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Hiện nay có nhiều sách viết dạy người Nam cơ đốc phải làm gì?
Nhưng bài viết nầy với sự bày tỏ cua Chúa ba ngôi giúp chúng
ta chút ít về những vấn đề cần thiết trong đời sống người nam
để học hỏi chung với nhau.
PHẦN I-NHỮNG ĐIỂM RIÊNG CỦA NHỮNG NGƯỜI NAM KHÁC LỨA TUỔI:
1- TỪ TUỔI CÒN ĐỘC THÂN CHƯA CÓ VỢ HAY ĐÃ LY DỊ VỢ SỐNG ĐỘC
THÂN:
Lúc còn thanh niên chưa có vợ, các bạn trai trẻ nên gìn giữ
thân thể trong sạch, tìm kiếm Chúa hết lòng để Cha sẽ ban cho
bạn một người vợ tốt, tin kính Chúa hết lòng, có một đời sống
gia đình hạnh phúc, con cái được mạnh khoẻ khôn ngoan. Bạn nên
nhớ là thân thể bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời, và bạn sẽ là
chủ gia đình trong tương lai. Bạn là người nắm tay lái con
thuyền của gia đình bạn. Nếu con thuyền đi lac hướng sẽ gây
nguy hiểm đến tánh mạng của những người trong gia đình bạn. Ví
dụ như người lái xe nếu chở đông người trong chiếc xe của mình
mà uống rựu, say xỉn, đâm đầu vào cái gì thì cã những người
ngồi trong xe đều chết hay bị thương nặng. Người đàn ông là
như thế. Trách nhiệm rất nặng với gia đình mình. Hãy chuẩn bị
từ lúc còn trẻ tuổi, học hỏi Kinh Thánh, áp dụng lời Chúa dạy,
sống đời sống trong sạch không theo bạn bè hút thuốc, xì ke,
ma tuý, bài bạc, rựu chè, say sưa, gái gú v.v. Không nghe
những áp lực từ người thế gian như là:” Làm trai mà không biết
hút thuốc, uống rựu, bài bạc, chơi gái là không phải làm trai.
Họ gọi là “tứ đổ tường” cho nên nhiều trai trẻ lúc còn độc
thân thường phải bị mắc vào mạng lưới tội lổi nầy hết. Cái bẩy

của quỷ dử đưa ra lưới những chàng trai trẻ hư hỏng cã cuộc
đời, làm hư hỏng thế hệ con cháu của họ từ đời nầy sang đời
khác mà không thoát ra khỏi được.
Hãy viết ra trên tờ giấy cầu xin Chúa tìm cho mình một người
vợ có những đặc tính như trên giấy mình biên ra, hãy chờ đợi
Chúa sẽ làm việc đem đến cho mình người vợ như ý mình thích.
Nhớ tìm người phụ nử tinh kính Chúa, còn con gái, trinh tiết
để làm mẹ cho những đứa con của mình.
Đàn ông ly dị vợ phải biết sống một đời sống trong sạch, tìm
kiếm Chúa hết lòng. Không sống như vợ chồng với bạn gái nào mà
không cưới hỏi, không có giấy kết hôn vì sống như thế coi như
là phạm tội tà dâm. Người phạm tội tà dâm sẽ không được cứu
rỗi, cho dù có được sự chấp nhận của hội thánh hoặc mục sư của
họ.
2- LÚC ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH RỒI:
Lúc đã lập gia đình rồi thì người đàn ông phải biết cai trị vợ
mình. Hãy biết lấy uy quyền Chúa ban cho người nam mà làm chủ
gia đình mình. Không uỹ mị như đàn bà con gái, hết sức cưng vợ
mới cưới của mình, chìu chuộng vợ hết lòng vì sợ bị vợ bỏ như
nhiều người đàn ông khác. Nhiều người vì sợ vợ bỏ cho nên nghe
theo lời vợ. Vợ bảo gì thì làm nấy, không biết rằng mình đang
được Cha ban cho uy quyền trên người vợ mình mà dạy dổ vợ con
vâng phục mình. Chồng là đầu của vợ như Chúa Jesus là đầu hội
thánh của Ngài. Hãy biết rằng trong người vợ của mình có 2 ý
nghỉ trái ngược với nhau:
1-Người đàn bà muốn tìm một người chồng có uy quyền trên họ,
cứng rắn dạy dổ họ như người cha dạy con cái vậy. Họ cứ thử
điều khiển người chồng của mình xem có dám nói không với họ
hay không? Cái gì cũng đòi, cái gì cũng xin xỏ, làm theo ý
riêng của họ xem thử người chồng có dám chống lại họ hay
không? Đàn bà vì bị con rắn thời xưa ám ảnh như bà Eva thường
hay làm đủ mọi thứ để bắt phục, để cai trị người chồng của
mình, sai chồng làm công việc nhà, sai đi đổ rác, sai đi rửa

