỗi ngƣời phải cố 

gắng hết sức mình để dâng tiền, thì anh ta reo lên: “ông ta đã làm hỏng bài giảng 

rất hay của mình rồi!” Có quá nhiều ngƣời giống nhƣ anh chàng nọ. 

Nếu có phần nào trong ba phần trên bị mất cân đối trong các mối liên hệ của một 
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ngƣời nào đó đối với tiền bạc, tức là ngƣời ấy chƣa điều chỉnh đúng mức cuộc đời 

mình. Vậy ngƣời làm cha mẹ phải cố gắng “nhét” ba nguyên tắc đơn giản đó vào 

đời sống con cái mình và vào cách suy nghĩ của chúng liên hệ đến tiền bạc. Có thể 

làm việc đó theo nhiều cách, nhƣng sự khám phá riêng các phƣơng pháp nào tốt 

nhất sử dụng cho có lợi các nguyên tắc ấy rất cần thiết để ứng dụng tốt nhất vào 

tình hình riêng từng gia đình. 

1. Phải cố gắng hết sức mình để làm cho ra tiền. Trái với dƣ luận chung, không có 

chỗ nào trong Kinh Thánh lên án bất kỳ một ai, vì ngƣời ấy giàu có. Hành động 

làm giàu tự nó chẳng có gì là xấu, là ác cả. Thật vậy, Cựu ƣớc hứa ban các phƣớc 

lành tạm thời cho những ai phục vụ Đức Chúa Trời cách xứng đáng do lòng tin 

kính. Kinh Thánh chép Áp-ra-ham là một ngƣời giàu (SaSt 13:2). Gióp, một trong 

các bậc thánh của Cựu ƣớc, đƣợc gọi là “ngƣời lớn hơn hết trong cả dân Đông 

phƣơng” (Giop G 1:3). Câu này đi sau phần liệt kê các tài sản của ông, cho nên 

chẳng có gì để nghi ngờ là nó có nghĩa rằng ông là ngƣời “giàu nhất” trong các dân 

Đông phƣơng. Giô-sép A-ri-ma-thê vừa đƣợc cho biết là một môn đệ của Chúa 

Giê-xu, vừa là “một ngƣời giàu" (Mat Mt 27:57). Có ngƣời cho rằng ông là chủ 

nhân của các mỏ thiếc tại nơi bây giờ là miền Nam nƣớc Anh, và ngôi nhà thờ đầu 

tiên đƣợc xây trên mặt đất, là ngôi nhà thờ đã đƣợc dựng lên tại đó hồi thế kỷ thứ 

nhất. Thật sự trong số các Cơ Đốc nhân thuộc linh nhất không có nhiều ngƣời giàu 

có, có thế lực, nhƣng điều đó không có nghĩa những ngƣời giàu có, thế lực không 

thể trở thành các Cơ Đốc nhân thuộc linh nhất. Ngoài ra, một số thánh đồ từng 

cống hiến nhiều cho đạo của Đức Chúa Trời thuộc hạng ngƣời giàu có. 

Lúc William Colgate hãy còn là một cậu bé nghèo bán xà phòng ngoài đƣờng phố, 

ngƣời ta kể rằng ngày nọ có một Cơ Đốc nhân cao tuổi bảo với cậu ta đại khái 

rằng: “Con ơi, nếu con làm ra đƣợc một cân (Anh) xà phòng tốt hãy bán nó theo 

giá phải chăng, và dâng một phần mƣời cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ khiến con 

đƣợc thịnh vƣợng” Colgate đã thực hiện đúng nguyên văn lời khuyên ngắn ngủi 

đó. Khi thành nhân, nghề kinh doanh xà phòng của ông cũng phát triển. Ông thêm 

vào đó kem đáng răng, và kiếm đƣợc nhiều triệu Mỹ kim, nhƣng vẫn theo đúng lời 

khuyên về việc dâng môt phần mƣời cho Đức Chúa Trời. Vào những năm cuối đời, 

ông còn dâng cho Đức Chúa Trời nhiều hơn là một phần mƣời rất nhiều. Có ngƣời 

kể rằng R.G.Letourneau dâng cho công việc của Đức Chúa Trời gần chín mƣơi 

phần trăm lợi tức của mình. Ông đã kiếm đƣợc nhiều triệu Mỹ kim. 

