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Câu Chuyện Gia Ðình được đến với quý vị hằng tuần không với mục đích gì khác hơn là để
chia xẻ với quý vị những nguyên tắc Chúa dạy, hầu giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh
phúc, gia đình ấm êm. Quý vị nghĩ gì khi nhìn thấy những thay đổi về mặt đạo đức trong xã hội
chúng ta đang sống cũng như những tội lỗi về mặt luân lý trên thế giới ngày nay? Một vị mục
sư nọ, khi nhìn thấy đạo đức suy đồi trong xã hội, hôn nhân không còn được mọi người tôn
trọng như trong thế hệ của cha ông chúng ta, khi nhìn vào những điều đó vị mục sư này nói:
“Thế hệ của chúng ta sẽ chứng kiến một sự kiện vô cùng đau buồn, đó là rồi đây hôn nhân và
gia đình sẽ không còn trong xã hội con người.” Và thật đúng như vậy, với những tệ nạn lan tràn
khắp nơi cũng như những tội về mặt luân lý dần dần được chấp nhận như: pornography, ly dị,
phá thai, nam nữ sống chung không cưới hỏi, lập gia đình nhưng không muốn có con, hoặc chủ
trương sống độc thân, chấp nhận hôn nhân đồng phái tính, v.v… Tất cả những tệ trạng đó sẽ
phá đổ nền tảng hôn nhân và gia đình mà chúng ta trân quý ngày nay. Ðây thật là một viễn
ảnh đen tối, đau buồn cho xã hội loài người, nhưng chúng ta, những người đang sống trong hôn
nhân và quý trọng nền tảng gia đình có thể ngăn chận điều đau buồn đó xảy ra.
Bằng cách chúng ta quyết tâm xây dựng hôn nhân của mình cho tốt đẹp, bền lâu; xây dựng
cho gia đình mình được yên vui êm ấm, vững mạnh, để con cháu chúng ta nhìn thấy, để các
em được sống yên vui bình an trong gia đình của cha mẹ, và rồi khi lớn lên các em sẽ thấy
rằng hôn nhân là điều tốt, cần thiết, các em sẽ quý trọng hôn nhân, muốn bước vào hôn nhân,
muốn xây dựng gia đình riêng để được sống trong hạnh phúc như ông bà cha mẹ của mình.
Ngược lại, nếu bây giờ vợ chồng chúng ta cắn đắng nhau, cha mẹ con cái gây đau khổ buồn
phiền cho nhau, oán trách nhau; vợ chồng làm khổ nhau, ly dị nhau, con cái trong gia đình
nhìn thấy những điều đó mỗi ngày, rồi khi các em lớn lên dù đến tuổi lập gia đình, bằng mọi
giá, các em sẽ tránh con đường hôn nhân, sẽ không muốn có con cái, để không phải vướng
bận, đau khổ như những gì các em nhìn thấy nơi ông bà, cha mẹ.

Ðức Chúa Trời biết con người sống đơn lẻ một mình là điều không tốt, con người sẽ bất an,
không hạnh phúc, đời sống sẽ vô nghĩa. Vì vậy từ buổi sáng thế Chúa đã thiết lập hôn nhân và
gia đình để ban phước cho con người, Tuy nhiên, nếu chúng ta lập gia đình mà không sống với
nhau bằng tình yêu của Chúa, không cư xử với nhau theo nguyên tắc Chúa dạy, gia đình
chúng ta sẽ không bình an, hạnh phúc. Một trong những nguyên tắc quan trọng chúng tôi nói
đến trong các tuần qua mà chúng ta cần áp dụng, đó là, dù vợ chồng không thể tránh được
những lúc bất hòa, bất đồng ý kiến, chúng ta cần cẩn thận để những bất hòa và bất đồng ý kiến
đó không đưa hôn nhân chúng ta đến chỗ gãy đổ. Những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng
buồn giận nhau gồm có:

1. Dành thì giờ với Chúa: Cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy

2. Cố gắng hiểu để thông cảm với người phối ngẫu
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3. Khách quan nhìn vào chính mình để thấy những sai sót của chính mình

4. Tìm cơ hội nói chuyện với nhau để giải hòa

5. Không giận cho đến khi mặt trời lặn

6. Ðặt việc nhận lỗi và tha thứ nhau vào ưu tiên hàng đầu

Trong Câu Chuyện Gia Ðình những tuần qua chúng tôi đã phân tích chi tiết những điều vừa
nêu, và nếu chúng ta nhờ ơn Chúa, thực hành những điều đó, phiền giận giữa vợ chồng sẽ
không đưa đến đổ vỡ.

