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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Chúng tôi xin được gửi đến các anh chị đang chuẩn 
bị cuộc hôn nhân của mình tập mỏng này, với hai phần:  

Phần về bí tích Hôn Nhân, chúng tôi viết theo báo 
Fêtes et Saisons số 202 (1/1966), một số chia sẻ của 
Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn khi làm cha sở 
Chánh Tòa Đà Lạt, và tập Giáo lý sơ lược về Hôn Nhân 
Công giáo của cha Hoàng Văn Lục, Dòng Tên. 

Phần về Đạo Hiếu lấy lại bài 3 trong loạt bài Tin 
Mừng Cho Người Muốn Nghe của chúng tôi. 
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Mến chúc anh chị xác tín chương trình tình thương 
của Thiên Chúa dành cho anh chị, nhờ đó, anh chị sẽ 
được hạnh phúc bên nhau và trong Chúa trên đường 
đời và cả trong cõi vĩnh hằng bất diệt. 
 

Linh mục Trăng Thập Tư 
 

IMPRIMATUR 
Qui Nhơn, ngày 01 tháng 12 năm 2013 
 Matthêô Nguyễn Văn Khôi 
Giám mục giáo phận Qui Nhơn 



 4 

 

 

HÔN NHÂN KITÔ GIÁO 
 



 5 

Anh và chị thân mến, 
Tôi sung sướng được biết tin anh và chị quyết định 

tiến đến hôn nhân. Tôi xin thân ái chia mừng với tình 
yêu của anh chị và chân thành cầu xin Chúa chúc lành 
cho tình yêu của anh chị. 

Để giúp anh chị chuẩn bị phần nào cho việc lập gia 
đình, tôi xin trình bày qua về hôn nhân Kitô giáo, tức là 
trình bày về chính gia đình của anh chị. Chúng ta sẽ đi 
từ nghi thức hôn phối ở nhà thờ và từ Kinh Thánh để 
tìm hiểu về bản chất và những đòi buộc của hôn nhân 
Kitô giáo. 
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1. LỄ CƯỚI Ở NHÀ THỜ 
Thưa anh chị, 
Cách đây mấy tháng, tôi gặp Xuân Dương, một sinh 

viên vừa tốt nghiệp đại học kỹ thuật, chưa có gia đình. 
Tôi hỏi anh có dự định tìm hiểu Kitô giáo không, anh 
đáp: “Tôi sẽ tìm hiểu, vì cái gì thì tôi không biết chứ lễ 
cưới ở nhà thờ thì nhất định là rất ý nghĩa. Tôi đã dự 
nhiều lần”. 

Vâng, nghi thức hôn phối của Giáo hội thật đầy ý 
nghĩa. Ta hãy cùng nhìn lại: 
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1– Hai người sắp thành hôn bước đến nhà thờ cùng 
thân nhân và bạn bè như một đám rước. 

2– Linh mục tiến ra cửa nhà thờ đón tiếp, đưa vào 
chỗ ngồi đặc biệt, ngay trước bàn thờ. 

3– Thánh lễ bắt đầu. Mọi người hợp ý với linh mục 
cầu nguyện. Rồi tất cả cùng lắng nghe Lời Chúa. Có 
hai hoặc ba bài Kinh Thánh với phần diễn giải của linh 
mục. 

4– Sau bài diễn giảng là nghi thức bí tích hôn phối. 
Trước sự chứng kiến của hai nhân chứng và của toàn 
thể cộng đoàn, linh mục hỏi ý kiến 2 đương sự một lần 
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chót về sự tự do lựa chọn và ưng thuận, về sự chung 
sống suốt đời, về sự đón nhận, nuôi dưỡng và giáo dục 
con cái. Tiếp đó, hai người cầm tay nhau nói lên lời 
cam kết nhận nhau làm vợ chồng cho đến suốt đời. 

5– Linh mục chúc lành cho 2 chiếc nhẫn. Đôi tân 
hôn trao nhẫn cho nhau làm bảo chứng của tình yêu và 
lòng chung thủy. 

6– Đôi tân hôn, hai người chứng, linh mục cùng ký 
tên vào sổ hôn phối. 

7– Đôi tân hôn dâng của lễ trên bàn thờ. Linh mục 
cử hành phụng vụ thánh thể với cả cộng đoàn. Sau kinh 
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Lạy Cha, linh mục xin Chúa chúc lành cho gia đình 
mới. Đôi tân hôn lãnh nhận cả Mình và Máu Thánh 
Chúa. Trước khi kết lễ, một lần nữa, linh mục xin Chúa 
chúc lành cho đôi vợ chồng mới trong suốt cuộc đời 
họ. 

8– Thánh lễ kết thúc, đôi tân hôn đến quỳ trước 
tượng Đức Mẹ dâng gia đình của họ cho Đức Mẹ bảo 
trợ. 

9– Rồi cùng với hai họ, đôi tân hôn khoác tay nhau 
ra về như một đám rước trong tiếng hát chúc mừng. 
Hôm nay là đại lễ của hai người và hai họ. 
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Nhưng tại sao làm lễ cưới ở nhà thờ? Có linh mục 
và hai người chứng? Tại sao phải cam kết một cách rất 
trịnh trọng? Nói “anh yêu em” có phải trẻ trung hơn 
không? 
NGHI THỨC HÔN PHỐI 

Mọi người, kể cả đôi tân hôn đứng lên. Linh mục 
nói với đôi tân hôn những lời sau đây, hoặc những lời 
khác tương tự: 

Anh và chị thân mến, 
Anh chị đến nhà thờ để tình yêu của anh chị được 

Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội thánh và 
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cộng đoàn. Thật vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc lành cho 
tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho anh 
chị được phong phú và kiên cường, để anh chị luôn luôn 
trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác 
của hôn nhân, cũng như chính Ngài đã dùng phép rửa tội 
để thánh hiến anh chị.  
Thẩm vấn 

Bởi vậy, trước mặt Hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý 
định của anh chị: 

+ Anh T. và chị T., anh chị đến đây để kết hôn với 
nhau, anh chị có bị ép buộc không? 
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– Thưa không. 
+ Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? 
– Thưa có 
+ Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng 

yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? 
– Thưa có. 
+ Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con 

cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa 
Kitô và Hội thánh không? 

– Thưa có. 
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Cam kết 
(Linh mục mời đôi tân hôn nói lên sự ưng thuận). 
+ Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một 

giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay 
nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt 
Thiên Chúa và Hội thánh. 

(Đôi tân hôn nắm tay nhau) 
Bên nam nói : 
– Anh là T., nhận em T. làm vợ của anh và hứa giữ 

lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc 
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gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu 
thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. 

Bên nữ nói : 
– Em là T., nhận anh T. làm chồng của em và hứa 

giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như 
lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để 
yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. 

Linh mục đọc : 
+ Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng 

thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh và xin 
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Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì 
Thiên Chúa kết hợp, mọi người không được phân ly. 

– Amen. 
Trao nhẫn 

Linh mục đọc : 
– Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc 

nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau để làm dấu chỉ 
tình yêu và và lòng chung thủy. 

– Amen. 
Bên nam đeo nhẫn vào ngón tay bên nữ và nói : 
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– Em T., xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ 
tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha 
và Con và Thánh Thần. 

Bên nữ đeo nhẫn vào ngón tay bên nam và nói : 
– Anh T., xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ 

tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và 
Con và Thánh Thần. 

Giáo hội sẽ chẳng bao giờ chấp thuận rằng chỉ cần 
nói “anh yêu em” và “em yêu anh” là đủ để thành hôn 
phối. Bởi lẽ lễ cưới ở nhà thờ không phải chỉ là một 
nghi lễ để mừng tình yêu nhân loại. Đó là một bí tích 
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mà Thiên Chúa đã thiết lập. Hôn nhân là một bí tích, có 
nghĩa là chính hôn nhân trở thành một dấu chỉ Chúa 
Kitô dùng để thông ban Thánh Thần Ngài cho ta. Dấu 
hiệu đó hệ tại điều gì? Hệ tại ở một điều rất đơn giản là 
lời cam kết của hai người và việc sống theo lời cam kết 
ấy. 

Trong nghi thức hôn phối, tất cả những chi tiết 
chung quanh chỉ là để chuẩn bị, để cắt nghĩa và làm nổi 
bật lời cam kết của hai người. Như thế, điều chính yếu 
của bí tích hôn phối không phải là hình thức pháp luật, 
cũng không phải là nghi lễ hôn phối suông, nhưng là ý 
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muốn và sự cam kết công khai của hai người Kitô hữu 
quyết định làm vợ chồng của nhau trước mặt đại diện 
Hội thánh. Họ cam kết và sẽ trung thành như đã hứa 
cho đến hơi thở cuối cùng. Từ sự cam kết ấy, tất cả 
những cử chỉ của tình yêu âu yếm hai vợ chồng trao 
cho nhau, sự nâng đỡ nhau, bàn luận với nhau, đều là 
nguồn mạch mang lại ân sủng, mang lại sự hiện diện 
của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Hôn nhân trước 
mặt Chúa là thế. 

Trong lễ cưới, chính hai vợ chồng là chủ lễ bí tích 
hôn phối, còn linh mục chỉ là nhân chứng mà thôi. Vì 
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thế, nếu không có linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích 
hôn phối trước mặt hai nhân chứng với điều kiện là 
Đức giám mục giáo phận cho phép trước cách tổng 
quát như thế. 

Đó không phải là suy luận hoặc khám phá của con 
người, nhưng chính là thể hiện ý muốn và chương trình 
của Thiên Chúa, như chúng ta sẽ thấy sau đây. 
2. THIÊN CHÚA ĐÃ KẾT HỢP 
a. Thiên Chúa tác thành 

Anh chị thân mến, 
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Ngay đầu sách Sáng Thế, Thiên Chúa phán: 
“Không tốt nếu người chỉ có một mình. Ta sẽ làm cho 
nó một cái gì trợ giúp tương xứng với nó”. Thiên Chúa 
đã sắm sẵn cho Ađam bao nhiêu thứ khác biệt, thật 
xinh tươi và huyền diệu như ánh sáng, cỏ cây, chim 
chóc, muông thú. Thế nhưng trong vũ trụ chỉ mỗi mình 
Ađam có trái tim rung động. Vũ trụ thật phong phú và 
lạ lùng, nhưng Ađam cô đơn: “Thiên Chúa dẫn đến cho 
con người mọi thứ dã thú và chim trời... và con người 
đặt tên cho chúng, ... nhưng phần con người thì vẫn 
không gặp được một sự trợ giúp nào tương xứng với 
mình...” 
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“Thiên Chúa đã giáng xuống trên người một giấc 
ngủ tê mê và nó đã ngủ thiếp đi, và Ngài đã rút lấy một 
xương sườn của nó, đoạn lắp thịt vào. Và trên xương 
sườn đã rút ra tự người, Thiên Chúa đã xây thành 
người đàn bà và dẫn đến với người”. 

Anh chị thấy, thật là một cảnh tuyệt vời. Trong bí 
ẩn, trong giấc ngủ của Ađam, Thiên Chúa đã chuẩn bị 
tất cả, tựa như trong khi đứa con đang ngủ, người mẹ 
đặt cạnh giường nó một món quà kỳ diệu rồi chờ nó 
thức dậy để nhìn xem cái ngạc nhiên và mối hạnh phúc 
của đứa con mình thương. 
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Sự khám phá ấy, Thiên Chúa không chỉ dành riêng 
cho Ađam ngày xưa. Những Ađam của thời nay cũng 
có một ngày thức dậy, khám phá thấy Evà của mình. 
Chính anh chị có kinh nghiệm bản thân về điều ấy. Khi 
còn là một em bé, một thiếu niên, anh chị đã khám phá 
được thế giới chung quanh và say sưa với những gì 
nhìn thấy. Thế nhưng rồi đến một hôm, tất cả những 
chuyện đó: thiên nhiên, khoa học, nghệ thuật không 
còn làm anh chị thoả mãn nữa. Trái tim anh chị bắt đầu 
kiếm tìm. Anh chị vất bỏ những trò chơi của tuổi thơ 
và những giấc mơ của thời niên thiếu vì anh chị khám 
phá thấy tình yêu. 
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Đôi mắt của người con trai mở ra như đôi mắt của 
Ađam trên một người con gái của Evà, người con gái 
sẽ là vợ chàng. Nàng sẽ là “một sự trợ giúp tương xứng 
với chàng”, không phải là một đồ chơi, một kẻ nô lệ 
hay một kẻ trăng gió qua đường, nhưng nàng là cạnh 
sườn của chàng, là trái tim chàng, cùng một bản chất và 
phẩm giá như nhau. 

Sự khám phá thật lớn lao, đến nỗi chàng trai quên 
hết tất cả. Xưa nay chàng sống trong gia đình. Tất cả 
gắn liền với cha mẹ. Máu thịt, tính khí đều nhận từ cha 
mẹ. Sự sống của chàng là sự sống của cha mẹ truyền 
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sang. Và nơi người con gái cũng thế. Thế nhưng từ 
ngày họ gặp nhau, từ ngày họ yêu nhau, một cuộc sống 
mới mở ra trước mắt họ. Dĩ nhiên, họ vẫn tiếp tục yêu 
thương cha mẹ họ, các anh chị và bạn bè, nhưng một 
hài nhi ra khỏi lòng mẹ thế nào, người con trai hoặc 
người con gái rời tổ ấm gia đình để lập gia đình mới 
cũng vậy. Kinh Thánh viết: “Bởi thế, đàn ông sẽ bỏ cha 
mẹ và khắng khít với vợ mình, và chúng sẽ nên một 
thân xác”. 

Và chúng sẽ nên một thân xác. Một diễn tả chắc 
nịch! Thiên Chúa không sợ các thực tại của cuộc sống! 
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Tình yêu cần được biểu lộ, biểu lộ bằng những cử chỉ 
âu yếm. Và cử chỉ lớn lao nhất, cử chỉ dành riêng cho 
hai vợ chồng, đã được Thiên Chúa chúc phúc. 

Để diễn tả sự kết hợp vợ chồng, Kinh Thánh đã 
dùng kiểu nói “Ađam biết vợ mình”. Thật đúng. Khi 
Ađam thấy Evà lần đầu, ông ngây ngất chiêm ngưỡng, 
nhưng ông chưa biết nàng phong phú như thế nào. Chỉ 
khi họ kết hợp thành một thân xác, lòng họ mới nhận ra 
được một mầu nhiệm bao la: mầu nhiệm của tình yêu 
và mầu nhiệm của sự truyền sinh. 
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Thiên Chúa đã chúc phúc cho họ và nói: “Hãy sinh 
sôi nảy nở và hãy nên đầy dẫy trên đất”. Trước đó, 
Ađam và Evà chắc chưa hiểu hết cái lớn lao của món 
quà họ vừa nhận được. Có lẽ họ nghĩ rằng chỉ yêu nhau 
thôi cũng đã đẹp lắm rồi. Nhưng đây, Thiên Chúa còn 
đem một ý nghĩa mới cho tình yêu của họ. Thiên Chúa 
muốn rằng tình yêu vợ chồng trở thành nguồn phát sinh 
sự sống. 

Chúng ta vẫn gọi cha mẹ là “những bậc sinh thành”. 
Thật đúng! Vợ chồng cộng tác với Thiên Chúa để làm 
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nên những con người mới. Công cuộc sáng tạo được 
tiếp tục. 