Làm ra tiền hầu nhƣ là một nghệ thuật ai cũng có thể học hỏi đƣợc nếu chịu để trí 

vào đó, ngƣời ta chẳng cần giàu có mới có thể thành công. Phần đông những ngƣời 

giàu hồi còn trẻ, vốn nghèo. Làm ra tiền bằng các bắp thịt và khối óc của mình, và 

sử dụng tiền bạc, là hai việc hầu nhƣ đƣợc buột chặt không thể tách rời. 

2. Phải cố gắng hết sức mình để tiết kiệm tiền bạc. Nghệ thuật làm ra tiền có thể 

phần lớn đƣợc nhận thất nơi một ngƣời có khả năng tiết kiệm và sử dụng nó hơn là 

chỉ làm ra tiền mà thôi. Tiết kiệm cũng cổ xƣa nhƣ loài ngƣời vậy. Chúa Giê-xu đã 
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dạy nguyên tắc này trong phép lạ hoá bánh và cá ra thật nhiều. Ngài dạy phải lƣợm 

lại những mẩu bánh vụn. Điều quan trọng là nguyên tắc thu giữ lại để tiết kiệm 

những gì còn thừa sau khi thực hiện bất kỳ một công việc gì. 

Con cái cần đƣợc dạy dỗ để biết tiết kiệm và sống giản dị, thanh đạm. Phí của 

không phải làm ơn hay bố thí. Đức Chúa Trời bao giờ cũng ban cho chúng ta mọi 

sự thật rời rộng để chúng ta thụ hƣởng, nhƣng Ngài cũng tiết kiệm ở chỗ Ngài 

chẳng bao giờ phung phí gì cả. Ngay đến hững chiếc lá đã lìa cành cũng trở về với 

đất để khiến nó thành màu mỡ, cũng nhƣ những bông hao tàn, những đám cỏ khô. 

Toàn cõi thiên nhiên kết án sự phí phạm và ban thƣởng sự tiết kiệm; và các bài học 

trong Kinh Thánh cũng nhằm giáo huấn chúng ta nhƣ vậy. 

Phải dạy con cái tiết kiệm một phần trong tất cả những gì chúng nhận lãnh. Thứ 

nhất, chúng phải tôn vinh Chúa bằng vật mình có, bằng cách để dành một phần 

mƣời cho Ngài, và nhƣ một của lễ do tình yêu thƣơng. Cho dù số tiền kiếm đƣợc 

có nhỏ mọn đến đâu đi nữa, hệ thống này cần phải đƣợc ghi khắc bằng tình yêu 

thƣơng vào tâm trí chúng. Rồi chúng phải tìm cách tiết kiệm một cái gì đó - dù chỉ 

là mấy đồng xu lẻ, để giúp ghi khắc nguyên tắc này làm căn cơ cốt lõi cho cuộc đời 

chúng. 

Các thanh thiếu niên cần học tập “tiêu dùng cho đến khi hao mòn hết, hoặc là cho 

ngƣời khác”, chớ đừng phí phạm vật gì cả. Phung phí là một hình thức phá hoại và 

phá hoại không phải là hành động của một ngƣời đứng đắn. Ngƣời ta thƣờng thấy 

một vài ngƣời giàu có lại rất tiết kiệm vài vật có vẻ chẳng đáng gì. Đó chính là lý 

do khiến họ trở nên giàu có - bằng cách học biết rằng vật gì còn dùng đƣợc cũng 

đều có giá trị, và không nên phí phạm. 

Lắm khi có ngƣời đựơc giao nhiệm vụ phụ trách môn tổ chức kỹ nghệ, giáo dục 

hoặc một ngành nghề nào đó. Chẳng bao lâu tổ chức ấy có lời và phát đạt, hoặc bắt 

đầu bị lỗ lã và gặp khó khăn về tài chánh. Nói chung, nếu ngƣời ta chịu khó điều 

tra cặn kẽ đời tƣ của ngƣời phụ trách kia, sẽ thấy rõ bí quyết của sự thành công hay 

thất bại của tổ chức đó. Cách thức một ngƣời điều hành các công việc riêng của 

mình, phản ảnh nơi công việc ngƣời ấy làm. 

