HONH NHAN VA GIA DINH # 10 = NHUNG KE THU CHINH CUA GIA DINH

Hôn nhân và Gia Đình #10

NHỮNG KẺ THÙ CHÍNH CỦA GIA ĐÌNH

(Bài này cần đặt câu hỏi trao đổi với người kinh nghiệm)

1/ Cờ bạc : Nếu đam mê gia đình, con cái sẽ xuống dốc về mọi mặt như nghèo đói, học hành,
việc làm, tình yêu, trộm cắp, vào tù…

2/ Rượu chè : Mất sức khỏe, hạ nhân phẩm, mất việc làm, gia đình lục đục, hao tiền bạc, vợ
chồng xa lìa nhau…

3/ Trai gái : Làm đổ vỡ gia đình, vợ chồng mất chung thủy, ghen tương, án mạng thảm khốc,
con cái bị ảnh hưởng nặng về mọi mặt.

4/ Nghiện hút : Phá hoại sức khỏe, mất tình yêu gia đình, giảm thọ, khổ sở vợ con, tan hoang
gia đình, tại hại cho xã hội, mất nhân cách.

5/ Ghen tương : Giảm tình yêu vỡ chồng, gia đình lục đục xào xáo, nói xấu nói hành nhau, ông
ăn chả bà ăn nem…

6/ Nói dối : Dễ mất tin tưởng, hay nghi ngờ nhau, giảm hạnh phúc, không cộng tác với nhau,
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căn nguyên của sự đổ vỡ gia đình.

7/ Nóng nẩy : Làm mất hạnh phúc vợ chồng, tan hoang nhà cửa, khổ sở cho vợ chồng con, án
mạng, tai hại cho mọi người trong gia đình.

8/ Ly thân - ly dị : Một thảm cảnh xã hội hôm nay, gây nhiều đau khổ cho vợ chồng và con
cái…Nguyên nhân: những tật xấu trên của mình làm ma quỷ ngày đêm cám dỗ và đánh phá
mọi gia đình hiện nay.

Lời Chúa khuyên bảo :

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng
hài; nhưng xác thịt lại yếu đuối. (Mt 26, 41)

“Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch của anh em, như sư tử gầm
thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết
rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua môt loại thống khổ như thế. (1 Pr 5, 8-9)
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