Tóm lại, trong chương trình của Thiên Chúa, hôn 
nhân có mục đích bảo đảm sự kết hợp tình yêu thương 
và sự nâng đỡ giữa vợ chồng, để việc sinh sản, nuôi 
nấng, yêu thương và giáo dục con cái được chu toàn tốt 
đẹp” (MV 48). 
b. Và con người đã làm hư hỏng 

Anh chị thân mến, 
Mỗi lần dự đám cưới, tôi thường bắt gặp cái nhìn 

đăm chiêu của cha mẹ đôi bên. Chung quanh cô dâu 
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chú rể, các thực khách nói cười và các bạn trẻ đùa vui 
hớn hở. Còn niềm vui của cha mẹ đôi bên có vẻ trầm 
lặng, như có đượm phần ưu tư, lo lắng. Họ nghĩ về đám 
cưới của họ ngày nào, về mấy chục năm trong đời vợ 
chồng đã qua. Bao nhiêu vui mừng và bao nhiêu đau 
đớn. Họ cũng đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân thất 
bại. Liệu đôi vợ chồng mới này rồi có thật hạnh phúc 
không? 

Âu lo như vậy là phải, vì hôn nhân của loài người 
không còn ý nghĩa hệt như ngày Thiên Chúa mới tác 
thành. Kể từ ngày con người muốn đi tìm hạnh phúc 
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ngoài Thiên Chúa, con người đã làm méo mó những gì 
Thiên Chúa đã xếp đặt cho hạnh phúc của họ. “Thiên 
Chúa biết ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, mắt các 
ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ nên như những Thiên 
Chúa”. Họ đã nghe theo lời dụ dỗ ấy và không còn tin 
vào tình yêu Thiên Chúa dành cho họ nữa. Thế là hết: 
Họ không còn yêu mến Thiên Chúa thì tình yêu của họ 
đối với nhau cũng bị hư hỏng! 

Khi Evà đưa trái cây đó cho Ađam, nàng vẫn tưởng 
như thế là yêu chồng. Nàng muốn được cùng Ađam trở 
nên “như Thiên Chúa”, để cạnh tranh với Thiên Chúa. 
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Thế nhưng làm sao người ta có thể xây dựng tình yêu 
hôn nhân khi đã phản bội tình yêu Thiên Chúa? Ra 
khỏi tình yêu của Đấng Tạo Hoá, tình yêu của con 
người bị lạc đường. Mối tơ hồng bị đứt quãng. Thế 
nên, khi Thiên Chúa đến hỏi, Ađam đã đổ lỗi cho vợ. 
Đáng lẽ Ađam phải bảo vệ Evà và bênh vực bà, nhưng 
ngược lại, ông đã tố cáo bà. Mối thân tình thâm sâu và 
tín nhiệm giữa vợ chồng bị sụp đổ. Sự ly dị giữa hai 
tâm hồn kéo theo mọi đổ vỡ khác. 

Chưa hết, tội lỗi còn làm cho việc sinh dưỡng con 
cái trở thành gánh nặng. Người đàn bà sẽ thấy thai 
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nghén và sinh nở là mang nặng đẻ đau: “Trong đau đớn 
ngươi sẽ sinh con đẻ cái”. Việc lo lắng cho gia đình, 
cũng không còn là nguồn vui tràn trề nữa, nhưng đã 
thành gánh nặng cho người đàn ông: “Đất đai hãy là đồ 
bị chúc dữ vì cớ ngươi, có đau khổ ngươi mới nhờ 
được nó mà ăn mọi ngày đời ngươi. Những gai cùng 
góc nó sẽ mọc lên cho ngươi... Mồ hôi đẫm mặt ngươi 
mới có bánh ăn”. 

Sau khi phạm tội, con người vẫn còn nói đến tình 
yêu, nhưng không còn diễn tả đúng nữa. Từ ngữ ấy đã 
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bị sai lạc, mất cái ý nghĩa trọn vẹn Thiên Chúa đã cho 
thuở ban đầu. 

Thưa anh chị,  
Câu chuyện đã xưa lắm, nhưng hậu quả vẫn còn đến 

ngày nay. Một cây chuối nhiễm độc vẫn tiếp tục sinh 
quả và sinh những cây chuối con. Tuy nhiên, nó truyền 
theo cả những chất độc của nó. Nó vừa lan truyền sự 
sống và yếu tố phá huỷ sự sống. Từ khi con người 
phạm tội cũng thế, hôn nhân vẫn còn là tổ ấm cho tình 
yêu và sự sống như Thiên Chúa đã lập, nhưng tình yêu 
ấy và sự sống ấy đã bị đe dọa từ bên trong. Tội lỗi đã 
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làm lệch lạc, gây tại hại, phá hủy tất cả. Với tình yêu 
thật, người ta muốn cho người mình yêu hưởng mọi sự 
tốt lành, người ta làm mọi sự để giúp người yêu hoàn 
thành cách kỳ diệu. Nhưng tình yêu thật đã trở nên xấu, 
bị chất độc của ham muốn và đam mê làm hư đi. Người 
ta không chú ý đến phẩm giá cao quý của người mình 
yêu... Mỗi ngày ta vẫn thấy thảm kịch diễn ra trước 
mắt. Cái cao cả của hôn nhân bị lu mờ bởi nhiều tệ nạn. 
Trước hết là nạn đa thê, là một tệ tục trái với bản tính 
con người, rồi tự do luyến ái, đồng tính luyến ái, nạn ép 
duyên, ngoại tình, lạc thú chủ nghĩa và việc hạn chế số 
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con bằng những phương pháp không phù hợp với phẩm 
giá con người... (MV 47). 

May thay, Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người. 
Thiên Chúa tiếp tục lo lắng cho họ. Evà, dù đã bị tội lỗi 
làm hoen ố vẫn còn là phần độc nhất và tuyệt diệu mà 
Ađam đem theo với ông ra khỏi Êđen. Dù sao, dưới đôi 
mắt loài người, trong mọi nền văn minh, hôn nhân vẫn 
còn là hình ảnh của hạnh phúc và là nơi thể hiện cao 
nhất của tình yêu. Chính Kinh Thánh cũng dùng hình 
ảnh hôn nhân để diễn tả tình yêu Thiên Chúa. Thiên 
Chúa yêu loài người như chồng yêu vợ. Ngài là Thiên 
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Chúa hay ghen. Quả vậy, hôn nhân không bị phá huỷ 
triệt để. Nó vẫn còn được Thiên Chúa chúc phúc. Thiên 
Chúa đã cho Đức Giêsu đến phục hồi tất cả, và làm cho 
hôn nhân trở thành một bí tích. Đức Kitô lấy tình yêu 
của Ngài dành cho Hội thánh làm mẫu mực cho tình 
yêu hôn nhân. 
c. Đức Kitô đã phục hồi hôn nhân 

Thưa anh chị, 
Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu được dành cho một 

đám cưới, tại Cana. Về sau, các phép lạ khác thường là 
để chữa các bệnh tật. Còn hôm nay thật là một phép lạ 
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độc đáo. Tiệc cưới đang vui thì người ta thiếu rượu. 
Đức Giêsu đã can thiệp biến nước thành rượu ngon, 
làm cho niềm vui của thực khách tràn trề. 

Phải chăng phép lạ đó lại không nói lên một việc 
thuyên chữa? Mỗi lần chữa bệnh thân xác, Chúa Giêsu 
đều nghĩ đến bệnh tật của linh hồn con người. Thì ở 
đây, khi cứu vãn và làm tràn đầy niềm vui tiệc cưới, 
Ngài cũng cứu vớt tình yêu hôn nhân của loài người. 
Đôi vợ chồng kia hôm nay đang yêu nhau tha thiết 
nhưng tình yêu họ sẽ kéo dài được bao lâu? Hay rồi 
cũng như rượu đang nửa chừng thì hết, tình vợ chồng 
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của họ của sớm khô cạn? Giữa những bất trắc của tình 
vợ chồng, sự bất trung thật đáng sợ. Chúa Giêsu muốn 
cứu vãn tất cả. Ngài muốn cứu vãn lòng trung thành 
trong cuộc sống hôn nhân. Sự có mặt của Ngài ở tiệc 
cưới Cana mở màn cho hôn nhân một kỷ nguyên mới. 

Trước kia Ađam và Evà gạt bỏ sự có mặt của Thiên 
Chúa nên tình yêu của họ bị băng hoại. Còn hôm nay, ở 
Cana, người ta đã mời Con Thiên Chúa đến, tình yêu 
hôn nhân lại nhận được nét đẹp nguyên thủy của nó. 

Từ đây, bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa, tình yêu 
vợ chồng sẽ không còn là ngọn lửa rơm mau tàn, 
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nhưng mỗi ngày sẽ trào lên một sức sống mới. Nếu vợ 
chồng biết để ý đến sự có mặt của Chúa, biết quay nhìn 
Ngài, là Đấng có thể làm được tất cả, thì ngay giữa 
những khó khăn bất ngờ dường như không lối thoát, họ 
sẽ thấy phép lạ Cana tái diễn. 

Trong lễ cưới, linh mục chúc cho đôi tân hôn: 
“Chúa ở cùng anh chị”. Đã nhiều lần trong phụng vụ 
họ nghe lời chúc ấy, nhưng hôm nay nó mang một ý 
nghĩa mới. Đức Kitô hiện diện trong gia đìnhh họ, nếu 
họ biết ở với Ngài, biết yêu mến và kính trọng Ngài 
như một thượng khách, thì tình vợ chồng của họ sẽ như 
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rượu mới luôn luôn đầy tràn. Vậy để hạnh phúc thuở 
ban đầu mãi mãi tồn tại, con người phải luôn luôn 
trung thành với con đường Thiên Chúa vạch ra. Vì 
thế... 
3. ...LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY 

Thưa anh chị, Tin mừng Matthêô 19 thuật lại:  
Một ngày kia các biệt phái hỏi thử Chúa Giêsu: 

“Người ta có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì 
không? Chúa dạy: “Há các ông không đọc thấy trong 
Kinh Thánh rằng từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo 
dựng con người có nam có nữ, và Ngài đã phán: “Bởi 
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thế mà đàn ông sẽ bỏ cả cha mẹ mà khắn khít với vợ 
mình, và cả hai chúng sẽ nên một thân xác, hay sao? 
Cho nên họ không còn là hai, mà là một thân xác. Vậy 
sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người chớ có phân 
ly” (Mt 19,3-6). 

Bằng những lời ấy, Chúa Giêsu long trọng xác nhận 
tính bất khả phân ly của hôn nhân. Nhưng đâu là lý do 
cuối cùng của sự bất khả phân ly đó? Không phải chỉ vì 
ích lợi giáo dục cho con cái, bởi lẽ lắm gia đình không 
có người nối dõi và có những gia đình quá tệ đến nỗi 
con cái khó mà nên người! Cũng không phải vì tình 
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yêu đúng nghĩa phải là yêu thương mãi mãi, bất kể 
sướng khổ! Bởi vì, than ôi, rất nhiều cuộc hôn nhân 
không xây trên mối tình keo sơn nồng nhiệt như vậy! 
Vâng, nếu chỉ lập luận theo bình diện tự nhiên của con 
người – là con người có trí thông minh và có quyền tự 
do định đoạt – thì khó mà đưa ra được những luận cứ 
tuyệt đối không thể bác bỏ để biện minh hoàn toàn cho 
sự bất khả phân ly của hôn phối! 

Nền tảng của sự bất khả phân ly ấy chỉ tìm thấy 
trong phẩm giá của hôn nhân: hôn nhân đã được Đức 
Kitô nâng lên làm phương tiện để giúp con người tham 
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dự vào sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội thánh và là 
hình ảnh diễn tả sự kết hợp đó. 

Chúa Kitô đã hứa: “Ta sẽ ở với các con mọi ngày 
cho đến tận thế”. Hệt như vợ chồng cam kết với nhau 
trong lễ cưới. Giao ước giữa Ngài và Hội thánh là một 
giao ước vĩnh cửu. Qua hơn 20 thế kỷ, Giáo hội đã rất 
nhiều lần đáng bị Chúa Kitô trách cứ là bất trung, chia 
rẽ, thiếu nhiệt tình, thiếu tình thương... thế nhưng Ngài 
vẫn không bỏ Hội thánh. Về phần Hội thánh, dù đã có 
biết bao nhiêu vụ bất phục tùng, xâu xé nội bộ, nhưng 
Hội thánh vẫn nỗ lực trung thành, chưa bao giờ thật sự 
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bất nghĩa đối với Chúa. Bên cạnh những vụ lầm lỗi, 
trong dân Chúa vẫn có nhiều bậc thánh, tận hiến cả 
cuộc đời và hy sinh mạng sống cho Chúa. Rập theo 
khuôn mẫu đó, không thể nào bậc vợ chồng Kitô hữu 
lại không chung thuỷ với nhau đến chết, dù có phải trả 
giá đắt đến đâu! Thế nên, Hội thánh không bao giờ giải 
kết mối dây ràng buộc vợ chồng Kitô hữu. Trong 
những trường hợp thê thảm nhất, quá lắm chỉ chấp 
nhận cho ly thân, nhưng không cho phép được tục 
huyền hay tái giá bao lâu người bạn đời còn sống. 
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4. GIỚI TÍNH 
Thưa anh chị, 
Trước khi tiếp tục nói về hôn nhân, tôi xin dừng lại 

một chút để nói về giới tính. 
Giới tính không phải chỉ là yếu tố phân biệt hai 

người nam nữ, nhưng còn là yếu tố nhờ đó người nam 
và người nữ bổ túc cho nhau. Sự kết hợp giới tính là để 
phát sinh một sự sống mới. 

Nhìn trong chương trình của Thiên Chúa, giới tính 
không những là một yếu tố tốt (giới tính ở đây ám chỉ 
tất cả những khía cạnh của nó: thể xác và tinh thần), mà 
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hơn nữa, giới tính còn là một điều thánh thiện. Nó là 
một sinh lực kỳ diệu và sáng tạo trong ta, nhưng đồng 
thời cũng là một sinh lực làm cho ta khiếp đảm: tách 
rời khỏi những giá trị nhân bản, chỉ còn để ý tới khía 
cạnh thân xác, người ta có thể rơi tận đáy thẳm của vực 
sâu tội ác. Chỉ khi nào giới tính được sống như một giá 
trị của con người toàn diện, tức là dưới ba khía cạnh 
thể lý, tình cảm và tâm linh, ta mới thấy nó thật tốt lành 
tuyệt hảo. 

Nơi loài thú vật hạ đẳng, giống đực và giống cái 
gặp nhau trong thân xác rồi mỗi bên đi một nẻo. Nơi 
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một vài động vật thượng đẳng, có sự quyến luyến cao 
hơn, chúng âu yếm nhau và ở lại với nhau một thời 
gian để nuôi con. Còn tình yêu của loài người trong 
hôn nhân thì khác hẳn: Ta có hai người, nam và nữ, họ 
muốn thuộc về nhau vĩnh viễn, không xén bớt. Sự kết 
hợp giới tính giữa nam và nữ có nghĩa là tận hiến cho 
nhau suốt đời. 
5. THỜI KỲ ĐÍNH HÔN 

Nhờ giới tính, khi hai người cảm thấy mình được 
gầy dựng cho nhau, họ nghiệm thấy một sự kiện tuyệt 
diệu mà ta gọi là say mê. Một thanh niên và một thiếu 
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nữ khám phá ra trong mình một cái gì mà người ngoài 
không thể nào thấy rõ. Họ khám phá trong lòng mình 
một niềm ước mơ, một ước vọng, một tư tưởng táo bạo 
là trao hiến cho nhau suốt đời, cách trọn vẹn. 

