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Hạnh phúc Hôn nhân # 15

BẢNG KIỂM TRA TÌNH YÊU

* Chuyện kể: Chị T đã đọc Kinh Thánh thư 1 Corintô 13, 4-7 để giúp mình đối phó với những
xung khắc trong đời sống Gia đình.

Chị gọi các câu từ 4 đến 7 là “Bảng Kiểm Tra Tình Yêu” và dùng để đối chiếu khi cơn giận
hờn, nóng nẩy nổi dậy trong lòng.

Chị T cho thí dụ về cách chị dùng bảng kiểm tra này. Một sáng nọ chị đi chợ mua lặt vặt rồi
thăm bố mẹ, trước khi cùng với Gia đình đi nghỉ mát. Chồng chị là anh D ở nhà trông chừng
các con và chuẩn bị sẵn hành lý để rời nhà vào sáng sớm. Lúc về đến nhà, chị thấy chồng đã
bỏ nguyên buổi chiều để lo rửa và đánh bóng xe của anh, chứ không lo chuẩn bị đồ đạc cho
chuyến đi.!

Chị T tức giận và nói năng nặng lời với D, vài phút sau, những lời trong bảng Kiểm Tra Tình
Yêu nhắc nhở tâm trí chị như sau:

“Đức mến thì nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tương, không tự đắc, không làm điều bất
chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự
gian ác; nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến thì tha thứ tất cả,, tin tưởng tất cả,
chịu đựng tất cả. (1 Cor 13, 4-7)

1/2

HANH PHUC HON NHAN # 15 = BANG KIEM TRA TINH YEU

Sau đó vài phút, chị im lặng cầu nguyện, và gặp gỡ Chúa xong, chị liền xin lỗi chồng về
cơn giận bộc phát vừa qua. Anh nói anh cũng có lỗi, rồi họ vui vẻ rời nhà đi nghỉ mát, tuy trễ giờ
dăm phút.

* Kinh nghiệm Sống: Phần lớn chuyện bé xé ra to, nếu vợ chồng không có đạo đức nhân bản,
bình tĩnh trước mọi trái ý, không có căn bản Lời Chúa để dẫn dắt mình trong mọi tư tưởng và
hành động, bạn sẽ dễ phản ứng theo bản năng tự nhiên theo xác thịt con người. Anh chị T và
nhờ biết bình tâm cầu nguyện, nói năng với Chúa, xin lỗi và nhận lỗi nhau trong 5 phút như vậy
là vì anh chị có tham gia Nhóm Cầu Nguyện và chia sẻ Kinh Thánh trong Giáo xứ rất đều đặn.

Ngày nay, biết bao Gia đình tan nát vì những chuyện nhỏ, rồi dần dần ma quỉ cám dỗ, làm
gia đình phải ly thân, ly di. Bạn và tôi quyết tâm không để những những lỗi lầm nhỏ làm tan vỡ
gia đình, không giữ đạo hình thức, chiếu lệ, đi lễ ngày Chúa nhật cho qua lần; nhưng hàng tuần
biết làm theo Lời Chúa và Cầu nguyện chung với nhau.

Phó tế: GB Nguyễn Văn ĐịnhSưu Tầm
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