Thanh thiếu niên đi làm việc phải cố gắng tiết kiệm một chút gì đó từ số lƣơng 

mình lãnh đƣợc; phải xem việc làm này nhƣ một quy luật. nguyên tắc tiết kiệm này 

sẽ có lợi bội phần hơn khi chúng lập gia đình và phải tự lo liệu. Nghệ thuật tiết 

kiệm là một nghệ thuật có tính cách Cơ Đốc cũng là một nghệ thuật sống đứng đắn 

nữa. Đừng ai trông mong thành công trên đời, nếu không nắm vững nghệ thuật tiết 

kiệm khi trƣởng thành. Những kẻ hồi còn nhỏ quen phung phí rất có thể sẽ phải bị 

nghèo thiếu suốt đời. 

Cẩu thả, vô tâm về tài chánh có thể là mầm mống của đủ thứ chuyện rắc rối, khó 

khăn trong gia đình. Tiền bạc xếp hạng cao trong bảng liệt kê các nguyên nhân đƣa 

đến ly dị. Những lời qua tiếng lại về tài chánh trong gia đình, chẳng bao lâu sẽ làm 

nguội lạnh lòng nhiệt thành yêu thƣơng dƣờng nhƣ rất sáng sủa khi hai ngƣời đứng 



trƣớc bàn thờ Chúa để làm phép giao. Có lần tôi làm cố vấn nhiều năm cho một đôi 

vợ chồng nọ, giúp buột chặt họ lại với nhau. Họ hoàn toàn tâm đầu ý hiệp về các 

vấn đề yêu thƣơng nhau và có một cuộc sống rất lý tƣởng. Con cái họ chẳng có vấn 

đề gì (điều này cũng đứng thứ hạng cao trong danh sách các nguyên nhân gây ly 

dị). Nhƣng khổ thay, họ lại không giải quyết nổi các vấn đề về tiền bạc khiến cuối 

cùng họ phải ly dị nhau, ai đi đƣờng nấy. Điển hình này có thể nhân lên nhiều ngàn 

lần, ở khắp mọi nơi. 

Có rất nhiều sách bổ ích đề cập phƣơng pháp tiết kiệm tiền bạc. Hãy đến nhà sách 

mua nhiều quyển nhƣ thế, và bắt đầu làm theo các phƣơng pháp đã đƣợc đề ra, nếu 

bạn muốn tiết kiệm tiền bạc. Sau đây là một số gợi ý cho các bậc làm cha mẹ muốn 

tiết kiệm tiền bạc, thỉnh thoảng nên dạy cả cho con cái mình nữa. 

a. Học cách tiết kiệm hợp pháp việc khấu trừ thuế lợi tức. Mỗi năm nhiều triệu mỹ 

kim đã bị thiệt mất đều có thể tiết kiệm đƣợc nếu ngƣời ta biết cẩn thận đòi hỏi các 

khoản khấu từ hợp pháp các sắc thuế lợi tức của mình. Nên mua một sách chỉ dẫn 

của Tổ chức kinh tế Cơ Đốc giáo (Christian Economics Foundation 250 West 5th 

Street, New York, N.Y., 10019, Sách này rất hữu ích trong lãnh vực đó. 

b. Nên tránh việc mua trả góp nếu có thể đƣợc. Nhiều khi có những chi phí và thuế 

tiềm ẩn, có thể lên tới mƣời hai đến mƣời lăm phần trăm, hoặc cao hơn thế nữa. 

Nhiều khi ngƣời ta phải trả đến mƣời hai phần trăm tiền lời khi mua một chiếc ô tô 

bằng cách trả góp. Điều này cũng đúng đối với phần lớn việc mua trả góp các trang 

thiết bị trong nhà. Nên vay tiền ngân hàng nào có lãi xuất thấp nhất nếu bạn cần 

vay tiền. 