“Người yêu ta luôn mãi thuộc về ta, 
Và ta cũng thuộc về chàng như thế” (Diệu ca 2,16) 
Trí khôn không thể nào hiểu được tất cả những lý 

do của con tim, và lại cũng không cần hiểu. Thế nhưng 
hiến mình cho một người duy nhất cách hoàn toàn, 
không cắt xén, mãi mãi, đó là một quyết định mà ta 
phải thực hiện bằng tất cả khả năng của toàn diện con 
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người. Không thể gạt bỏ ý thức và trí hiểu qua một bên. 
Tiếng sét ái tình sẽ mở mắt hai người và làm cho họ 
thấy rằng người kia là người duy nhất của mình, nhưng 
nó cũng có thể làm cho họ mù quáng nếu quá thiên về 
giác quan và lãng mạn. 

Việc đính hôn là dịp để hai người tra xét xem lòng 
say mê bồng bột ban đầu có thể trở thành tình yêu thực 
thụ không. Đó là thời gian hai người gặp riêng với 
nhau để tìm hiểu, hoặc gặp gỡ với các anh chị em bạn 
khác để có thể so sánh. Trong những giây phút sống 
chung ở gia đình của cha mẹ hay ở nơi làm việc, họ có 
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thể nhận thấy những ưu và khuyết điểm của nhau. Dần 
dần họ sẽ học biết quá khứ, sở thích và gia đình của 
nhau. Đó là điều cần thiết để có thể lựa chọn bạn đời 
với tất cả sự thâm sâu cần thiết, mà sự chọn lựa quyết 
liệt ấy đòi hỏi. 

Khác với thời xưa, cha mẹ ngày nay thường chỉ giới 
hạn trong vai trò cố vấn dè dặt, không cưỡng bách. 
Thanh niên thanh nữ được toàn quyền tự do chọn lựa, 
có lẽ là sự chọn lựa quan trọng nhất đời họ. Tiêu chuẩn 
để chọn người bạn đời phải là tình yêu và sự khôn 
ngoan, chứ đừng bao giờ chọn lựa vì ích lợi (tiền và địa 
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vị) hoặc chỉ vì muốn phản kháng một tình yêu trước 
hay phản kháng cha mẹ. 

+ Tình yêu hôn nhân gồm hai yếu tố: dục tính và 
tâm linh. Dục tính tức là sức thu hút giữa nam và nữ 
về thể xác và tình cảm, thúc giục hai bên kết hợp với 
nhau để tạo thành sự sống. Yếu tố tâm linh là sự hiểu 
biết và chọn lựa có tự do, biến sức thu hút của bản 
năng thành tình yêu, nghĩa là làm cho hai người 
thông hiệp hết sức sâu xa để khai triển khả năng làm 
người của nhau và cùng nhau sáng tạo sự sống con 
người. 
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+ Tình yêu hôn nhân có tính cách toàn diện (bao 
gồm mọi khía cạnh: dục tính, tâm linh, xã hội, tôn 
giáo...). Vì thế một người quân bình không thể lấy 
một người đồng thời lại yêu một người khác. Đó 
không phải là tình yêu nhưng chỉ là tình cảm. Duy trì 
mối tình cảm đó có thể gây nguy hại cho cả hai bên, 
vì đó là một tình trạng trái với bản tính con người: Tự 
bản tính, con người muốn yêu và được yêu với toàn 
thể chứ không phải chỉ riêng với tình cảm. 

+ Cũng phải để ý tới yếu tố kinh tế: Phải chuẩn bị 
những điều kiện vật chất tối thiểu cho đời sống gia 
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đình. Đôi khi ta gặp những chuyện đau lòng: Vì quá 
túng thiếu, hai người không thể lập gia đình được 
như họ mong muốn, vì e rằng hôn nhân không được 
bền bỉ và hạnh phúc. Ngược lại, có khi hai người 
không yêu nhau nhưng chỉ vì lý do kinh tế mà lấy 
nhau! Cuộc hôn nhân này không mấy phù hợp với 
phẩm giá con người! 

 
Ý thức tầm quan trọng ấy, khi chọn lựa bạn đời, 

mỗi người cần cầu nguyện sâu xa, giữ tâm hồn bình an, 
xưng tội, rước lễ đều đặn, và nếu có thể, nên tĩnh tâm 
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để dễ nghe được những chỉ dẫn của Chúa. Ngoài ra, 
cũng cần biết khiêm tốn bàn hỏi với cha mẹ và những 
người có lòng đạo đức và nhiều kinh nghiệm. Cách 
riêng là nhờ linh mục hướng dẫn. Trong trường hợp lập 
gia đình với một người chưa rửa tội, cần phải trao đổi 
với linh mục ngay từ đầu, ít là 8 tháng trước lễ cưới. 
Hạnh phúc gia đình không phải là chuyện giỡn, ta 
không thể coi thường. 

Anh chị thân mến, 
Thời kỳ đính hôn là thời gian rất cần nhiều ơn Chúa 

để sửa soạn cho hạnh phúc một đời. Do đó, cả hai 
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người cần tránh tất cả những gì làm cho lương tâm bất 
ổn. Hãy lo lắng để tâm hồn anh chị luôn ở với Chúa. 
Các Đức giám mục cũng nhắn nhủ anh chị: “Hãy nuôi 
dưỡng thời đính hôn bằng một tình yêu trong sạch” 
(MV 49). Những diễn tả tình yêu trong giai đoạn này 
phải được đức khiết tịnh của thời đính hôn hướng dẫn. 
Đó là những săn sóc trò chuyện và những âu yếm nhẹ 
nhàng mà lương tâm ngay thẳng của anh chị cho phép. 
Trong việc này còn phải nghĩ đến phúc lợi toàn diện 
của nhau: Anh cần hiểu rằng những hành vi không 
thích hợp với đức khiết tịnh thời đính hôn rất dễ gây 
khổ sở và lo sợ cho tâm hồn chị. Chị cũng cần nhớ rằng 
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người nam dễ bị kích thích nhục dục hơn chị tưởng. 
Chị hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của một người rất có 
kinh nghiệm: “Cô là người con gái, phải ấn định bước 
tiến của Ph. Không một người con trai nào có thể tiến 
xa hơn tầm mức mà người con gái cho phép. Đừng bao 
giờ yếu lòng để thương hại hão. Hãy giữ quyền làm 
một bà hoàng của mình. Cô đã yêu một thanh niên. 
Hãy rèn luyện cho người ấy trở thành một thanh niên 
già dặn”. Xu hướng tìm nhục dục sẽ làm cho tình yêu 
của giai đoạn này mất vẻ trong sáng và không thuận lợi 
cho việc chuẩn bị hôn nhân. Cũng đừng để rơi vào thái 
độ tìm vui hưởng, khiến thời kỳ đính hôn biến thành 
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một sự ích kỷ chỉ biết có hai người. Thái độ ấy có thể 
lấn át tất cả những kinh nghiệm khác, đến nỗi lúc cưới 
nhau người ta vẫn chưa thực sự hiểu biết nhau. Do đó, 
có những lúc cần can đảm nói “không” với nhau. Chính 
sự quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi sẽ làm cho tình 
yêu của hai người được trọn vẹn và lớn lên. 
6. SỐNG KHIẾT TỊNH 

Lý tưởng nhất cho hai người đính hôn là cưới nhau 
lúc họ cảm thấy đã sẵn sàng. Cần tránh cưới nhau quá 
sớm khi hai người chưa trưởng thành đầy đủ về mặt 
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tâm linh để có thể bảo đảm sự lựa chọn bạn đời được 
nghiêm chỉnh và bình thản. 

Thời gian đính hôn bao lâu là lý tưởng? Thật khó 
mà có một câu trả lời cho chính xác và tùy sự hiểu biết 
của hai người về hôn nhân, tùy sự trưởng thành, tùy 
mức độ gặp gỡ trong tuần, trong tháng. Chung chung 
thì một năm. Thời gian đính hôn kéo dài ra (trên 2 
năm) có thể có hại, nếu không có lý do bất khả kháng 
thì không nên kéo dài vì có nhiều bất tiện (nguy hiểm 
cho đức khiết tịnh, lời ra tiếng vào, nghi ngờ đố kỵ...). 
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Trong trường hợp bị bó buộc kéo dài quá lâu, cần 
nhớ rằng bao lâu sợi dây liên lạc giữa hai người chưa 
được phê chuẩn trước mặt Hội thánh và xã hội, nó còn 
giữ tính cách tạm bợ, hai người không thể ăn ở với 
nhau như vợ chồng. Ngay cả khi hai người hầu như sắp 
làm lễ cưới, tình cảnh của họ vẫn còn là tạm bợ, việc 
giao hợp cũng không thể nào dung hoà với tình cảnh 
này. Thật thế, việc giao hợp có một tính cách quyết liệt, 
một ấn dấu mãi mãi. Nếu hai người giao hợp, trong 
lòng họ có một cái gì biến đổi hẳn. Từ đó, họ xem nhau 
như vợ chồng và tiếp tục giao hợp. Điều này mang lại 
một tình trạng hồ đồ cấu xé lương tâm: vừa cảm thấy là 
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vợ chồng vừa biết rằng mình chưa là vợ chồng. Rồi 
chẳng may việc cưới hỏi không thành, hai người sẽ 
thấy những căng thẳng nội tâm rất sâu xa. 

Tất cả những lý do đó chứng tỏ là theo luật tự 
nhiên, việc giao hợp giữa hai người chỉ hợp pháp khi 
đã là vợ chồng mà thôi. Cũng thế, lạc thú tính dục được 
Thiên Chúa Tạo Hoá xếp đặt cho hôn nhân, chỉ những 
ai là vợ chồng của nhau mới có quyền trên thân xác của 
nhau. Ngoài hôn nhân, không ai được lạm dụng thân 
xác để hưởng lạc thú tính dục, dù một mình hay với 
người khác. Kinh Thánh căn dặn: 
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“Anh em hãy tránh hẳn tà dâm! Phàm mọi tội người 
ta phạm thì đều ở ngoài thân xác, còn kẻ tà dâm thì có 
tội phạm đến chính thân xác mình. Anh em không biết 
sao? Thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần 
ngự trong anh em, anh em đã chịu lấy từ Thiên Chúa và 
anh em không còn thuộc về mình nữa. Anh em đã được 
mua chuộc, giá cả hẳn hoi! Vậy anh em hãy tôn vinh 
Thiên Chúa nơi thân mình anh em nữa! (1Cr 6,18-22). 

Đi xa hơn, Chúa Giêsu còn đòi ta giữ khiết tịnh cả 
trong tư tưởng: “Ta bảo cho các ngươi: phàm ai nhìn 
người nữ để thoả lòng dục thì đã ngoại tình với nó 
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trong lòng” (Mt 5,28). Như thế, người ta không được 
cố tình suy tưởng hoặc ước muốn điều tà dâm. 

Sống khiết tịnh từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm 
đến hành động như vậy không phải là dễ. Tuy nhiên, ý 
thức được sự yếu đuối của con người dễ hướng về điều 
xấu, ta sẽ tỉnh táo hơn, tránh hẳn những người, những 
nơi và những việc có thể làm dịp tội cho ta. Đàng khác, 
Chúa luôn ban ơn Ngài cho ta đủ để chiến thắng (1Cr 
12,9). Ta hãy sống thế nào để mọi tư tưởng, lời nói và 
việc làm của ta đều hướng về vinh danh Thiên Chúa 
(1Cr 10,31). 
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Ta không biết được trong 10 phút nữa đầu óc ta sẽ 
nghĩ những gì. Những điều ta đã thấy hoặc đã nghe có 
thể là dịp để gây nên những ý nghĩ và tưởng tượng nhơ 
bẩn. Tuy nhiên nếu ta không ưng theo mà còn chống lại 
điều bất chính ấy, thì đó lại là một dịp để ta chứng tỏ 
tình yêu đối với Chúa. Những người lành thánh nhất 
thỉnh thoảng vẫn bị những tư tưởng nhơ bẩn quấy phá, 
nhưng họ vẫn không bối rối nếu họ đã không chiều 
theo khi chúng hiện ra trong đầu óc. 

Tư tưởng tốt hành động sẽ tốt. Để tránh những tư 
tưởng xấu, ta cần tránh những câu chuyện thiếu đứng 
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đắn, sách báo vô luân, phim ảnh vô luân hoặc nhìn 
ngắm những gì khêu gợi. Phải cẩn thận canh chừng đôi 
mắt: “Đèn của thân thể tức là mắt. Nếu mắt ngươi đơn 
thuần, thì toàn thân ngươi sẽ sáng láng” (Mt 6,22). 
Đứng đắn trong lời nói, năng xem sách tốt, giao thiệp 
với những người đứng đắn, chăm chỉ làm việc, nhất là 
năng chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong Tin mừng, tâm 
hồn ta sẽ luôn tươi sáng. 

Thưa anh chị, không phải chỉ có thời kỳ đính hôn 
mới đòi buộc người ta phải sống khiết tịnh. Cũng thật 
sai lầm nếu nghĩ rằng chỉ có linh mục, tu sĩ và những 
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người độc thân mới sống khiết tịnh. Đức khiết tịnh còn 
bao hàm cả đời sống vợ chồng. Trong hôn nhân, vợ 
chồng tận hiến cho nhau và chỉ có cái chết mới tháo gỡ 
được. Nếu có sự phối hợp nào khác, thì đó là phản bội. 
Sống chung thủy cũng là đức khiết tịnh. Hưởng lạc thú 
thể xác một cách ích kỷ, bất chấp hoàn cảnh hoặc sở 
thích của bạn mình cũng là một cách lỗi sự khiết tịnh 
trong hôn nhân. 

Mọi Kitô hữu đều cần nỗ lực để theo bậc sống của 
mình mà sống khiết tịnh. Người độc thân, những người 
đính hôn, những người sống bậc vợ chồng, mỗi giới 
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đều có những đòi hỏi khiết tịnh riêng của mình. Sống 
đức khiết tịnh ấy, ta được Chúa Giêsu chúc phúc: 
“Phúc cho những kẻ tinh sạch trong lòng, vì họ sẽ thấy 
Thiên Chúa” (Mt 5,8). 
7. GIÁO LUẬT VỀ BÍ TÍCH HÔN NHÂN 

Thưa anh chị, 
Có lẽ chẳng có đôi bạn nào muốn tổ chức lễ cưới 

âm thầm, lánh mặt mọi người. Cô dâu nào cũng muốn 
được ra mắt với mọi người một cách huy hoàng và 
trang trọng trong ngày vu quy: Vâng, hôn nhân là một 
công cuộc có tính cách công khai. Khi cưới vợ lấy 
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chồng, ai cũng muốn hôn nhân của họ được pháp luật 
công nhận va bảo vệ. Luật hôn nhân của Giáo hội được 
đặt ra một phần cũng để bảo đảm tính chất xã hội của 
hôn nhân, nhưng nhất là để giúp vợ chồng đạt được 
cùng đích của hôn nhân như chương trình của Chúa: 
Bảo đảm sự kết hợp, yêu thương, nâng đỡ của vợ 
chồng trong việc chu toàn tốt đẹp việc sinh sản, nuôi 
nấng và giáo dục con cái. 

