
 

Những Điều PHỤ NỮ NÊN TRÁNH 

Hãy can đảm đối diện sự thật, dù phũ phàng, đừng lẩn tránh 
hoặc tự biện hộ! 

Phụ nữ có thể làm mất lòng nhau bằng cách “chèn ép” nhau, 
như “con gà tức nhau tiếng gáy” vậy. Tính tiêu cực này nên 

loại bỏ, đừng làm hại nhau mà hãy động viên nhau. Phụ nữ 
rất thâm hiểm, như sóng ngầm, không biết đâu mà tránh! 

Đôi khi thấy họ cười cười vậy chứ “chết người” đấy! 

Đây là vài loại phụ nữ nên tránh, như tục ngữ nói: “Tránh 
voi chẳng xấu mặt nào”. 

1. GHEN TỴ 

Nên công nhận và đánh giá cao việc làm thành công của 
người khác, đừng ghen tức, phê bình, rồi ghen tỵ với người 

khác. Tại sao họ ghen tức với người khác? Tại thấy mình kém 
hơn nên… tức. Tức rồi ghen, ghen rồi tỵ nạnh, có thể dẫn tới 

các động thái nguy hiểm khác! 

2. NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH 

Ngày nay người ta gọi những phụ nữ này là “bà tám”, nghĩa là “lắm chuyện”. Hết chuyện ta ra 

chuyện người. Đôi khi còn kiếm chuyện nói cho đỡ “trống trải”. Nói hành nhau rất nguy hại cho 
người khác, và nguy hại cho cả chính mình. Loại phụ nữ này chỉ gây chia rẽ mà thôi, không chỉ 

ở ngoài đời mà ngay trong các cộng đoàn tu trì cũng có loại “bà tám” này! 

3. LÉN LÚT THEO DÕI 

Bề ngoài có vẻ xởi lởi, nhưng họ luôn lén lút theo dõi sau lưng. Đôi mắt họ có vẻ “bình thường” 

nhưng luôn liên láo hoặc long sòng sọc. Họ theo dõi để xem người khác lỡ có gì sai trái là họ 
“ghi hình” và “thu âm” rồi đem phát tán bằng cách này hoặc cách nọ – truyền khẩu, rỉ tai, giật 

dây, thọc gậy bánh xe,... 

4. MỈA MAI 

Thấy người khác có gì hay hoặc làm gì tốt, họ nức nở khen ngợi, nhưng họ khen với tính cách 

mỉa mai chứ không thật lòng. Họ không trực tiếp gây chia rẽ hoặc thẳng thắn phê bình, mà họ 
tìm cách làm cho “đối tượng” bẽ mặt, bị người khác xa tránh, ghét bỏ. Loại phụ nữ này như kẻ 

ném đá giấu tay vậy! 

5. GIẢ DỐI 

Sự giả dối không dễ nhận ra khi nó như viên thuốc bọc đường, sự giả dối tinh vi bằng vỏ bọc 

“ngọt ngào” và thân thiện khiến người khác tưởng là họ chân thành, nhưng thực ra họ làn dân 
“nuôi rắn lấy nọc”, mọi động thái của họ rất “chuyên nghiệp”. Họ khéo léo nịnh để lấy lòng 

người khác, kéo người khác về phe họ, nhưng nếu không được thì họ gièm pha đủ kiểu, đồng 

thời làm cho “đối tượng” bị mọi người xa tránh. 

Đó là các loại phụ nữ có “máu” Pharisêu và Sađốc, loại người mà Chúa Giêsu đã gọi là rắn độc 
(Mt 3:7; Mt 12:34; Mt 23:33; Lc 3:7). Trong đó, nặng nhất là lời mà Chúa Giêsu nguyền rủa 

họ: “Đồ mãng xà, nòi rắn độc kia! Các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hoả ngục?” (Mt 
23:33). Cẩn tắc vô ưu! 
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