Phƣơng pháp tốt nhất là cứ sống không có các tiện nghi đó cho đến khi nào bạn có 

thể mua chúng và trả tiền mặt. Tác giả sách này có quen biết một vị mục sƣ không 

có lợi tức cao, nhƣng vẫn luôn luôn trả tiền mặt khi mua xe mới cũng nhƣ phần lớn 

các trang thiết bị trong nhà trải qua nhiều năm. Ông tiết kiệm tiền, gởi nó vào ngân 

hàng cho đến khi có đủ tiền mặt để mua lần sau. Thí dụ, sau khi mua và trả tiền 

mặt chiếc xe cũ đầu tiên của mình, ông bắt đầu góp tiền để mua chiếc xe kế tiếp, 

cho đến khi nào số tiền gởi tiết kiệm đó và tiền lãi đủ để mua chiếc xe có cần sau 

này. Ông đã áp dụng phƣơng pháp này, nhiều năm và nhƣ vậy ông đã tiết kiệm 

đƣợc tiền mua chiếc xe của mình, bằng cách góp tiền trƣớc lấy lời! Bất cứ ai cũng 

có thể làm việc ấy, miễn là có chút ít thiện chí và biết tính toán chi ly. Bạn có thấy 

chuyện gì sẽ xảy ra cho một ngƣời nhƣ vậy khi trở về già hay không? Ông ta sẽ có 

những gì mình đã gom góp đƣợc cả một đời ngƣời, nếu cứ theo cách mua trƣớc trả 

sau của triệu triệu ngƣời, thì tất cả những điều đó đều đã bị phí phạm vô ích. c. 

Đừng sống trên mức lợi tức của mình. Có ngƣời lúc nào cũng mang công mắc nợ, 

chẳng bao giờ trả đƣợc cho xong. Họ trang hoàng nhà cửa bằng những trang thiết 

bị nhằm phô trƣơng, lái những chiếc xe họ không có đủ tiền mua, mặc quần áo 

vựơt trên số lợi tức họ thu đƣợc, ăn toàn cao lƣơng mỹ vị đắt tiền, để rồi sẽ chết 

yểu vì phải lo lắng quá độ tình tạng luôn luôn “túng thiếu” của mình. 



Phần đông những ngƣời nhƣ thế có lẽ đều bị mất an toàn cao độ. Họ muốn thiên hạ 

nghĩ tốt về họ, muốn mọi ngƣời phải thán phục mình. Chỉ cần áp dụng một phần tƣ 

lƣơng tri vào đời sống, thiết tƣởng cũng đủ cho họ biết rằng phần lớn bạn bè đang 

thƣơng hại họ thay vì thá phục họ. Nếu họ biết sống có ý thức một chút chắc họ 

phải biết ít phung phí hơn để sống thọ hơn. Nếu họ học đƣợc vài bài học về kinh tế 

và cách tiết kiệm, họ vẫn có thể có đƣợc điều họ muốn, nhƣng có thể sống trong 

hạnh phúc và khỏi bị căng thẳng. 

d. Nên học tập sống bằng lợi tƣc của mình, và tiết kiệm chút ít. Chỉ cần ngƣời ta 

biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ một chút, ngƣời ta sẽ khôn ngoan hơn và 

sống dễ dàng, thoải mái hơn biết bao! Có ngƣời bảo rằng chỉ có năm phần trăm con 

ngƣời đã suy nghĩ thay cho chín mƣơi lăm phần trăm số ngƣời khác, và chính vì lý 

do đó chỉ có năm phần trăm số ngƣời giàu, còn chín mƣơi lăm phần trăm kia phải 

bị nghèo túng! Đức Chúa Trời đã cho bạn một cái đầu để suy nghĩ - hãy sử dụng 

nó. 

Sau đây là một mẹo nhỏ hữu ích để tiết kiệm tiền bạc: khi mua quần áo, tạp phẩm 

và nhiều tiện nghi khác, ngƣời ta vẫn hay mua theo “nhãn hiệu”. Cùng một loại trái 

cây, cũng ngon ngang hàng với các nhãn hiệu trái cây danh tiếng khác, có thể đƣợc 

bán rẻ hơn các loại có nhãn hiệu danh tiếng kia, chẳng hạn. Thƣờng thƣờng thực 

phẩm, quần áo, đồ vật gia dụng và nhiều hàng hoá khác nữa của những nhãn hiệu ít 

tiếng tăm hơn vẫn tốt chẳng kém gì hàng hoá của những hiệu có danh tiếng và 

đƣợc bán với giá cao hơn. Bạn đã vô tình mua đắt các nhãn hiệu nọ, mà không mua 

theo đúng giá trị thật sự của món hàng! Danh tiếng của nhãn hiệu, có đáng cho 

chúng ta phải mua nó đắt hơn không? 

Cuối cùng, nên sử dụng cái đầu của mình, hầu nhƣ đi đâu, bạn cũng có thể tiết 

kiệm đƣợc tiền bạc. Đồng thời, bạn sẽ giải quyết đƣợc tốt hơn sự túng thiếu trong 

gia đình. 

3. Phải ban phát tất cả những gì bạn có thể ban phát. Nên dạy cho con cái bạn biết 

các phƣớc hạnh của sự dâng tiền, bố thí. Phao-lô có trích dẫn một câu của Chúa 

Giê-xu không thấy có trong cách sách Tin Lành: “Ban cho thì có phƣớc hơn là 

nhận lãnh” (Cong Cv 20:35). Ban cho là trái tim của Cơ Đốc giáo. Chúa Giê-xu đã 

đến, không phải để cho ngƣời ta phục vụ hầu hạ mình, nhƣng để phục vụ, hầu việc 

ngƣời ta. Ngài đã phán nhƣ vậy, và hơn nữa, còn “phó mạng sống mình làm giá 

chuộc nhiều ngƣời” (Mac Mc 10:45). 

Phải dạy con cái dâng phần mƣời lợi tức của chúng cho Chúa. Đây không phải là 

phần chính yếu, nhất thiết phải có trong việc sống đạo, nhƣng là một đặc quyền để 

chúng ta có cơ hội tôn vinh Chúa. Dâng phần mƣời là hệ thống tài chánh liên quan 

và hợp lý nhất để hậu thuẫn cho chính nghĩa của Đức Chúa Trời. Nó không áp đặt 

một gánh nặng nào cả cho ngƣời giàu lẫn ngƣời nghèo; nó đƣợc phân phối đồng 

đều cho tất cả mọi ngƣời thuộc đủ loại lợi tức, và đƣợc gắn liền với những lời hứa 

của Chúa (MaMl 3:9, 10). Rõ ràng Chúa chúng ta đã không nhắc lại đặc quyền 
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phƣớc hạnh của việc dâng phần mƣời, tuy Ngài cũng không nhập nó vào số việc 

cần phải làm để đƣợc cứu rỗi. Cho dù có lòng tin của ngƣời ta về việc dâng phần 

mƣời nhƣ thế nào, Hội thánh nói chung chủ trƣơng rằng đó là một phƣơng tiện tốt 

để hậu thuẫn cho công việc của Đức Chúa Trời trải qua nhiều thế kỷ của Cơ Đốc 

giáo. Ngƣời ta chƣa hề nghe ngƣời nào trung tín dâng phần mƣời, lại than phiền 

rằng đó là một phƣơng pháp tạo ra gánh nặng, nhƣng nhiều ngƣời vẫn làm chứng 

rằng đó là phƣớc hạnh của đời họ. 

a. Dạy cho con cái biết chức vụ quản lý là một phần của cơ nghiệp Cơ Đốc nhân. 

Chẳng những chỉ có một phần mƣời thuộc về Chúa, nhƣng tất cả những gì chúng ta 

có đều là của Chúa. Nhiều khi có ngƣời tuyên bố nhiệm vụ quản lý là quan điểm 

của mình đối với tiền bạc, nhƣng lại chối bỏ việc dâng phần mƣời nhƣ một phƣơng 

pháp để hậu thuẫn chính nghĩa của Đức Chúa Trời. Lắm khi những ngƣời nhƣ thế 

vẫn chặt dạ với Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài rất khó thu nhận đƣợc lợi tức gì của 

họ để phục vụ cho chính nghĩa của Ngài! Hạng ngƣời nhƣ vậy rất khó dạy đƣợc 

cho con họ về quyền tự do của Cơ Đốc giáo chân chính và sống động. 

Thì giờ, tài năng, khả năng của cúng ta, tất cả đều thuộc về Chúa. Chúng ta phải 

dạy con cái mình luôn luôn sẵn sàng dâng cho Đức Chúa Trời bất cứ điều gì Ngài 

có thể đòi hỏi nơi chúng, dầu thuộc lãnh vực này hoặc lãnh vực khác của đời sống. 