Tuy nhiên, luật của Giáo hội chỉ ràng buộc người 
Công giáo. Trong trường hợp chỉ có vợ hoặc chồng 
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theo Công giáo thì cũng chỉ có bên Công giáo bị ràng 
buộc thôi. 

Ở đây, tôi xin tóm tắt mấy điểm chính về luật hôn 
nhân của Giáo hội : 

1– Đối với những người chưa được rửa tội, hôn 
nhân cử hành trước mặt đại diện nhà nước hoặc theo 
nghi lễ gia tộc có đủ giá trị và có tính cách vĩnh viễn. 
Nhưng đối với người Công giáo (dù chỉ có một bên 
theo đạo Công giáo mà thôi), hôn nhân cử hành trước 
mặt đại diện nhà nước hay theo nghi lễ gia tộc chưa đủ, 
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phải cử hành theo luật Giáo hội nữa mới có giá trị (GL 
1059). 

2– Có những trường hợp hai người không được 
phép lấy nhau: 

a/ Một trong hai người còn bị ràng buộc bởi một 
cuộc hôn nhân trước. 

b/ Một trong hai người chưa đến tuổi tối thiểu (theo 
luật Giáo hội, tuổi tối thiểu được ấn định là 14 cho nữ 
giới và 16 cho nam giới. Nếu dân luật ấn định tuổi tối 
thiểu lớn hơn thì Giáo hội dạy phải theo thủ tục của dân 
luật. Ở Việt Nam ta, nam trên 20 và nữ trên 18). 
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c/ Một trong hai người không được tự do, tức là 
chấp thuận hôn nhân chỉ vì sợ sệt hay vì bị ép buộc rõ 
ràng. 

d/ Một trong hai người trước khi kết hôn đã mắc 
chứng bất lực không thể chữa trị được, tức là không thể 
giao hợp hay sinh con một cách bình thường được. 

e/ Hai người có bà con gần như anh em ruột, anh 
em họ, chú hay cậu với cháu, cô hay dì với cháu. 

Trong các trường hợp trên, mặc dù hai người lấy 
nhau, cuộc hôn nhân không thành sự. Ngay cả Hội 
thánh cũng không được cho phép các trường hợp trên, 
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trừ trở ngại về tuổi tối thiểu và trở ngại vì bà con giữa 
anh em họ hoặc chú hay cậu với cháu (hoặc cô hay dì 
với cháu), vì hai trường hợp này chỉ là trở ngại do giáo 
luật mà thôi. (GL 1083 – 1094). 

3– Trong hai trường hợp sau đây, người ta chỉ được 
lấy nhau nếu được Giáo hội cho phép: 

a/ Một trong hai người bị ràng buộc bởi lời khấn 
hay chúc thánh (GL 1078-:2,1; 1087-1088). 

b/ Hai người theo hai đạo khác nhau (GL 1086 ; 
1124– 1129). 
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Sở dĩ Giáo hội thận trọng trong cuộc hôn nhân khác 
tôn giáo cũng chỉ vì yêu thương đôi hôn phối mà thôi. 
Muốn hạnh phúc, vợ chồng phải hoà hợp. Mà tín 
ngưỡng là một vấn đề thiết thân của con người, nếu có 
sự khác biệt thì dễ có sự xung khắc, đe dọa sự hoà hợp 
(nhất là khi đứa con ra đời đặt thêm nhiều vấn đề khó 
giải quyết). Tuy nhiên, Giáo hội cũng không cấm đoán 
vì hy vọng sự đạo đức của bên này sẽ thánh hoá bên 
kia. Giáo hội chỉ dè dặt khôn ngoan để bảo đảm cho 
hạnh phúc vợ chồng được trọn vẹn (1Cr 7,14). 
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4– Trong những trường hợp nói trên, nếu người ta 
cứ lấy nhau thì không thành hôn nhân mà chỉ là một sự 
chung chạ bất hợp pháp. Ngoài những trường hợp ấy, 
nếu thiếu sự cam kết thực sự của một trong hai bên, 
cũng không thành hôn nhân. Đó là các trường hợp : 

a/ Không biết hôn nhân là gì. 
b/ Lấy nhầm người. 
c/ Giả vờ cam kết nhưng thực sự không muốn. 
d/ Đặt điều kiện, tức là cam kết với điều kiện có 

quyền ly dị hoặc với điều kiện không bao giờ sinh con 
(GL 1102). 
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5– Ngoài ra, đối với người Công giáo, thiếu linh 
mục có năng quyền chứng hôn hoặc thiếu hai nhân 
chứng, hôn nhân cũng không thành, trừ khi Đức giám 
mục giáo phận đã chỉ thị cách khác. 

6– Giáo hội có quyền giải tán hôn nhân không? 
Thưa, Giáo hội không bao giờ có quyền giải tán 

những cuộc hôn nhân tròn vẹn. Hôn nhân tròn vẹn là 
(1) hôn nhân đã thành sự (2) là bí tích (3) vợ chồng đã 
ăn ở với nhau. Không tròn vẹn là thiếu một trong ba 
điểm đó. 
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7– Về hôn nhân không tròn vẹn, Giáo hội có quyền 
giải tán những trường hợp sau đây: 

a/ Hôn nhân giữa hai người Công giáo hoặc một 
người Công giáo và một người ngoài đã thành sự 
nhưng chưa ăn ở với nhau. 

b/ Hôn nhân giữa hai người chưa được rửa tội, đã 
thành hôn và ăn ở với nhau, rồi một trong hai người xin 
được rửa tội mà người kia không cho, hoặc vẫn giữ vợ 
lẽ. Trường hợp này gọi là “đặc ân thánh Phaolô” theo 
câu Kinh Thánh trong thư 1Cr 7,15. Hôn nhân này chỉ 
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được giải tán khi người mới theo đạo lấy một người 
khác (GL 1143-1147). 

8– Ngoài ra, có khi Giáo hội công bố một cuộc hôn 
nhân không thành sự ngay từ đầu vì những trở ngại mà 
lúc bấy giờ không ai để ý tới, nghĩa là những trở ngại 
nói trên. Nhưng đó không phải là giải tán, vì cuộc hôn 
nhân vốn đã không thành sự. 

9– Giáo hội không chấp nhận ly dị. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp có thể cho ly thân (biệt cư biệt 
sản), nghĩa là hai người không còn sống chung với 
nhau nhưng vẫn là vợ chồng nên không có quyền kết 
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hôn với người khác (GL 1151-1155). Không có một 
nghi thức hoặc thủ tục đặc biệt nào của tôn giáo về ly 
thân, bởi lẽ Giáo hội vẫn hy vọng rằng vì lợi ích của 
chính mình cũng như của con cái, rồi ra hai người sẽ 
hoà hợp lại. 
8. NHỮNG CHUẨN BỊ CỤ THỂ 

Anh chị thân mến, 
Lễ cưới không phải chỉ là một ngày lễ gia đình, 

nhưng còn là một bí tích nên cần phải chuẩn bị thật chu 
đáo. 

Chuẩn bị làm linh mục có chủng viện, 
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Chuẩn bị làm giáo viên có trường sư phạm, còn 
Chuẩn bị làm vợ chồng, làm cha mẹ, có gì? 
– Không có gì cả! Thật là một thiếu sót lớn lao trên 

thế giới! Người ta phiêu lưu vào đời sống vợ chồng, 
vào nghề làm cha mẹ và bao nhiêu người sẽ là nạn 
nhân cho cuộc phiêu lưu đó! 

Còn anh chị, 
Anh chị chuẩn bị cuộc hôn nhân của mình như thế 

nào? 
1. Chuẩn bị tâm linh  
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Khi bước vào tuổi thanh niên hay ít là khi bắt đầu 
nghĩ đến việc lập gia đình, anh chị đã chuẩn bị đặc biệt 
cho cuộc hôn nhân của mình bằng cách học hỏi qua 
sách vở, trao đổi với những người đã thành công trong 
đời sống gia đình, tham dự khoá chuẩn bị hôn nhân. 
Chắc hẳn những chuyện đó anh chị không để đến bây 
giờ mới chạy nước rút. 

Riêng những ngày trước lễ cưới, xin anh chị cầu 
nguyện thật nhiều. Nói với Chúa một cách đơn sơ tận 
đáy lòng, về niềm vui, về hạnh phúc và cả về những 
bận tâm lo lắng của anh chị. Và cũng cầu nguyện với 
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nhau nữa. Hôn nhân là việc của hai người. Tại sao hai 
người không cùng nhau ký thác những dự định, hy 
vọng và ưu tư chung cho Chúa? 

Trước khi lãnh nhận bí tích hôn phối, hai người nên 
xưng tội, để bảo đảm sự giao hoà với Chúa và Hội 
thánh, và tâm hồn sẵn sàng đón nhận bí tích hôn phối. 
2. Các thủ tục 

Trước hết cần nói ở đây về vai trò của linh mục 
trong cuộc hôn nhân của anh chị. Một điều quá rõ là 
linh mục thì độc thân, thiếu kinh nghiệm về đời sống 
hôn nhân nên dưới một khía cạnh, ông không đủ thẩm 
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quyền bằng một giáo dân đã lập gia đình. Tuy nhiên, vì 
vấn đề gia đình là vấn đề thiết yếu của mục vụ nên linh 
mục đã phải học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi qua sách vở, 
qua cuộc tiếp xúc với các gia đình, các đôi vợ chồng 
già có, trẻ có, qua nhiều năm giúp giải quyết những 
khúc mắc của các gia đình, nên tuy độc thân, linh mục 
vẫn có thể có một cái nhìn chính xác về hôn nhân. Hơn 
nữa, trao đổi với linh mục, anh chị được bảo đảm về sự 
tín nhiệm, kín đáo và hiệp thông với ơn Chúa cách dồi 
dào. Nhiều trường hợp linh mục cũng đã ít nhiều biết 
được quá trình cuộc sống tình cảm của anh chị nên dễ 
dàng trao đổi, tâm sự và hướng dẫn hơn. Kinh nghiệm 
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cho thấy nếu biết trao đổi sớm với linh mục khi anh 
hay chị bắt đầu đặt vấn đề tình yêu, thì anh chị sẽ thấy 
vững tin trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. 

Sau đây là một ít thủ tục cần thiết phải làm khi anh 
chị đã quyết định kết hôn với nhau: 

1– Khi đã quyết định tiến tới hôn nhân, anh chị cần 
gặp linh mục chính xứ của họ đạo bên nữ, thường anh 
chị nên đi với cha mẹ. Để việc chuẩn bị tinh thần được 
chu đáo, nên gặp linh mục trước ngày cưới chừng 3 
tháng. 
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2– Linh mục sẽ giúp anh chị ôn lại giáo lý hôn nhân 
cũng như cách sống đức tin trong đời sống gia đình. 

3– Linh mục sẽ nêu một số câu hỏi. Đây không phải 
là một cuộc điều tra lý lịch hay tội phạm, nhưng là để 
biết được hai đương sự có đúng là Kitô hữu không? Họ 
có hiểu biết ý nghĩa bí tích hôn phối và những đòi buộc 
của đời sống vợ chồng không? Đồng thời cũng để coi 
xem nếu có gì ngăn trở thì kịp thời giúp giải quyết, và 
sau cùng, linh mục cũng cần biết hai người đã sẵn sàng 
lãnh nhận bí tích hôn phối chưa? Mong rằng anh chị sẽ 
tích cực hợp tác với cha xứ trong việc tìm hiểu ấy, để 
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mọi người đều được an tâm khi anh chị cử hành hôn 
phối. 

4– Nếu anh chị thuộc một họ đạo khác thì phải nộp 
một giấy chứng nhận rửa tội và một giấy chứng nhận 
thêm sức. 

5– Rồi còn phải chờ ít là 3 tuần để rao hôn phối tại 
nhà thờ. Mục đích của việc rao hôn phối là để loan báo 
tin vui cho giáo xứ, để việc gặp gỡ giữa anh chị dễ 
được đón nhận, không bị phán đoán lệch lạc, và nếu có 
gì ngăn trở thì được kịp thời giải quyết. 
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6– Sau cùng, còn một điều quan trọng nữa phải 
nhớ: trước khi làm lễ cưới ở nhà thờ, hai người phải 
hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn theo dân luật. 
c. Những chuẩn bị vật chất 

Khi đã quyết định đi tới hôn nhân, hai người cũng 
phải lưu ý chuẩn bị về kinh tế, lo cho có đủ vật chất tối 
thiểu để xây dựng đời sống gia đình. Rồi còn chuẩn bị 
đám cưới. Đám cưới vui tươi là điều đáng ước mơ, 
nhưng vui mà đơn giản và ít tốn kém càng đáng ước 
mơ hơn. Đừng để phút chót mới lo chạy những việc 
liên hệ đến đám cưới. Nhất là trong những ngày chót, 
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anh chị nên nhờ người khác lo giùm các việc tổ chức 
sắp đặt để anh chị có được tâm hồn thảnh thơi mà cầu 
nguyện và chuẩn bị lãnh nhận bí tích. 
9. NÊN MỘT XÁC THỊT 

Anh chị thân mến, 
Do ý muốn của Thiên Chúa, con người có nhiệm vụ 

nuôi dưỡng thân thể để duy trì sự sống và truyền sinh 
để lưu lại sự sống trên mặt đất. Ăn uống để bảo tồn sự 
sống từng người, kết hợp thân xác để bày tỏ tình vợ 
chồng và truyền sinh bảo tồn nòi giống. Những nhiệm 
vụ ấy có chứa sẵn nguồn vui. Tuy nhiên, người ta không 
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nên lạm dụng. Ăn uống quá độ chỉ vì muốn say sưa là 
hạ nhục phẩm giá con người. Người ta ăn để sống chứ 
không phải sống để ăn. Trong lãnh vực hôn nhân cũng 
có cái gì tương tự. Vợ chồng kết hợp thân xác là để biểu 
lộ tình yêu chứ họ không giản lược tình yêu vào việc kết 
hợp thân xác. 

Công đồng Vaticanô II cũng đã ưu ái quan tâm đến 
cả những kết hợp thân mật nhất trong đời sống vợ 
chồng của người tín hữu. Công đồng gọi đó là “những 
yếu tố và dấu hiệu của tình yêu”. Gọi như thế là nhằm 
nhấn mạnh đến ý nghĩa cao cả của sự kết hợp ấy: 
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“Tình yêu vợ chồng là một điều cao cả hợp với con 
người, nó khởi từ một nhân vị hướng đến một nhân vị 
khác bằng một tình cảm tự ý, nên nó bao gồm phúc lợi 
toàn diện của con người toàn diện. Như thế, tình vợ 
chồng có thể đem lại một phẩm giá đặc biệt làm giàu 
cho những biểu lộ qua thể xác cũng như tâm hồn, và 
khiến chúng trở nên cao quý như những yếu tố và dấu 
hiệu riêng biệt của tình yêu hôn nhân. Chính Chúa đã 
đặc biệt đoái ban ân sủng và tình bác ái để chữa trị, 
cải thiện và nâng cao tình yêu ấy. Nhờ kết hợp hai yếu 
tố thần linh và nhân loại như thế, tình yêu vợ chồng sẽ 
thấm nhuần tất cả cuộc sống và sẽ hướng dẫn hai 
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người biết tự do trao hiến cho nhau qua những tâm 
tình và cử chỉ trìu mến, hơn nữa, chính nhờ sự sống 
quảng đại ấy mà tình yêu giữa hai người được trọn vẹn 
và lớn lên. Như thế, tình yêu vợ chồng vượt xa xu 
hướng chỉ biết có nhục dục, xu hướng này nếu được tôn 
sùng một cách ích kỷ, sẽ mau tan biến và kéo theo 
những hậu quả tai hại. 

