HONH NHAN VA GIA DINH-BAI # 9= NHUNG THU THÁCH GIUA VO CHONG

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH – BÀI # 9

NHỮNG THỬ THÁCH GIỮA VỢ CHỒNG

P.tế Định Nguyễn

1-Khi bị Thất nghiệp / Mất Job :

Có nhiều nguyên do bị thất nghiệp, vợ chồng cần giúp nhau :

a/ Hãng hết việc: Vợ chồng cần vui vẻ bình tĩnh, yêu ủi nhau, không tỏ ra quá lo lắng, sợ sệt,
phàn nàn để hai người mất tinh thần. Cần cầu nguyện thật nhiều để có sức vượt qua, chờ dịp
may tới.

b/ Vì lười biếng: Vợ chồng cũng từ tốn khuyên bảo nhau. Tìm cách giúp đỡ, khuyên răn, tạo điều
kiện cho nhau vượt qua. Cần khiêm tốn, và cầu nguyện thật nhiều để có sức chịu đựng, không
chán nản.

2- Khi thiếu tiền : Khi túng thiếu tiền bạc, cần phải bình tĩnh và sáng suốt. Nên xét lại cách
làm việc và chi tiêu có lười biếng và tiêu quá lố không ? Tuyêt đối không cắn rứt nhau, cần đọc
Lời Chúa thật nhiều và cầu nguyện chung với nhau trong giờ Kinh tối Gia đình.

3- Khi Bệnh tật : Cần hai người cùng săn sóc nhau như hình ảnh Chúa đến với gia đình. Coi
lại chỗ ăn ở, vệ sinh, cách làm việc, ăn ngủ, nghỉ ngơi, tập thể thao, đời sống tâm linh tốt,
không giận ghét…
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4-Khi có tật xấu : Vợ chồng cần cầu nguyện xin Chúa giúp sức và nhẫn nại khuyên răn nhau,
làm gương tốt gíup nhau bỏ tật xấu dần.

5-Khi gặp tai nạn : Bình tĩnh, không kêu la trách móc nhau nhiều quá, cần xét mình và cầu
nguyện, gặp gỡ, đối thoại cá nhân với Lời Chúa, tìm ý Chúa đang muốn nói với từng người
chúng ta bây giờ.

6-Khi sinh con : Là hạnh phúc lớn lao của gia đình, cần dành thì giờ săn sóc nhau, bớt thì giờ
ra ngoài ăn nhậu, bạn bè không cần thiết.

7-Khi Bất trung : Cần xem xét mình, bàn hỏi, cầu nguyện, tìm nguyên do, rộng lượng, tha thứ
và cầu nguyện không ngừng.

8-Khi con hư : Không chửi bới, đánh đập, nghiêm khắc quá. Cần nhẫn nại, dành thì giờ gần
con, gặp con chia sẻ kinh nghiệm sống, dịu dàng bảo ban, cầu nguyện như hơi thở và làm
gương sáng cho con.
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