b. Các thanh thiếu niên đã đƣợc dạy cho bài học đơn giản là nên dâng tiền cho 

chính nghĩa của Đức Chúa Trời, nói chung, sẽ thƣờng có tấm lòng nhân hậu, biết 

thƣơng ngƣời hơn những đứa không đƣợc dạy dỗ nhƣ vậy. Để cho một đứa con lớn 

lên trong gia đình mà chẳng bao giờ chịu đƣa ra đồng tiền nào cả, tức là để cho nó 

trở thành tham lam, ích kỷ và thƣờng là cứng lòng chặt dạ trƣớc sự nghèo khó, 

túng ngặt của ngƣời khác. Học tập để biết bỏ tiền ra là một nghệ thuật mọi ngƣời 

cần phải thánh khiết, muốn thực hành chính là điều lợi ích cho bản thân trong việc 

phát triển nhân cách vậy. 

c. Dâng tiền, bố thí, khiến ngƣời dâng của ý thức về giá tri bản thân. Trong việc 

phát triển nhân cách, tình cảm này có giá trị rất cao. Tình cảm cho rằng mình xứng 

đáng, có giá trị tƣơng hản với mặc cảm phạm tội, tự trách mình sẽ phát triển các 

thanh thiếu niên tốt hơn nhiều. Qua việc dâng tiền, bố thí, ngƣời ta đƣợc dạy dỗ tốt 

nhất bài học quan trọng ở đời - là mọi ngƣời đều cần phải chia xe3 những gì mình 

có với mọi ngƣời. 

Xin chúng ta đừng bao giờ quên rằng thƣớc đo đời sống của một ngƣời là đo cách 

ngồi đó làm ra tiền và sử dụng tiền bạc. Chân lý này đƣợc chứng nghiệm, là đúng 

đối với tất cả mọi ngƣời sống trên đời. 

Mấy lời sau đây của Henry A.Bowman về việc điều hành các vấn đề liên hệ đến 

tiền bạc trong gia đình, thiết tƣởng là phần kết luận thích hợp cho chƣơng sách 

này: 

“Có thể có nhiều phƣơng pháp để thật sự giải quyết việc tiêu tiền. Nó liên hệ, 

nhƣng không phải là giống hệt việc hình thành ngân quỹ. Không phải tất cả các 



phƣơng pháp đều cùng có các ƣu điểm giống nhau. Mỗi cặp vợ chồng phải quyết 

định xem... phƣơng pháp nào là tốt nhất thích hợp với các ƣớc muốn, khả năng và 

tánh khí của mình. 

1. Một ngƣời duy nhất có thể nắm hết tền bạc; 2. Chỉ một ngƣời nắm giữ hết tiền 

bạc để cấp phát cho tất cả mọi ngƣời một số phụ cấp cá nhân; 3. Ngƣời chồng có 

thể giữ một số, ngƣời vợ một số khác; 4. Ngƣời chồng có thể giữ một số, ngƣời vợ 

một số khác, và thêm vào đó, mỗi ngƣời có thể đƣợc một số phụ cấp riêng; 5. Một 

ngƣời có thể điều hành các khoản chi phí thông thƣờng, nhƣ tiền thuê nhà và cac 

khoản linh tinh, hai ngƣời có thể gởi tiền chung vào một trƣơng mục ngân hàng và 

rút tiền ra cho các chi phí riêng; 6. Có thể vào đầu tuần hay đầu tháng, tuỳ theo số 

lợi tức thu đƣợc, hai ngƣời cùng nhập chung tiền lại để tiêu cho nhiều khoản chi 

phí khác nhau, chi ngay cho một số các khoản chi phí, và đặt vào các phong bì đặc 

biệt những số tiền dành cho các khoản chi phí khác... 7. Thay vì đặt vào phong bì, 

là việc đòi hỏi phải có tiền mặt trong nhà, hai ngƣời có thể viết trƣớc các ngân 

phiếu để sẽ trả tiền mặt khi cần. Nếu hai vợ chồng đều muốn giỡ sổ sách kế toán 

đơn giản, khối tiền lớn có thể gởi vào ngân hàng nhƣng trù liệu trƣớc các số thu chi 

nhỏ hơn, và khi chi cho một vài khoản đặc biệt nào đó, thì thu chi căn cứ vào các 

sổ sách đặc biệt giữ ở nhà; 8. Độc giả có thể tự nghĩ ra nhiều cách thu chi tiền bạc 

khác nữa, miễn sao quyết tâm phải kiểm soát đƣợc chặt chẽ vấn đề tài chánh và 

tính toán chi ly để có thể kiểm soát đƣợc chẳng những hữu hiệu mà còn có lợi 

nữa”. 

 

 