Sự âu yếm ấy được biểu lộ và hoàn thiện một cách 
đặc biệt qua tác động riêng của hôn nhân. Bởi vậy, 
những hành vi thực hiện sự kết hợp thân mật và thanh 
khiết giữa hai vợ chồng đều cao quý và chính đáng. 
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Được thể hiện một cách phù hợp với con người, những 
hành vi ấy biểu hiện và khích lệ sự trao hiến hồ tương, 
nhờ đó, hai người làm cho nhau thêm phong phú trong 
hoan lạc và biết ơn” (MV 49). 

Thưa anh chị, 
Khi nhắn nhủ anh chị những lời ấy, Hội thánh tin 

tưởng vào tình yêu của anh chị là những con cái của 
Hội thánh. Hội thánh tin rằng anh chị sẽ quan tâm để 
mọi âu yếm vợ chồng đều thực sự là dấu hiệu của tình 
yêu, đừng bao giờ là biểu lộ của ích kỷ. Khi người ta 
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không biết nghĩ đến nhau, không biết tôn trọng nhau thì 
chỉ còn là ích kỷ, không còn là yêu thương nữa. 

Tôn trọng nhau trước hết là tôn trọng phẩm giá con 
người. Trong việc giao hợp, người ta có thể biểu lộ tình 
yêu cách này hay cách khác, nhưng những biểu lộ đó 
phải luôn luôn xứng đáng với phẩm giá con người. 
Tôbia và Sara trước khi ăn ở với nhau đã cất lời chúc 
tụng và khấn xin Thiên Chúa. Anh chị thấy, việc chăn 
gối của Tôbia và Sara thật tốt lành thánh thiện. Cũng 
thế, việc chăn gối của các gia đình con cái Chúa phải 
luôn xứng đáng là một việc lành được Chúa chúc phúc. 
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Tôn trọng nhau còn là tôn trọng tự do của nhau. 
Tình yêu bao giờ cũng tự nguyện. Tuy nhiên, cũng 
đừng bao giờ vịn cớ này để từ khước bạn mình khi 
không có lý do chính đáng. Chắc anh chị còn nhớ lời 
căn dặn của Kinh Thánh: “Chồng hãy làm tròn bổn 
phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ 
không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng; 
cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, 
nhưng là vợ. Đừng từ khước nhau, hoạ chăng là đã 
đồng tình, và tạm thời, để anh chị em chuyên chú cầu 
nguyện nhưng rồi anh chị em lại sum vầy với nhau, kẻo 
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Satan lợi dụng tính mê của anh chị em, mà cám dỗ anh 
chị em” (1Cr 7,3-5). 

Thưa anh chị, 
Sự kết hợp thân xác là một yếu tố quan trọng, 

nhưng không phải là tất cả sự kết hợp vợ chồng. Trên 
kia, Công đồng đã nói những biểu lộ của tình yêu vợ 
chồng sẽ là những “biểu lộ của thể xác cũng như tâm 
hồn” mà “hai người sẽ trao cho nhau qua những tâm 
tình và cử chỉ trìu mến”. Tình yêu vợ chồng phải thấm 
nhuần tất cả cuộc sống, từ những bận tâm đến những 
việc làm. Có những lúc rồi anh chị sẽ phải sống xa 
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nhau, nhưng đâu có phải vì thiếu sự gần gũi thân xác 
mà tình yêu bị giảm sút. Trái lại, lòng nhớ nhau càng 
làm cho tình yêu gia tăng. Rồi có những lúc ở ngay bên 
nhau mà hoàn cảnh không cho phép việc gối chăn, thì 
tình yêu vẫn còn có vô vàn sáng kiến để anh chị đem 
lại hạnh phúc cho nhau. Vì, nếu tình yêu đã liên kết anh 
chị thành một thân xác, thì cũng liên kết anh chị thành 
một tâm hồn. 
10. BẢO ĐẢM CHO CON CÁI MỘT BẦU KHÍ TỐT 
VỀ MẶT TÍNH DỤC 

Thưa anh chị, 
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Nhân nói về việc kết hợp vợ chồng, tôi xin nhắc vài 
điều cần lưu ý có liên quan đến việc giáo dục con cái 
anh chị sau này. Anh chị đã biết việc giáo dục giới tính 
cho trẻ em thật tế nhị và công phu. Một đàng cha mẹ 
phải giữ cho con cái ngay từ thuở nhỏ khỏi bị những 
ám ảnh không tốt. Đàng khác, phải tạo điều kiện thuận 
lợi cho các em lớn lên một cách tự nhiên như Chúa 
muốn. 

Về tiêu cực, cần tránh những hình ảnh gây ấn tượng 
làm rối loạn tâm lý của em bé. Dù nhà cửa chật chội 
cũng phải thu xếp sao để việc vợ chồng ăn ở với nhau 
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được thật kín đáo, ngay cả những cái hôn “ác liệt” cũng 
không thể để cho em bé tình cờ chứng kiến, dù là em 
bé một tháng, ba tuổi hay đã là thiếu niên. Hình ảnh đó 
rất tai hại, nó tạo một chấn động mãnh liệt trên tâm hồn 
em nhỏ, vì em chưa thể nào hiểu được đó là một biểu lộ 
yêu thương. Hình ảnh đó cũng có thể khiến sau này em 
bé có quan niệm lệch lạc hẳn về việc vợ chồng. Ấn 
tượng thính giác cũng vậy. Cần tránh những kiểu nói 
sống sượng dễ gây ảnh hưởng không tốt cho trẻ em. 

Về tích cực, phải giúp các em được lớn lên là nam 
là nữ thoải mái. Điều này phần lớn là do nơi bầu khí 
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gia đình. Phải làm sao để các em được thấy cha mẹ 
chúng thật sự thương yêu nhau, một cách thánh thiện 
và tự nhiên, từ lời nói âu yếm đến cử chỉ săn sóc ân cần 
và những biểu lộ nhẹ nhàng thích hợp. Như thế, các em 
được lớn lên trong một bầu khí, trong đó tình yêu giữa 
một người nam và một người nữ là chuyện tự nhiên và 
thánh thiện. 

Một bầu khí quá nghiêm khắc, nặng nhiều húy kỵ, 
sẽ không giúp gì cho các em về mặt này. Chúng sẽ thấy 
è dè khó chịu và hiểu lầm giới tính như một cái gì tách 
rời khỏi tình yêu toàn diện và như một cái gì xấu xa. 
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Khi chỉ vẽ cho các em cũng thế. Ngay từ rất nhỏ, 
các em đã bắt đầu đặt những câu hỏi khó trả lời. Ta 
đừng tỏ ra xua đuổi những câu hỏi liên quan đến giới 
tính. Cũng đừng bịa đặt cho qua chuyện  nhưng khôn 
khéo trả lời cho các em theo mức độ chúng cần và theo 
cách chúng có thể hiểu được, để chúng thật sự được 
yên tâm. 

Đi vào thực tế, anh chị sẽ phải học hỏi qua nhiều 
sách vở cũng như kinh nghiệm của các bậc cha mẹ 
khác và kinh nghiệm của chính anh chị, để biết phải 
hướng dẫn mỗi người con như thế nào. Sau cùng, chính 
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lòng yêu thương con cái sẽ dạy anh chị biết phải làm 
gì. 
11. SINH CON MỘT CÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM 

Thưa anh chị, 
Hẳn cũng như bao người khác, ngay khi dự định lập 

gia đình, anh chỉ đã nghĩ đến những đứa con sẽ sinh ra. 
Anh chị đã lo cho các cháu ngay từ lúc đó, nếu không 
nói là từ trước lâu rồi. Sau lễ cưới, anh chị bắt đầu nôn 
nóng về đứa con đầu lòng. Mỗi đứa con là một Tin 
mừng. 
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Thế nhưng cũng có thể, ngay từ đầu, anh chị đã 
phải nghĩ đến việc sinh con khá cách quãng để đủ khả 
năng nuôi dạy chúng. Cũng có thể là sau khi có đông 
các cháu, anh chị mới đặt vấn đề này. Đây là vấn đề 
sinh con có trách nhiệm. Tôi xin ghi lại mấy điểm 
chính trong lập trường của Giáo hội về điểm này, gồm 
những nguyên tắc và những áp dụng cụ thể. 
a. Nguyên tắc 

Việc gầy dựng con cái không phải là một định 
mệnh ngẫu nhiên của gia đình. Con cái được cưu mang 
bằng một hành vi tình yêu đầy ý thức của cha mẹ. Sức 
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khoẻ, nhà cửa, nhân cách và nhiều yếu tố khác, sẽ giúp 
đôi vợ chồng ấn định số con nên có. Không ai ngoài họ 
có thể quyết định thay cho họ. 

Ta có thể nhắc lại một nguyên tắc tổng quát là vợ 
chồng không nên tăng thêm số con trong gia đình mà 
không ý thức trách nhiệm đối với gia đình mình và xã 
hội. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng có thể đạt đến ý thức 
trách nhiệm đó bằng cách ấn định một số con chung 
cho mọi người. Một tư tưởng thứ hai rất quan trọng: ta 
không thể xem sự sống mới sắp chớm nở như là một đe 
dọa. Thái độ đầu tiên của ta đối với đứa con mới phải 



 101 

là thái độ vui mừng. Cả đứa con sinh ngoài chương 
trình ấn định, “chẳng may” mà sinh ra, ta cũng cần biết 
tiếp đón niềm nở, với lòng hy sinh và niềm vui của 
Chúa Kitô. 

Trong tinh thần đạt tới một đời sống tình yêu phong 
phú bao nhiêu có thể, và chống lại mọi hình thức ích 
kỷ, mỗi gia đình sẽ tự chọn cho mình một quyết định 
thích hợp, khác với những gia đình khác, quyết định đó 
phải hoàn toàn tự do. 

Đặt vấn đề hạn chế sinh sản là đặt vấn đề các 
phương pháp. Khi cần hạn chế số con, có thể áp dụng 
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những phương pháp nào? Công đồng Vaticanô II trả lời 
một cách đại cương: phải loại trừ những phương pháp 
xấu xa như giết người, phá thai và giết trẻ em. Tiếp đó, 
Công đồng dạy ngay những nguyên tắc phải theo khi 
chọn lựa các phương pháp. Phương pháp có thể chọn 
bao giờ cũng phải: 

– Tôn trọng sứ mạng lưu truyền sự sống và phẩm 
giá con người. 

– Không trái ngược với lề luật của Chúa về việc lưu 
truyền sự sống. 
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– Xứng hợp với những quy tắc khách quan về luân 
lý. 

– Không được xâm phạm ý nghĩa tình yêu hôn nhân 
là tự hiến cho nhau cũng như không được xâm phạm 
tính cách nhân bản của việc sinh sản con cái (MV 51). 
b. Áp dụng 

Ngày 25-7-1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã 
công bố thông điệp “Sự sống con người” (SN) khai 
triển giáo huấn của Công đồng Vaticanô II, nhắc lại lập 
trường của Giáo hội Công giáo về việc điều hoà sinh 
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sản, trong đó, ngài trình bày câu trả lời về các phương 
pháp cụ thể như sau: 

“Cấm bất cứ hành động nào nhằm ngăn chặn sự 
sinh sản, dù như một mục đích hay chỉ như phương 
tiện, dù có hành động như vậy trước việc vợ chồng hay 
là khi việc vợ chồng đang tiến tới hậu quả tự nhiên của 
nó”. (SN 14)1  

Đức Giáo Hoàng “nhận sứ mệnh Chúa Kitô giao 
phó” (SN 6) mà dạy con cái Giáo hội phải bỏ ý kiến 

                                                
1 Nghĩa là không được dùng thuốc viên ngăn chận thụ thai (thuốc giết tinh trùng, giết trứng, ngăn cản tinh trùng vào trong trứng), cấm dùng thuốc 
viên phá thai, đặt vòng xoắn vào tử cung, dùng bao cao su cho đàn ông hay giữ bộ phận của đàn bà, giải phẫu để cắt hay buộc các ống dẫn tinh 
dịch hay trứng, giao hợp nửa chứng, cố ý xuất tinh ra ngoài, cấm phá thai... Vì lẽ, mọi khi vợ chồng giao hợp với nhau, việc hôn nhân phải được mở 
ngõ để có thể lưu truyền sự sống (SN 11). 
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riêng (SN 28) và, hơn nữa, phải vâng lời mặc dù có thể 
là rất khó (SN 19-20), bởi vì phải vâng theo luật của 
Giáo hội và luật của Chúa (SN 18). 

Như vậy, có những phương pháp nào phù hợp với 
phẩm giá con người? Thưa, phù hợp với con người là 
những phương pháp tự nhiên, nghĩa là những phương 
pháp dựa trên nguyên tắc chỉ giao hợp vào những thời 
kỳ người phụ nữ không thể thụ thai được (SN 16). Cần 
tránh giao hợp vào những thời gian dài đủ để bảo đảm. 
Cũng có thể dùng thuốc để điều hoà kinh kỳ2. 

                                                
2 Nói một cách cụ thể, trong tình trạng hiện nay, đó là các phương pháp Billings, phương pháp Ogino-Knauss và phương pháp đo nhiệt độ. 
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Không thể vịn vào những lý do như sức khoẻ, kinh 
tế hay thời cuộc để dùng các phương pháp nhân tạo, vì 
lẽ trong bất cứ trường hợp nào, việc dùng các phương 
tiện nhân tạo để cố ý ngăn chặn việc truyền sinh sự 
sống vẫn trái với phẩm giá con người. Nhưng như vậy 
không phải là không có lối thoát. Lối thoát ở đây là cái 
nhìn đầy đủ về con người: vợ chồng sẽ nâng cao giá trị 
của họ bằng cách chấp nhận trọn vẹn trách nhiệm làm 
cha mẹ theo bản tính con người của họ, chứ không trốn 
trách nhiệm bằng cách phó thác vấn đề cho phương tiện 
kỹ thuật. Hơn nữa, việc giao hợp không phải là một giá 
trị cao siêu cần được bảo đảm bằng mọi giá, cũng 



 107 

không phải thiếu nó là mất tình yêu. Tình yêu và hạnh 
phúc gia đình còn được bảo đảm bằng các giá trị tâm 
linh, văn hoá và siêu nhiên (SN 18). 