chén, sai đi chợ mua nầy, sắm nọ, v.v. để thử chồng của mình
xem anh có xương sống không? Họ làm bẹ sườn của chồng nhưng
bao giờ cũng muốn tranh quyền với chồng trong mọi công việc
lớn hay nhỏ trong gia đình. Người chồng phải biết giử vững vị
trí của mình, uy quyền của mình. Cái gì vợ làm sai phải khiển
trách vợ như dạy đứa trẻ vậy. Cha cho người chồng uy quyền đó,
cho nên nếu không biết giử lấy thì sẽ mất đi mà khó lấy lại
được và ma quỷ nó sẽ cười. Chẳng bao lâu người vợ hiền ngoan
của mình sẽ biến dạng dần dần moc nanh vuốt như dracula để cắn
nuốt chồng rồi khinh khi chồng, ly dị chồng, chê rằng chồng
mình là hèn nhát, sợ vợ, không có xương sống, đồ bỏ, không xài
được. Đây chính là con mồi ngon của satan vì cã hai vợ chồng
đang bị tà linh Giê-sa-bên và A-háp xâm nhập đánh bại trên
chiến trường thuộc linh như trong những bài viết trước.
2- Nếu người chồng cứng rắn không sợ vợ bỏ, dám sữa dạy vợ
mình với tình yêu thương là trên hết, không nóng tính thì sẽ
thấy sự khác biệt trên người vợ mình ngay. Ban đầu nàng giận
dổi, giả vờ khóc lóc, giận chồng, làm đủ trò lừa đảo chồng là
không bằng lòng với hành động không thương vợ của anh v.v.
Nhưng sự thật sẽ trái ngược lại. Ông chồng nào mà dám nói
không với người vợ yêu quí của mình trong mọi công việc lớn
hay nhỏ, dạy vợ như dạy con mình, không nóng tánh, dạy với
tình yêu thương, vợ sẽ nể người chồng của mình và kính trọng,
vâng phục chồng mình, xem chồng như là người hiếm có trên trần
gian nầy. Người vợ bắt đầu hãnh diện vì có được một tấm chồng
có xương sống chứ không phải như người chết nhát, sợ vợ, lòn
cuối dưới vợ mình như nhiều cặp gia đình khác. Họ sẽ sống hạnh
phúc bên nhau và người vợ sẽ không muốn ly dị người chồng nào
mà có bản lỉnh đàn ông bao giờ. Ma quỷ sẽ bỏ chạy không phá vở
hạnh phúc gia đình họ đucợ vì họ đang sống làm theo đúng với
lời Chúa trong Kinh Thánh dạy bảo.
3-TỪ LÚC ĐÃ CÓ CON RỒI:
Hãy đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Cho vợ ở nhà trông con
cái trọn thời gian không cho vợ đi làm kiếm tiền thêm trong
lúc con còn nhỏ tuổi, chưa đến tuổi đi học. Khi con đến tuổi

đi học thì người vợ có thể làm bán thời gian trong lúc con đến
trường học. Khi con đi học về thì phải có mẹ ở nhà đi đưa rước
con cái đi học về. Hãy biết cứng rắn dạy dổ con cái mình nên
người, không cưng chìu con cái hư hỏng. Nhìn xem người mẹ có
cưng chìu con quá độ hãy dạy vợ. Thường thường con hư tại mẹ
cưng chìu nhưng cũng do lổi tại người chồng không biết dạy vợ.
4-TỪ LÚC CÓ SUI GIA, CHÁU NGOẠI CHÁU NỘI:
Giử trách nhiệm với con dâu, con rể. Không xen vào chuyện
riêng tư của con cái. Đối xử công bình với đôi bên. Hãy giử
khoảng cách với con dâu, không gần gủi quá mức với con dâu
sanh ra nhiều sự bất bình ghen tương trong gia đình. Hãy dạy
dổ con trai biết gìn giử uy quyền Cha ban cho con trai của
mình trên người vợ hầu chúng nó sống hạnh phúc bên nhau trọn
đời không bị gãy đổ.
5-LÚC GOÁ BỤA Ở MỘT MÌNH:
Nên tìm một người bạn đời khác thì sẽ sống lâu hơn là đàn ông
goá vợ sống một mình. Chúa tạo dựng ra người đàn ông cần phải
có người vợ giúp đở cho nên nhiều người đàn ông goá vợ chết
sớm sau khi vợ qua đời. Nhưng nếu họ tái vá thì sống lâu hơn
những người ở một mình sau khi vợ qua đời.
PHẦN II-NHỮNG ĐIỂM CHUNG MỌI NGƯỜI NAM CẦN PHẢI CÓ:

