HON NHAN VA GIA DINH # 11 = VO CHONG TAO HANH PHUC CHO NHAU

Hôn nhân và Gia đình # 11

VỢ CHỒNG TẠO HẠNH PHÚC CHO NHAU

(Tiền bạc không thể làm nên Hạnh phúc)

Sau đây là một số gợi ý để độc giả hay học viên trao đổi và đóng góp thêm :

A- Người chồng : 1/ Khen vợ về sắc đẹp, tài năng, nấu nướng.

2/ Không nên chê trách, bất bình vợ mình trước người thứ ba.

3/ Nên kìm hãm tính vội vàng, nóng nẩy, to tiếng của mình.

4/ Nên vui vẻ, mến trọng vợ như những ngày mới quen nhau.

5/ Nên Nhớ ngày lễ bổn mạng, ngày cưới, ngày sinh nhật của nhau.
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6/ Đừng có thái độ trịch thượng, hách lối, ra lệnh vợ phải làm.

7/ Đừng so sánh, khen tặng người phụ nữ khác trước mặt vợ.

8/ Khi đi làm về, nên hỏi han, kiếm việc trong nhà giúp đỡ nàng.

9/ Luôn giữ sạch sẽ phòng ngủ, quần áo gọn gàng, năng tắm giặt.

10/ Đồ dùng, giầy dép luôn xếp đặt gọn gàng và ngăn nắp.

11/Tránh tật nhậu nhoẹt, ồn ào, to tiếng, đi tắt về khuya…

12/ Nên nhớ, sạch sẽ, ngăn nắp làm vợ rất hãnh diện và hạnh phúc.

B- Người vợ :

1/ Đừng so sánh chồng với ai hay than van về số vận mình.

2/ Khích lệ, hỏi han, yên ủi chồng trong lúc làm ăn vất vả.

3/ Không ghen tương, ngờ vực, lo âu làm chồng nghĩ ngợi thêm.

4/ Luôn tạo không khí vui vẻ, tuơi cười, nhẫn nhục và thông cảm.
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5/ Tránh nói dai, chì chiết, kể lại lỗi lầm cũ làm mất gia đình vui.

6/ Đừng to tiếng, quát mắng, chửi chồng trước mặt người khác.

7/ Không nên vội kể những lo âu, khi chồng vừa đi làm về.

8/ Tỏ cho chồng thấy mình khéo tay, cần kiệm và thông minh.

9/ Đừng quá cẩn thận nhắc dạy chồng làm đủ việc thường ngày.

10/Nên trang điểm sạch sẽ dễ coi, cũng đừng quá son phấn lòe loẹt.

11/Khuyến khích chồng tham gia việc thiện nguyện, hội đoàn.

12/Luôn săn sóc, nói năng ngọt ngào để chồng hăng hái, thoải mái.
- Nên nhớ : Nên thực hiện được những điều trên, dù vợ chồng có làm ít tiền vẫn sống
hạnh phúc. Vì tiền bạc và sắc đẹp chẳng ích gì, nếu vợ chồng không biết kính nể và
nhường nhịn nhau.

“Chúa phải được lớn lên, còn tôi nhỏ đi.” (Ga 3, 30)
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Pt.GBM Định Nguyễn
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