Nhưng trên thực tế, dù sao vẫn có những cặp vợ 
chồng cảm thấy “bị kẹt”. Trong trường hợp đó, họ phải 
quyết định theo lương tâm ngay lành của họ. Sống đức 
tin là đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa một cách tự 
do, và tuỳ theo sức mỗi người. Lương tâm ngay lành 
đòi hỏi chúng ta phải dựa trên những tiêu chuẩn khách 
quan mà hành động, không phải chỉ theo ý muốn chủ 
quan của ta. 
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Thưa anh chị, 
Khi can đảm trình bày luật Chúa, Hội thánh tin 

tưởng ở thiện chí của con người quảng đại đáp lại lời 
mời gọi của Thiên Chúa. Hội thánh cũng biết có nhiều 
người sẽ không đồng ý, nhưng Hội thánh “không ngạc 
nhiên khi thấy mình trở thành một “dấu hiệu chống 
đối” giống như Đấng Sáng Lập” (Lc 2,3). Hội thánh 
vẫn luôn luôn vừa khiêm tốn vừa cương quyết tuyên bố 
tất cả nền luân lý, luân lý tự nhiên cũng như luân lý 
Phúc âm. Hội thánh không phải là người tạo ra luân lý, 
vì thế Hội thánh không thể sửa đổi luật luân lý, mà chỉ 
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làm người canh giữ và giải thích lề luật ấy. Hội thánh 
không có quyền tuyên bố một điều là hợp pháp khi nó 
vốn bất hợp pháp, lý do là vì làm như thế sẽ ngược hẳn 
với lợi ích thực sự của con người” (SN 18). 

Tuy nhiên, Hội thánh sẵn sàng ban ơn tha thứ dồi 
dào của Chúa nhân từ cho những người chưa đủ sức 
thiêng liêng để sống theo kế hoạch cứu rỗi của Chúa 
cách trọn vẹn. 

Đồng thời, Hội thánh cũng tin rằng, nhờ ơn Chúa 
Thánh Thần và mầu nhiệm thập giá giúp đỡ, các bậc 
cha mẹ Công giáo có thể trung thành với ơn gọi của họ 
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là hợp tác với Thiên Chúa trong công trình cao quý là 
truyền sự sống cho con cái và xây dựng Nước Trời” 
(SN 22. 25). 
12. CHÚA Ở TRONG GIA ĐÌNH ANH CHỊ, HÃY 
ĐẾN VỚI NGÀI 

Anh chị thân mến, 
Dịp tết vừa qua, tôi không được đi xem khu trưng 

bày hoa xuân. Nhưng sau đó, tôi có nghe T. mô tả lại. 
Tôi đến ăn cơm tối với T. và Lan, hai người mới làm lễ 
cưới trước tết. T. cho biết: “Có nhiều hoa lan rất là đẹp, 
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nhưng nhất định không có hoa lan nào bằng Lan đâu 
cha ạ”. Và Lan cũng nói: “T. là nhất đó! Cha”. 

Có lẽ anh chị cũng thế, chắc hẳn lúc này anh chị 
cũng đang nói về nhau như đôi bạn trong sách Diễm Ca 
: 

– Nàng dấu yêu như giữa những cô con gái, 
Tựa như là hoa huệ giữa chòm gai. 
– Chàng dấu yêu ở giữa đám con trai, 
Như ngọn táo giữa rừng xanh lá mới. 
Thế nhưng, rồi một ngày kia, anh sẽ khám phá thấy 

chị không hoàn toàn như anh đã tưởng, và chị cũng 
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nhận thấy anh có nhiều khuyết điểm. Cuộc sống chung 
sẽ mau chóng mở mắt cho người ta thấy những giới 
hạn của chồng mình, vợ mình. Trước khi lấy nhau, cả 
hai cùng muốn sẽ nên như một. Nhưng rồi, hai người 
vẫn là hai cá tính biệt lập, có thể rất đối lập, mỗi bên có 
những đức tính, và nhất là những “tật xấu” không ngờ. 
Sau cái thuở ban đầu mơ mộng, phấn khởi, hai con tim 
đập cùng một nhịp, bây giờ tới giai đoạn khám phá 
những tính nết rất khó sửa của nhau. Ánh mắt lúc mới 
gặp nhau có thể nhường chỗ cho thất vọng và người ta 
có thể bị cám dỗ xét lại toàn bộ vấn đề tình yêu và sự 
cam kết quan trọng cả một đời. Đôi khi đi đến những 
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tình trạng bi đát đến độ khiến cho nhiều bạn thanh niên 
nam nữ nhìn vào không còn dám nghĩ đến chuyện lập 
gia đình. 

Trong tiệc cưới Cana, lúc đầu tất cả là yêu thương 
và cũng là hưởng thụ, nhưng đến nửa chừng thì chỉ còn 
là nước lã. Lúc đó, đôi tân hôn mới ý thức rằng phương 
tiện họ hạn hẹp, tình yêu họ cũng nhạt làm sao. May 
thay, giữa lúc ấy người ta khám phá ra Đức Giêsu cũng 
có mặt và người ta nghe lời Ngài, và rượu lại dồi dào 
và ngon hơn trước. 
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Cuộc hôn nhân của anh chị rồi cũng như thế. Nếu 
chỉ dựa vào sức riêng, tất cả thật bấp bênh. Nhưng khi 
biết gắn bó với Chúa Giêsu đang có mặt, tình yêu sẽ 
ngày càng trào tràn và đằm thắm: mỗi người sẽ có một 
quả tim biết tự thắng, quên mình, trung thành và hiến 
dâng không đòi lại. 

Nếu anh/chị chưa có cùng một đức tin Kitô giáo 
như bạn mình, anh/chị nên dành dăm phút ban tối 
trước khi ngủ và ban sáng khi vừa thức dậy để ngỏ 
lời với Thiên Chúa như sau: “Lạy Chúa, nếu có Chúa 
thật, xin thương tỏ cho con biết Chúa và làm cho con 
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tin Chúa”. Hãy ngỏ lời như thế mỗi ngày trong vài 
tuần lễ liền. Chắc hẳn Thiên Chúa sẽ nhận lời cầu 
nguyện chân thành ấy của anh/chị để anh/chị và 
người bạn đời sẽ có cùng một đức tin, như một căn 
bản chung mạnh mẽ để xây dựng hạnh phúc lâu bền 
cho gia đình mình. 

Sự hiện diện của Chúa Kitô trong gia đình anh chị 
không khai trừ những trở ngại. Chúa Giêsu không hứa 
mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng có nghĩa là 
Ngài luôn có mặt ở đó với anh chị, để củng cố, an ủi, 
mang lại niềm hy vọng và nhắc nhở anh chị chung thủy 
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và yêu thương, ngay cả khi dưới cái nhìn nhân loại 
chung thủy và yêu thương có vẻ dại dột và điên rồ. Tuy 
nhiên có thế, hôn nhân mới thực sự là hình ảnh của 
Chúa Kitô dành cho Hội thánh, vì chính thập giá của 
Ngài quả là điên rồ và dại dột trước đôi mắt thế nhân. 

Có người đã nói rất ý nhị: Hôn nhân là mồ chôn của 
một tình yêu chiếm đoạt, nhưng lại là ngày sinh của 
một tình yêu trao ban. Đúng vậy, trước kia người ta chỉ 
mong sao “lấy” được nhau. Còn khi đã lấy được nhau 
rồi, không còn gì để lấy nữa, và đến lúc để trao ban. 
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Lấy nhau rồi mà vẫn còn theo đuổi một tình yêu chiếm 
đoạt thì nhất định là không tìm thấy. 

Hôn nhân phải là tấm gương phản ánh sự hợp nhất 
giữa Đức Kitô và Hội thánh. Đừng quên rằng Đức Kitô 
đã ký giao ước với Hội thánh bằng máu của Ngài. Đức 
Kitô đã nộp mình chịu chết cho Hội thánh và Hội thánh 
cũng đã hiến mình cho Đức Kitô, chịu chết vì đạo Chúa 
để vẹn tình chung thủy với Ngài. Chúng ta cũng thế, 
theo Chúa Kitô là chấp nhận quy luật của hy sinh. Để 
suy nghĩ thêm về điểm đó, xin anh chị đọc lại thư thánh 
Phaolô gởi tín hữu Êphêsô 5, 21-33. 
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Xin thân ái giới thiệu với anh chị những lá thư quý 
báu của mục sư Charlie M. Sheed. Ông đã từng hướng 
dẫn hơn 2000 đôi vợ chồng. Ngày Carrol, con gái ông, 
về nhà chồng, ông đã viết cho nàng 25 bức thư rất thiết 
thực. Sau đó, ông viết thêm 29 bức thư cho Philip, là 
con trai ông, khi anh này lập gia đình. Tất cả những lá 
thư đó đều rất ngắn,rất dễ thương, đầy tình thương, với 
những lời khuyên đơn sơ, dễ thực hiện và rất hữu hiệu 
cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Hai tác phẩm đó 
đã được dịch sang tiếng Việt, dưới tựa đề “Thư gửi 
Kim Loan” (Thời Triệu ấn quán, 1975) và “Thư cho 
Phi” (nhà sách Tin Lành, 1974). 
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Những lá thư ấy rất ích lợi cho tình yêu và hạnh 
phúc của anh chị. 

Anh chị rất thân mến, 
Chúa Kitô ở đó không phải để đợi hết rượu rồi mới 

ban thêm, nhưng Ngài có thể làm cho rượu đang có 
trên bàn trở nên dồi dào và ngon hơn. Chỉ cần anh chị 
nhớ rằng Ngài đang có mặt để sống với Ngài và gởi 
gắm mọi sự cho Ngài. Hẳn anh chị chưa quên rằng 
Ngài là Tình Yêu và là nguồn của mọi tình yêu. Cả tình 
yêu của anh chị cũng từ Ngài mà đến... Thế thì tại sao 
không xin Ngài ban thêm tình yêu đó cho anh chị mỗi 
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ngày? Tại sao không xin Ngài dạy cho biết xây dựng 
tình yêu bằng hy sinh mỗi ngày? Tình yêu khác nào lửa 
hồng? Khi anh chị nhen nó lên bằng củi của thập giá, 
Đức Kitô sẽ thổi dưỡng khí Thánh Thần vào, ngọn lửa 
sẽ càng lúc càng bùng cháy. 
13. SỨ MẠNG CỦA GIA ĐÌNH: MỘT HỘI THÁNH 
CỠ NHỎ 

Anh chị rất thân mến, 
Ngày anh chị làm lễ cưới cũng là ngày anh chị lãnh 

nhận một sứ mạng của Chúa giao phó. Lời anh chị cam 
kết với nhau có khác gì lời khấn của một tu sĩ. Nó 



 121 

chính là lời cam kết làm chứng cho tình yêu của Chúa 
Giêsu đối với Hội thánh, một tình yêu có khả năng 
thắng vượt mọi khó khăn, một tình yêu không bớt xén 
và là một tình yêu đến hiến mạng sống. 

Hội thánh tin rằng anh chị ý thức điều đó và anh chị 
đang theo gương Chúa Giêsu để sống yêu thương. Hơn 
nữa, khi thực hiện tình yêu trong đời sống hôn nhân, là 
anh chị thực hiện Hội thánh Chúa nơi gia đình anh chị, 
biến gia đình anh chị thành một Hội thánh cỡ nhỏ. 
Người ta sẽ nhìn vào gia đình anh chị để yêu mến Hội 
thánh hay kết án Hội thánh. 
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Xưa kia, nhiều người tưởng lầm rằng nói đến ơn 
kêu gọi nên thánh là nói đến giới tu hành, còn đời sống 
gia đình chẳng qua chỉ là một lối đi tầm thường. 
Không, nó thông thường chứ không tầm thường. Hơn 
thế nữa, phải nói là nó vô cùng cao cả, đáng cho loài 
người cúi đầu cảm phục và biết ơn. Công đồng 
Vaticanô II nhắc lại rõ: ơn gọi nên thánh là ơn gọi 
chung của mọi Kitô hữu và hôn nhân là phương tiện để 
con người triển nở và đáp lại lời mời gọi nên thánh. 
Lấy nhau là để giúp nhau trưởng thành trong tình yêu 
Chúa. Lấy nhau là để cùng nhau và nhờ nhau mà nên 
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thánh. Nhiệm vụ trần thế quan trọng nhất của mỗi 
người giáo dân chính là thánh hoá gia đình mình. 

Một linh mục đã tâm sự với tôi: Nếu muốn xây 
dựng một con người theo tinh thần Tin mừng, một gia 
đình theo Thánh gia Nazarét, một giáo xứ theo các 
cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, một Giáo hội theo ý 
muốn của Chúa Kitô, tôi sẽ không ngần ngại khởi đầu 
bằng việc xây dựng hai anh chị đang chuẩn bị đến hôn 
nhân, vì đây là khởi đầu của mọi niềm hy vọng. 
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Qua những giờ cầu nguyện chuẩn bị lãnh nhận bí 
tích hôn phối, chắc hẳn anh chị đã xác tín điều đó và 
quyết tâm thực hiện điều đó? 

Nhưng đâu là những nét cụ thể cho con đường nên 
thánh trong gia đình? Đó là khơi nguồn tất cả từ tình 
yêu Thiên Chúa để cùng nhau sống niềm vui của đức 
tin và san sẻ niềm vui đó cho mọi người. 
a. Khơi nguồn từ Thiên Chúa 

Thiên Chúa là Tình Yêu. Nếu tình yêu gia đình đặt 
trên căn bản vật chất, sắc tài hay sức riêng mình thì thật 
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bấp bênh. Nhưng đặt trên sự gắn bó với Chúa thì thật 
vững chắc. 

Gắn bó với nguồn tình yêu, anh chị sẽ biết yêu 
thương đích thực và bền bỉ. Việc cầu nguyện chung 
trong gia đình chính là những nhịp mạnh nhắc anh chị 
củng cố sự kết hợp với Chúa. Anh chị hay thu xếp để 
có thể cầu nguyện chung với nhau sáng tối. Khi các 
cháu bắt đầu biết nói, hãy hướng dẫn chúng cầu nguyện 
và cùng cầu nguyện với chúng. 

Hôn nhân là cơ hội để hai người phát triển đến vô 
hạn, nếu như người ta biết kết hợp với Chúa. Anh chị 



 126 

hãy nhớ lời Chúa: “Ta là cây nho, các ngươi là nhánh, 
ai lưu lại trong Ta và Ta trong kẻ ấy, thì nó sinh nhiều 
quả. Vì ngoài Ta, các ngươi không thể làm gì” (Ga 
15,5). “Những giờ cùng nhau ngồi bên Chúa chính là 
giờ của chân lý, giờ của khám phá kỳ diệu, là một liều 
thuốc thần tiên. Bầu khí gia đình sẽ thay đổi, nhiều vấn 
đề gay cấn được giải quyết trong cảm thông. Nếu có 
lúc vợ chồng sống chung hoà bình một cách rời rạc, thì 
giờ đây tất cả là một: một tình yêu, một niềm vui, một 
lo lắng, một lời cầu nguyện” (Đường Hy vọng, số 504). 
b– Vợ chồng cùng nhau thể hiện ý Chúa 



 127 

Thưa anh chị, 
Có lần tôi hỏi một người bạn về kinh nghiệm sống 

gia đình, anh nói: “Thật ra chết cho tình yêu không 
khó, người ta chết một lần. Điều quan trọng là sống cho 
tình yêu, đây mới là cái chết triều miên.” 