Một khía cạnh quan trọng khác trong việc giải quyết xung đột với ngườichung quanh cũng như
với người bạn đời là, chúng ta cần cẩn thận kềm giữ phản ứng của mình. Cách chúng ta phản
ứng trước
nan đề
cũng như trước những bất đồng ý kiến có ảnh hưởng sâu đậm trên hôn nhân của chúng ta. Khi
mọi việc bình
an
tốt đẹp, chúng ta cư xử tốt, nói năng nhỏ nhẹ; chúng ta có những hành động lịch sự, lời nói
ngọt ngào với người phối ngẫu, nên tình cảm vợ chồng tốt đẹp, hôn nhân được yên vui. Nếu khi
bình thường hành động và lời nói của chúng ta tốt nhưng khi có chuyện không vui, chúng ta
phản ứng không đẹp, không nhịn nhục, sẽ vẫn gây nhiều
tai
hại, tổn thương cho hôn nhân của mình. Ví dụ, người chồng siêng năng đi làm nuôi gia đình,
không nói dối, không ngoại tình, không say sưa nhưng khi có chuyện buồn giận vợ thì không
kềm giữ nhưng phản ứng cách hung dữ, với thái độ ghét bỏ, lời nói khinh miệt vợ, mắng mỏ chê
trách vợ bằng những từ nặng nề, thô tục, thì tất cả những điều tốt đẹp người chồng làm cho vợ
không còn giá trị nữa, người vợ sẽ buồn vì thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương nặng nề.
Cũng có những người vợ khi mọi việc tốt đẹp thì dịu dàng nhỏ nhẹ, hiền lành lắm như ng khi có
điều bất bình thì nổi giận la lối mắng chửi chồng, rồi sau đó xin lỗi, nói rằng mình thật sự không
cố tình làm hay
nói như
vậy, hoặc nói rằng thật lòng mình không giận không ghét, cũng không hung dữ đến như vậy,
nhưng lúc đó đã quá trễ, những lời đã nói ra, đã gây tổn thương không thể lấy lại hay xóa bỏ đi
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được. Các chuyên gia về tâm lý nói rằng, khi chúng ta giận, khi có điều không vừa ý, không vui
và chúng ta bày tỏ ra bằng phản ứng mạnh mẽ, với những lời nói cay đắng, thì đó chính là con
người thật của chúng ta. Khi giận người ta mới để lộ con người thật của mình. Chúa Giê-xu
cũng dạy: “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra” (Ma-thi-ơ 12:34b).
Khi bất ngờ gặp chuyện không vui, một người phản ứng như thế nào, đó là con người thật của
người đó.
Cầu xin Chúa Thánh Linh ngự trị và làm chủ con người yếu đuối của chúng ta, giúp chúng ta
trau giồi những mỹ đức của người có Ðức Thánh Linh ngự trị, những mỹ đức đó là: yêu thương,
vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ.
Tiết độ là điều vô cùng cần thiết.

Như chúng ta đã thấy, xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không ai có thể tránh được.
Một khi chúng ta còn sống trong thân xác yếu đuối tội lỗi này, và khi hai con người bất toàn còn
sống chung với nhau mỗi ngày, chúng ta sẽ không tránh được những lúc va chạm trong lời nói,
hành động, trong cách làm việc và gây buồn phiền cho nhau. Chúng ta không tránh được bất
hòa, nhưng chúng ta có thể xử sự, giải quyết cách khôn ngoan, yêu thương, theo Lời Chúa dạy
để khiến những bất hòa đó đem lại ích lợi, gây dựng cho hôn nhân của chúng ta. Bất hòa, bất
đồng ý kiến trong hôn nhân có thể giúp chúng ta trở nên người trưởng thành, kiên trì chịu
đựng, có thể khiến vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và nhờ đó tình cảm vợ chồng
trở nên sâu đậm hơn. Nếu chúng ta đối phó với những thách thức khó khăn trong đời sống bằng
nguyên tắc của Lời Chúa, chúng ta sẽ vượt thắng, những thách thức đó không tiêu hủy chúng
ta hay hôn nhân của chúng ta nhưng giúp chúng ta nên người trưởng thành, giúp hôn nhân của
chúng ta được bền vững. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Gia-cơ dạy như sau: “Hỡi anh em,
hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng
sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó,
hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào” (Gia-cơ
1:2-4). Bất hòa, bất đồng ý kiến có thể giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, tương tự
như vậy, những thử thách hoạn nạn trong đời sống cũng sẽ giúp chúng ta trưởng thành trong
đức tin và kính yêu Chúa nhiều hơn (còn tiếp).
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