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HẠNH PHÚC HÔN NHÂN 3

Giừ gìn, hy sinh sau ngày cưới

Sau ngày thành hôn về chung sống với nhau, vợ chồng cần có một kế họach làm ăn, giữ gìn
tình yêu, đổi mới tính tình hai người để sống hòa hợp với nhau hạnh phúc và con cái sau này.

1- Tiết kiệm và chăm làm: Bớt uống cà phê, thuốc lá, ăn nhậu, ăn uống tiệc tùng, bài bạc,
xài tiền thẻ Tín dụng qúa nhiều, sẽ đưa hạnh phúc Hôn nhân từ từ tan vỡ. Vì thế, , ông bà ta
thường nói:

Đêm nằm nghĩ lại mà coi,

Lấy chồng bài bạc như voi phá nhà

Người ta có câu: Một người vợ làm biếng như giữ xác chết trong nhà. Do đó, vợ chồng phải đặt
kế họach làm ăn để nuôi sống gia đình và sau đó giúp kẻ nghèo khó. Truyền thống văn hóa
Việt nam ngày thường quý trọng những người đàn bà đảm đang, giỏi toan gánh vác giang sơn
nhà chồng, ngày nay cũng rất cần thiết.

2- Giữ gìn thân xác: Có nhiều cặp đã đòi ly thân ly dị vì bà vợ không biết sửa sang. Khi
chưa có chồng thì trau chuốt, đến khi có con cái thì luôm thộm; nhưng ngày nay thì cách ăn nết
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ở như nóng nảy, nói nhiều, tự ái…, đã làm cho nhiều vợ chồng xa nhau.

Chưa chồng nón thúng , quai thao,

Chồng rồi nón rách, quai nào thì quai.

Ba con cổ nghển, răng vàng,

Bốn con quần áo đi ngang khét mùi.

Giáo lý Công giáo nhắc cho vợ chồng giữ gìn thân xác sạch sẽ đóng một vai trò quan trọng
trong việc bảo vệ hạnh phúc Gia đình.

Thương nhau chữ Vị là vì,

Chữ Dục là muốn, chữ Tùy là theo.

3- Nhịn nhục và hy sinh: Vợ chồng mỗi người một tính, không ai giống ai, nên nhịn nhục
dung hòa là cần thiết như: cách ăn mặc, mầu áo cho bạn đời thích, miếng ăn thức uống, cơm
nhão, cơm khô, kho mặn, canh chua. Hy sinh trong việc giải trí văn nghệ như anh thích ca nhạc,
chị thích cải lương., nếu không dung hòa thì cuộc đời dễ thất vọng và buồn tẻ vô cùng.

Thật không gì buồn tủi cho người vợ cả ngày đi làm, tối về bù đầu lo cơm nước, vai bồng tay
ẵm , trong khi anh chồng nằm thẳng ra ghế coi ti-vi, đọc báo hoặc ra quán ăn nhậu với bạn bè.
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Hạn chế giao tiếp bạn bè nhiều để lo cho vợ chồng và con được nhiều hơn, đừng làm cho
nhau cô đơn buồn tủi.

Lấy chồng cho đáng tấm chồng,

Bõ công trang điểm má hồng răng đen.

4- Cẩn thận mối tình đầu: Quên đi tình yêu cũ, tránh tiếp xúc với người tình đầu, vì rất nguy
hiểm cho gia đình: “
Người cũ không rủ cũng theo kia mà.” Bỏ đi hết
những thư từ, qùa cáp, hình ảnh lăng nhăng cuả tình yêu ban đầu, vì có thể làm mất tình yêu
gia đình, Nên nói rõ cho vợ chồng biết rõ mối tình đầu của mình, ai cũng có.
Tránh đừng gặp gỡ những người hợp mắt với người bạn cuả chồng hay vợ mình…

Đặc biệt nên tránh những những gì làm cớ cho kẻ khác dèm pha, nói xấu như : đi chung xe,
khen người nào khác trứơc mặt vợ hay chồng. Trên thực tế hình như những cuộc đổ vỡ gia đình
là do tay người vợ gây ra? Vì thế trong Thánh lễ Hôn hối quan tâm cầu nguyện cho người phụ
nữ nhiều hơn.

Ước gì các cô vợ trẻ nhớ câu: “Tam Tòng Tứ Đức”, mà trong Tứ Đức thì Hạnh quý hơn cả, vì : “C
ái nết đánh chết cái đẹp”
.

Ông bà ta có câu:

Chim khôn đậu nóc nhà quan,
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Trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng.

Ptế :

Nguyễn Định
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