Vâng, thưa anh chị, lúc cái nóng bỏng của buổi ban 
đầu qua đi nhường chỗ cho cuộc sống chung nhiều đòi 
hỏi, chính là lúc Chúa mời gọi anh chị làm chứng cho 
tình yêu, từng ngày cho đến trọn đời. Nếu anh chị đã 
chấp nhận mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô thì cũng 
hãy chấp nhận mầu nhiệm nhập thể của Ngài. Chính 
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Đức Kitô đã sống 30 năm, những năm nhạt nhẽo giữa 
một tha nhân đầy giới hạn. Và ở đó, Ngài yêu thương. 

Chính cái đều đều của cuộc sống làm nên sự thánh 
thiện của anh chị. Hãy cầu nguyện để có thể đáp lại 
tiếng Chúa trong mọi công việc hằng ngày, cho dù nhỏ 
nhặt đến đâu. Và cũng hãy dạy cho con cái như thế. 
c. Giúp nhau biến đổi 

Tình yêu giúp cho hai người biến đổi ngày càng nên 
hoàn thiện. Tình yêu có thừa thông minh để người này 
giúp người kia biến đổi, một cách âu yếm. Về điểm 
này, tôi xin ghi lại vài tư tưởng trong quyển sách mỏng 
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của cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, 
quyển Đường Hy Vọng, quyển chỉ nam cho người Kitô 
hữu sống giữa đời: 

– Yêu thương mà không đòi hỏi biến đổi là hạ giá 
bạn mình. Nhưng đòi hỏi biến đổi mà không yêu 
thương sẽ làm cho bạn mình bất mãn. 

– Yêu thương để giúp bạn biến đổi là cho bạn 
phương tiện. Bắt bạn biến đổi rồi mới yêu thương là 
cất hết phương tiện. 
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– Phương tiện duy nhất để biến đổi tâm hồn bạn 
mình là chấp nhận bạn như thuở ban đầu, vì được yêu 
thương là điều kiện cần thiết để biến đổi. 

– Có một sự sáng suốt đáng buồn: xét mọi người 
theo quá khứ của họ. Có một sự sáng suốt đáng yêu: 
đoán trước người ta có thể biến đổi tốt đẹp chừng 
nào. 

– Tình yêu không mù quáng: thấy yếu đuối của 
người yêu và cố sức gánh vác, thấy khả năng của 
người yêu và tế nhị khơi dậy. 
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– Tuy nhiên, sự biến đổi quan trọng nhất là biến 
đổi chính mình để luôn nhận ra được thiện chí và 
điều tốt nơi người kia. Cách dễ nhất là hãy luôn cảm 
tạ Chúa cho bạn mình, vì Chúa đang yêu thương bạn 
mình và bạn mình đang đáp lại tiếng Chúa theo khả 
năng và theo cách của họ. Người bạn đời của ta vẫn 
luôn đầy thiện chí và đang đáp lại tiếng Chúa đấy 
chứ. Ta hoài nghi Chúa sao? Chúa có đủ tình yêu và 
quyền năng để giúp bạn ta làm điều đó chứ! Coi 
chừng, chỉ vì ta thiển cận mà không nhìn ra đó thôi. 
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Tôi rất quý những lần được sống với các gia đình 
tín hữu trong một buổi chiều, một buổi tối, để có dịp sờ 
đụng được niềm vui, niềm hy vọng cũng như những 
đau đớn âm thầm và những nỗ lực triền miên của các 
tôi tớ Chúa. Có những lần tôi ra về mà lòng ngây ngất 
trong đức tin. Tôi thấy rõ sức mạnh của tình yêu Thiên 
Chúa. Trong những điều kiện nhiều khi bi đát không 
tưởng tượng nổi mà các đôi vợ chồng còn nghị lực 
phấn đấu trong bổn phận đối với nhau và đối với con 
cái. Quả đúng là tình yêu của họ đã đến từ Thiên Chúa. 

Thưa anh chị,  
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Sự thánh thiện của Hội thánh, xét từ phía lời chúng 
ta đáp trả tình yêu của Thiên Chúa, phần lớn được làm 
bằng những nỗ lực âm thầm và không ngừng nghỉ 
trong lòng yêu thương và đức tin của các gia đình Kitô 
hữu. Chính nhờ vậy mà ngay cả trong những thời kỳ bi 
đát nhất, ở những nơi có nhiều giáo sĩ sa đọa, Hội 
thánh vẫn còn đủ sức toả sáng cho loài người. 

Và hôm nay, sự thánh thiện của anh chị là một phần 
không thể thiếu trong sứ mạng của Hội thánh. 
d– Đưa Tin mừng đến cho mọi người 

Anh chị rất thân mến, 
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Nương tựa vào Chúa và sống theo thánh ý Ngài mỗi 
ngày, niềm an vui sẽ đến với gia đình anh chị. Đó là 
một hồng ân Chúa ban để anh chị quảng đại chia sẻ cho 
mọi người. Anh chị đã lãnh nhận nhưng không, hãy 
cho nhưng không. Hãy để cho lòng yêu thương và sự 
sống của gia đình anh chị trào ra tới những gia đình 
chung quanh. Hãy chia sẻ cho các gia đình khác ân 
sủng và niềm vui Chúa đã ban cho gia đình anh chị. Và 
hãy dạy cho các cháu nhỏ sống như thế. Trong cuốn 
Đường Hy Vọng, tác giả nhắn nhủ các gia đình tín hữu: 
“Gia đình Công giáo làm tông đồ bằng cách “tiếp đón”. 
Mở rộng nhà các con và đồng thời mở rộng lòng các 



 135 

con. Nhà nào lại không có khách? Tiếp đón là cách thế 
tiện nhất, tự nhiên nhất, để làm bằng chứng về tình yêu, 
về sự hiệp nhất, về niềm vui, về sự cởi mở... Nghệ 
thuật tiếp đón sẽ trở nên tông đồ tiếp đón. Các con hãy 
sống và làm cho những ai đến gia đình các con đều 
thèm sống như các con”... “Nhìn vào gia đình các con, 
thiên hạ phải đặt câu hỏi: tại sao họ lại có thể sống hiệp 
nhất, yêu thương, trung thành với nhau như thế? 
(Đường Hy Vọng số 503, 501). 

Tại sao? Tại vì anh chị kết hợp mật thiết với Chúa. 
Chúa gọi chúng ta để ở với Ngài, trước khi được Ngài 
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sai đi. Chính nhờ sống gắn bó với Chúa mà anh chị sẽ 
biết phải làm tông đồ thế nào trong đời sống gia đình. 

Trong đám bạn bè, anh chị có những gia đình cùng 
chí hướng. Những dịp mời nhau đến vui các lễ kỷ niệm 
của gia đình, cũng nên cùng nhau trao đổi để thực hiện 
sứ mạng đó. 

Sau cùng, anh chị hãy tự vấn mỗi ngày về sứ mạng 
chứng nhân của anh chị ở gia đình, trong tương quan 
với nhau, đối với con cái, đối với mọi người, và nhất là 
trong việc kết hợp với Thiên Chúa là nguồn mạch tình 
yêu. 
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Anh chị rất thân mến trong Chúa Kitô, 
Có lần một linh mục đến thăm một bà mẹ gia đình 

đang hấp hối. Người con gái út của bà ngồi cạnh 
giường úp mặt vào cuốn album khóc sướt mướt. Cuốn 
album giữ lại những tấm hình người mẹ trong ngày 
cưới, là một cô dâu trẻ đẹp, hớn hở, vui tươi. Những 
nét đó hoàn toàn không còn một dấu vết gì trên khuôn 
mặt già cỗi hốc hác nhăn nheo vì bệnh hoạn đang nằm 
trên giường. Vị linh mục đứng lặng người. Ai đo được 
con đường hy sinh của một người mẹ, của một người 
cha, từ ngày lập gia đình cho đến ngày nhắm mắt? 
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Tôi xin được cảm phục lòng quảng đại của những ai 
dấn thân làm chứng cho tình yêu thương trong đời sống 
gia đình. Và tôi tin rằng anh chị cũng bước vào đời 
sống hôn nhân với tấm lòng quảng đại ấy, để thực hiện 
Nước Chúa ngay giữa trần gian. Như một dòng sông 
tuôn đổ về đại dương bao la, ước gì trái tim của anh chị 
cũng không ngừng mở rộng trước tiếng gọi của Thiên 
Chúa tình yêu.  

Thân ái. 
 

PHÚT MỞ LÒNG LẮNG NGHE 
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Hội thánh ước mong các tín hữu luôn học hỏi để 
biết cách xây dựng hạnh phúc gia đình thật hoàn hảo, 
cả mặt tự nhiên lẫn mặt siêu nhiên. Từ việc giáo dục, 
đến việc tổ chức cuộc sống, tổ chức nơi ở, tất cả đều 
phải thấm nhuần tình yêu thương. “Hãy yêu thương 
nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Hôm nay, một 
lần nữa xin mời bạn suy nghĩ về tình yêu thương mà 
Chúa muốn bạn thể hiện trong gia đình. Hãy hỏi Chúa 
xem Ngài muốn bạn làm gì để giúp cho gia đình bạn 
thực sự trở thành Hội thánh nhỏ của Chúa. Hãy mời 
Chúa vào nhà để Ngài thực hiện cho ta điều Ngài 
muốn. 
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“Dakêu, xuống mau, vì hôm nay tôi phải lưu lại nhà 
ông” (Lc 19,5).  

Còn gia đình chúng ta đã lưu lại trong Chúa hay 
chưa? 

 
 

CÂU HỎI 
1– Mục đích hôn nhân là gì? 
2– Có những tệ nạn nào đối nghịch với hôn nhân? 
3– Khi chọn lựa bạn đời, cần dựa trên những tiêu chuẩn 
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nào? 
4– Trong thời gian đính hôn, nên làm gì? 
5– Chúng ta phải nghĩ thế nào về quan niệm có thể lấy 

một người, đồng thời yêu một người khác? 
6– Ai làm chủ lễ bí tích hôn phối? 
7– Tại sao Hội thánh thận trọng trước những cuộc hôn 

nhân khác đạo? 
8– Công đồng muốn nói gì khi gọi những kết hợp thân 

mật của vợ chồng là “những dấu hiệu của tình yêu”? 
9– Tại sao là phải đặt vấn đề điều hoà sinh sản? 
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10– Trong việc hạn chế sinh sản, có những phương tiện 
nào phù hợp với phẩm giá con người? 

11– Tại sao lại phải xây dựng gia đình trên nền tảng 
tình yêu Thiên Chúa? 

12– Gia đình Kitô hữu có sứ mạng gì trong Hội thánh 
Chúa? Sứ mạng đó phải được thể hiện như thế nào? 
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ĐẠO HIẾU THEO GIÁO 
LÝ CÔNG GIÁO 
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Theo ngữ nguyên, chữ Hiếu (孝) gồm chữ lão 

(老V) có nghĩa là “cu già” ở trên, và chữ tử (子) có 
nghĩa là “người con” ở dưới. Nó vẽ ra trước mắt ta hình 
ảnh một người con (子) cõng một người có tuổi (老V), 
nghĩa là một đứa con cõng cha hoặc mẹ mình. 

Cựu ước có những trang rất đẹp về điều răn đạo 
hiếu. Chẳng hạn như sách Huấn ca, chương 3, câu 1-
16: 

“Hỡi các con, hãy nghe luật nghiêm phụ, 
hãy xử sao để được độ sinh. 
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Vì Chúa đặt vinh quang người cha ở trên con cái 
và để quyền người mẹ vững chãi lướt hẳn đàn con. 
Kẻ tôn kính cha thì được xoá lỗi lầm, 
và trọng kính mẹ thì khác gì tích trữ bảo tàng. 
Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha, 
nó sẽ làm tôi các bậc sinh thành nó như chủ của nó. 
Nơi việc làm và nơi lời nói, con hãy tôn kính cha 

con, 
ngõ hầu mọi chúc lành đổ xuống trên con. 
...  
Hỡi con, hãy chăm sóc cha con lúc tuổi già. 
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Lúc người sinh thời, 
chớ làm người sầu tủi. 
Trí khôn người có suy giảm, con cũng nể vì. 
Đừng nhục mạ người, thời con đang sức. 
Vì việc nghĩa con làm cho cha sẽ không bị xoá, 
nó sẽ đắp điếm các lỗi lầm. 
Vào ngày bĩ cực, công việc của con sẽ được nhớ 

đến, 
như băng giá khi trời tối, tội con sẽ tan đi. 
Kẻ bỏ bê cha là lộng ngôn phạm đến Chúa, 
Kẻ khinh bỉ mẹ là chọc giận Đấng tạo thành ra nó”. 
Hoặc sách Cách Ngôn, chương 6, câu 20-23: 
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“Con ơi giữ lấy lời cha, 
Chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. 
Đèn soi trong chốn tối tăm, 
Ấy là chính những lời răn lệnh truyền. 
Và lời dạy dỗ nhủ khuyên, 
Ví như ánh sáng dịu hiền toả lan. 
Còn lời khiển trách can ngăn, 
Chính là sự sống là đàng con đi.” 
Chữ hiếu là nhân đức bao trùm tất cả mọi quyền lợi 

và bổn phận trong gia đình. Nó là nguyên tắc chủ đạo 
cho tất cả mọi hành vi của bất cứ người Việt Nam nào, 
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tựa như đức mến gợi hứng cho toàn bộ cuộc sống của 
mọi Kitô hữu. Chữ hiếu vừa tóm tắt mọi bổn phận của 
con cái đối với cha mẹ vừa hình thành một trong các 
nền tảng cơ bản của gia đình cũng như xã hội Việt 
Nam. Đó cũng là điều được nhấn mạnh trong Kinh 
Thánh Tân Ước: 

“Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, vì đó là 
điều phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lệnh truyền ấy 
là lệnh truyền thứ nhất”. Đó là lời thánh Phaolô nhắn 
nhủ chúng ta trong thư gửi tín hữu Êphêsô 6,1-2. Thảo 
kính cha mẹ là lệnh truyền thứ nhất trong đạo yêu 
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người. Thật vậy, bản mười điều răn chia làm hai phần: 
Mến Chúa và yêu người. Phần đầu gồm 3 điều dạy ta 
phải kính thờ Thiên Chúa cách tuyệt đối. Phần sau nói 
về bổn phận đối với tha nhân và đối với chính mình, 
gồm 7 điều, trong đó điều đầu tiên là: “Hãy hiếu kính 
cha mẹ ngươi” (Xh 5,16). 

