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Chi Tran

Bảy vị Thánh này sẽ giúp bạn trong cuộc chiến chống lại phim ảnh khiêu dâm

Nếu bạn hay người bạn yêu đang chiến đấu với việc nghiện phim ảnh khiêu dâm, hãy biết rằng
bạn không đơn độc. Nền công nghiệp khiêu dâm ở Mĩ mang lại hởn tỉ dollar mỗi năm. Nếu bạn
nghĩ các kitô hữu "miễn dịch" với bệnh dịch này, bạn đã lầm. Theo "Đôi mắt giao ước", 64%
người nam và 15% người nữ Kitô hữu nói rằng họ xem phim ảnh khiêu dâm ít nhất 1 lần 1 tháng.

Giaó hội đang bắt đầu nhận ra thực tế của cuộc chiến đấu này. "Xin tạo cho con quả tim trong
sạch" là một tài liệu do USCCB phát hành nhằm giúp hướng dẫn người Công giáo trong việc
phục vụ những ai đang mắc kẹt trong kiểu nghiện ngập này.

Có những vị Thánh đi trước chúng ta, có thể giúp chúng ta trong những khó khăn. 7 vị Thánh
sau đây sẽ có thể hữu ích đặc biệt cho bất kì ai đang trong cuộc chiến để có được sự trong sạch
về tính dục.

Bảy vị Thánh này sẽ giúp bạn trong cuộc chiến chống lại phim ảnh khiêu dâm

Mẹ diễm phúc Maria

Đấng vô nhiễm nguyên tuyền
Thiên Chúa đã có ý định bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria để mang Đấng Cứu Thế cho trần gian. Là
Nữ Vương Các Thánh, Mẹ là bổn mạng tất cả mọi người, và là đấng bầu cử cho tất cả mọi khó
khăn.

Thánh Gioan Phaolô II
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Tình yêu đối với sự khiết tịnh

Ngài có một hiểu biết sâu xa về tình yêu vợ chồng, ngài được gợi hứng để viết Thần học thân
xác, một chuỗi những bài giảng nói về mục đích đời người, nhân phẩm con người, và tính dục.

Thánh nữ Maria Goretti

Trinh khiết trước tội lỗi

Từ tuổi rất trẻ, cô đã hiểu được nhân đức khiết tịnh. Hàng xóm của cô, Alessandro, sau khi bị
Maria từ chối nhiều lần, đã bị cám dỗ để hãm hiếp cô. Cô từ chối bị anh ta đâm 11 nhát dao.
Cô tha thứ cho anh trước khi từ trần.

Thánh Augustine thành Hippo

Một mẫu gương cho sự hoán cải

Thánh Augustine đã có một quá khứ đen tối trước khi dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa, đấu
tranh với sự nhơ bẩn trong nhiều năm. Ngài là một gương mẫu gây hứng khởi, chứng minh rằng
Thiên Chúa có thể làm cho tội nhân thành thánh nhân.

Thánh Thomas Aquinas

Lòng nhiệt thành để chấm dứt tội lỗi
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Nỗ lực để ngăn ngài trở nên một thầy dòng, gia đình ngài đã mang đến cho ngài một cô gái
điếm. Thomas đã đuổi cô ra ngoài với một khúc củi đang cháy. Từ ngày đó, ngài chẳng bao giờ
phải chịu những tư tưởng hay hành vi dâm ô nữa.

Thánh nữ Agnes thành Roma
Trinh khiết cho đến chết

Cô bị đám đàn ông săn lùng vì vẻ đẹp của mình. Đáp lại, cô chỉ nói: Đức Giêsu Kitô là Chồng
duy nhất của tôi" và bị chặt đầu như một trinh nữ tử đạo. Cô là thánh bổn mạng cho những nạn
nhân bị hiếp dâm và người bảo vệ cho đức khiết tịnh.

Thánh Maximilian Maria Kolbe
Đức trong sạch được Đức Maria
Khi ngài được 12 tuổi, Đức Trinh Nữ diễm phúc hiện ra với ngài, mang theo một triều thiên trắng
của đức trong sạch và một triều thiên đỏ cho ơn tử đạo, cái mà ngài đã chọn. Bởi vì ngài tận
hiến cho Đức Maria, và ơn trong sạch, điều đó hứa hẹn rằng ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua
những phim ảnh khiêu dâm.

Con chiên nhỏ (chuyển ngữ từ catholic-link.org )

----------------------------------------
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