Vậy mà oái oăm thay, suốt một thời gian dài hơn 
hai thế kỷ, nhiều người Việt Nam lại có suy nghĩ rằng 
theo đạo Chúa là bất hiếu, là “bỏ ông bỏ bà”. Trước khi 
giải tỏa cái ngộ nhận lâu đời ấy, ta hãy cùng tìm hiểu 
điều răn về sự hiếu thảo theo Kitô giáo. 
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1. HIẾU THẢO LÀ ĐIỀU RĂN ĐẦU TIÊN CỦA ĐẠO 
YÊU NGƯỜI 

Tin mừng Marcô 12,28-39 kể lại: “Một lần kia có vị 
ký lục nghe Chúa... Và tiến lại hỏi Ngài rằng: “Điều 
răn trên hết là điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Đây là 
điều răn thứ nhất: Hỡi Israel, hãy nghe, Chúa, Thiên 
Chúa chúng ta là Thiên Chúa độc nhất. Ngươi phải 
đem hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mình 
mà kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi. Thứ đến là: 
Ngươi phải yêu mến người bên cạnh như chính mình. 
Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó”... Hãy yêu 
người bên cạnh như chính mình. Người bên cạnh đầu 
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tiên trong đời ta là ai nếu không phải là cha mẹ? Chính 
cha mẹ đã thông truyền sự sống cho ta, lo nuôi nấng 
dạy dỗ ta. Ta lớn lên trong tình yêu thương và sự che 
chở của cha mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha nhọc nhằn 
nuôi dạy. Thế nên, lòng yêu thương đối với cha mẹ 
phải trổi vượt lòng yêu thương đối với những người 
khác. 

“Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, lệnh truyền ấy là 
lệnh truyền thứ nhất” (Ep 6,2). Điều ấy thật gần gũi với 
người Việt chúng ta. Trong cuộc sống người Việt, sau 
nghĩa vụ đối với trời cao, điều quan trọng nhất là đạo 
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hiếu. Kính yêu và biết ơn cha mẹ quả là một con đường 
tuyệt vời dọn tâm hồn chúng ta đón nhận Thiên Chúa. 
Tình thương và công ơn cha mẹ giúp ta hiểu được phần 
nào tình thương của Cha trên trời. Lòng hiếu kính cha 
mẹ cũng là trường dạy ta biết báo đền tình thương của 
Cha trên trời. 

Kinh Thánh đã dùng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ 
để diễn tả tình yêu mà ta phải có đối với Thiên Chúa. 
Không phải ta yêu thương cha mẹ trước, nhưng chính 
cha mẹ đã yêu thương ta. Khi chưa có ta, cha mẹ đã 
nghĩ đến ta. Cũng thế “không phải chúng ta đã yêu mến 
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Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã yêu mến chúng 
ta” (1Ga 4,4). 

Có thể so sánh tình cha mẹ với tình yêu Thiên 
Chúa, vì tình yêu và công ơn của cha mẹ cũng có một 
cái gì trường cửu. Không chỉ khi cha mẹ ở gần ta, mà 
cả khi các ngài vắng mặt hoặc đã qua đời, tình yêu 
thương ấy vẫn ở bên ta. Chính con người chúng ta 
mang dấu vết của cha mẹ. Chính chúng ta là kết quả 
của lòng cha mẹ yêu thương. Vì thế, chúng ta hiếu kính 
các ngài, không những lúc các ngài còn sống, mà cả khi 
các ngài đã qua đời. Bao lâu ta còn sống, ta còn nhớ 
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công ơn cha mẹ. Cũng thế, trước tình thương của Thiên 
Chúa, chúng ta sẽ một lòng hiếu thảo, ở đời này cũng 
như ở đời sau. 
2. NGƯỜI KITÔ HỮU PHẢI HIẾU KÍNH CHA MẸ 
NHƯ THẾ NÀO? 

Trong truyền thống Kitô giáo Việt Nam, ý nghĩa 
Kitô giáo được Giáo hội đã mặc cho những ngày đầu 
năm, thật đáng cảm kích. Ngày mùng một là ngày tạ ơn 
Thiên Chúa, ngày mùng hai dành để kính nhớ tổ tiên. 
Việc xếp đặt đó quả là một lời tuyên xưng đức tin rất 
chính xác. Người Kitô hữu Việt Nam biết ơn ông bà tổ 
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tiên, nhưng họ không để lòng hiếu thảo này làm 
phương hại đến lòng hiếu thảo đối với Cha trên trời. 

Thật ra, không bậc tổ tiên nào có ý nghĩ lấn chiếm 
chỗ dành cho Thiên Chúa trong lòng con cháu. Bạn cứ 
tự đặt mình vào trường hợp các ngài xem, nhất định 
bạn không đòi con cháu bạn sau này phải nhớ ơn bạn 
thay vì nhớ ơn Thiên Chúa. Tổ tiên chúng ta thừa biết 
mọi điều các ngài đã làm cho con cháu đều là ơn lành 
của Thiên Chúa Tạo Hóa. Hẳn các ngài mong rằng ta 
càng nhớ ơn các ngài, càng phải biết ơn Thiên Chúa. 
Các ngài cũng mong chúng ta nhớ ơn các ngài một 
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cách cụ thể bằng cách cầu nguyện với Thiên Chúa cho 
các ngài. Trong lời nguyện mở đầu thánh lễ ngày mùng 
hai tết, người Công giáo thưa với Thiên Chúa: 

“Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con 
phải thờ cha kính mẹ. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, 
Chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên. Xin Chúa trả 
công bội hậu cho những bậc sinh thành dưỡng dục 
chúng con, và cho chúng con biết trọn niềm hiếu thảo 
với các ngài”.  

Hơn ai hết, chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải 
hiếu thảo như thế nào đối với ông bà cha mẹ, khi các 
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ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Ngài còn dạy 
chúng ta phải đặt tình hiếu thảo đối với cha mẹ trên 
trần gian thật đúng chỗ để trọn đạo hiếu với Cha trên 
trời. 
a. Khi cha mẹ còn sống 

Từ Cựu ước đến Tân ước, Kinh Thánh nhấn mạnh 
con cái phải kính mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha 
mẹ khi các ngài còn sống. Trong Tân ước, chính Chúa 
Giêsu đã nhắc lại điều răn đạo hiếu và khẳng định đó là 
ý muốn của Thiên Chúa: 
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“Một lần kia, các biệt phái và ký lục từ Giêrusalem 
đến gặp Chúa Giêsu mà rằng: “Vì lẽ gì mà môn đồ 
Thầy phạm đến lệ truyền của tiền nhân? Quả thế, họ 
không rửa tay khi dùng bữa”. Đáp lại, Ngài nói với họ: 
“Còn các ông, vì lẽ gì các ông phạm đến lệnh truyền 
của Thiên Chúa nhân lệ truyền của các ông? Vì Thiên 
Chúa đã phán: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ” và “kẻ 
nào chúc dữ cha mẹ thì phải chết tử hình”. Còn các 
ông lại bảo: “Ai nói được với cha hay mẹ rằng: Mọi 
điều người trông nhờ vả nơi tôi, tôi đã dâng cúng hết 
rồi, thì người ấy khỏi giữ hiếu đối với cha mẹ mình”. 
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Thế là các ông đã hủy bỏ lời của Thiên Chúa nhân lệ 
truyền của các ông” (Mt 14,1-6). 

Không chỉ nói suông, Đức Giêsu đã đi đầu trong 
việc thực hiện đạo hiếu. Trong đời Ngài, Ngài đã sống 
trọn đạo làm con đối với cha mẹ. Kinh Thánh chỉ nói 
về cuộc sống của Ngài ở gia đình có mấy trang, nhưng 
ghi rõ: “Ngài theo cha mẹ trở về Nadarét và vâng phục 
cha mẹ” (Lc 2,51). Thánh thư gửi tín hữu Do Thái 
cũng viết: “Dầu là Con Thiên Chúa, Ngài đã học cho 
biết vâng lời” (Dt 5,8). Chính nhờ vậy, “Đức Giêsu 
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khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng được 
đẹp lòng Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52). 

Là một người thợ mộc (Mc 6,3), Ngài đã lo làm ăn 
nuôi sống cha mẹ. Về sau, thánh Phaolô viết: “Ai 
không biết lo lắng đến người thân thuộc và nhất là gia 
quyến mình thì nó đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn 
người không tin” (1 Tm 5,8). 

Đối với Đức Giêsu, phụng dưỡng cha mẹ không 
những là một bổn phận mà còn là một tâm tình tha thiết 
nhất của con người. Vì thế, khi muốn diễn tả tính cách 
quyết liệt của lời Ngài mời gọi, Ngài đã nói ai muốn 
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theo Ngài phải từ bỏ cả mối tình thâm sâu ấy nữa. 
Chẳng hạn, có lần Ngài gọi một người: “Hãy theo 
Ta”. Người ấy đáp: “Xin cho phép tôi về chôn cất cha 
tôi trước đã”. Nhưng Ngài bảo: “Hãy để kẻ chết chôn 
cất kẻ chết của chúng, còn ngươi, hãy cứ đi rao giảng 
Nước Thiên Chúa”. 

Lần khác, dân chúng theo Ngài đông đảo, Ngài 
quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha 
mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình 
nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26). 
Chúa Giêsu muốn khẳng định: đòi hỏi của Ngài là đòi 
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hỏi của Thiên Chúa tuyệt đối, người ta phải dành ưu 
tiên số một cho đòi hỏi đó, không nên viện bất cứ lý do 
gì để thoái thác chần chừ, cho dù đó là tình yêu đối với 
cha mẹ, vợ con. 

Nếu người ta không thể lấy cớ lệ truyền của tiền 
nhân để thoái thác bổn phận làm con cái đối với cha mẹ 
trần gian, thì người ta càng không thể vịn vào bất cứ lý 
do gì để thoái thác đạo làm con đối với Cha trên trời. 

“Được thuộc về Thiên Chúa” là giá trị lớn nhất của 
cuộc sống. Vì thế, trong việc báo đáp công ơn của ông 
bà cha mẹ, điều quan trọng nhất là lo phần rỗi của các 



 163 

Ngài. Đối với người Công giáo, việc phụng dưỡng cha 
mẹ lúc tuổi già không chỉ là lo cho các ngài có nơi ở 
ấm cúng, đủ ăn đủ mặc, chạy chữa thuốc men lúc các 
ngài đau ốm, cũng như an ủi các ngài về tinh thần, mà 
hơn nữa, còn phải lo cho đời sống Kitô hữu của các 
ngài được bảo đảm, giúp các ngài được lãnh nhận các 
bí tích cần thiết: xưng tội, rước Thánh Thể, được xức 
dầu bệnh nhân khi đau ốm, và tạo điều kiện để giúp cha 
mẹ chuẩn bị cuộc sống đời đời một cách chu đáo. 
b. Khi cha mẹ đã qua đời 
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Cuối thánh lễ ngày mùng hai tết, linh mục đọc lời 
nguyện: “Lạy Chúa, nhân dịp đầu năm mới, chúng con 
đã được dự tiệc Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Chớ gì 
nguồn sinh lực thần linh này giúp chúng con sống ngày 
nay sao cho tròn chữ hiếu đối với ông bà, cha mẹ, và 
mai sau được cùng các ngài hưởng phúc trường sinh”.  

Mặc khải Kinh Thánh cho biết cuộc thanh tẩy ở cửa 
thiên đàng hết sức cần thiết để con người khốn cùng có 
thể hiệp nhất với Thiên Chúa Chí Thánh. Vì thế, người 
Kitô hữu cầu nguyện cho các tiền nhân đã khuất. Điều 
người Kitô hữu bận tâm khi kính nhớ các bậc tổ tiên là 
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góp phần giúp các ngài sớm vượt qua cuộc thanh tẩy ấy 
để được hưởng phúc trường sinh. Vào dịp rằm tháng 
Bảy âm lịch, bà con lương dân nghĩ tới những linh hồn 
bị bỏ rơi, đồng thời cũng bận tâm mưu tìm sự cứu giúp 
cho những bậc sinh thành chưa được giải thoát. Những 
người Công giáo và nhiều nhà thờ cũng dâng thánh lễ 
nhân ngày Vu Lan để hiệp thông với tâm tình tốt lành 
ấy của anh chị em lương dân.  

Người Công giáo cầu nguyện cho tiền nhân không 
chỉ trong ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn, 02-11, và suốt 
tháng 11 dương lịch hằng năm, nhưng mọi ngày trong 
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năm, mỗi khi cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ mỗi 
ngày, đều có đọc: 

“Lạy Chúa, xin nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em 
chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và 
mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa. Xin 
cho các linh hồn ấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan 
Chúa”. 

Khi cha mẹ đã qua đời, người tín hữu có bổn phận 
lo an táng, lo phần mộ tươm tất, vì phần mộ là nơi thân 
xác đợi ngày sống lại. Ngày kỵ giỗ hay những dịp đặc 
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biệt khác, họ xin linh mục dâng thánh lễ cầu nguyện 
cho cha mẹ. 

Người Kitô hữu cũng xin các bậc tiền nhân đã an 
nghỉ trong Chúa chuyển cầu cho họ trước nhan Ngài. 
Việc cầu nguyện với Tổ Tiên được thực hiện đặc biệt 
trong dịp cúng giỗ mà ngày nay Giáo hội chấp thuận 
cho người Công giáo Việt Nam được thực hiện theo 
hình thức Đông phương để tỏ lòng kính nhớ và biết ơn 
ông bà cha mẹ. 

Nghi lễ cúng tế làm cho con cháu thấy gần gũi tổ 
tiên, dường như các ngài đang cảm thông với họ. Điều 
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này không có gì xa lạ với giáo lý về sự hiệp thông giữa 
các tín hữu. Nó cũng nói lên niềm tin mãnh liệt về đời 
sau và nhắc nhở con cháu biết nối chí cha ông. Cha ông 
đã ăn ở ngay lành, con cháu sẽ noi gương ấy. Cha ông 
đã ra công tìm kiếm chân lý, con cháu sẽ tiếp tục công 
cuộc của các ngài.  

Uống nước nhớ nguồn, Con Thiên Chúa khi làm 
người cũng không hề quên những bậc tổ tiên hằng 
được nhắc đến trong gia phả (Mt 1,1-18). Tuy nhiên, 
Chúa Giêsu cũng còn nhắc ta rằng nếu phải nhớ công 
ơn tổ tiên, thì càng phải biết ơn Thiên Chúa hơn nữa, vì 
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Thiên Chúa là cội nguồn đầu tiên, là Đấng đã sinh 
dựng nên tổ tiên ta. Cứ lần theo gia phả nhà mình mà 
lên mãi, ta sẽ thấy rằng lòng hiếu kính tổ tiên phải là 
trường dạy cho ta biết hiếu kính Cha trên trời. Thánh 
Luca đã viết gia phả của Đức Giêsu theo ý hướng đó: 
“Ngài là con của Giuse, con của Hêli... , con của 
Hênon, con của Set, con của Ađam, và Ađam con của 
Thiên Chúa” (xem Lc 3,23-38). 

Đó cũng là điều chúng ta đọc thấy trong bài tiền 
tụng của ngày lễ kính nhớ tổ tiên: 
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“Lạy Cha, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, 
chúng con thấy mọi sự đều có cội rễ căn nguyên: chim 
có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha mẹ. 
Nhờ Cha mặc khải, chúng con được nhận biết Cha là 
nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của hết 
mọi loài chúng con. Cha đã ban sự sống cho ông bà, 
cha mẹ, tổ tiên chúng con để các ngài truyền lại cho 
con cháu. Cha đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để 
chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và 
phụng thờ Cha”. 
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3. VẤN ĐỀ THỜ CÚNG ÔNG BÀ TRONG LỊCH SỬ 
GIÁO HỘI VIỆT NAM 

Tự bản thân, Đạo Hiếu rất gần với Đạo Chúa. Đang 
khi một số tôn giáo Á Đông tin luân hồi, cho rằng con 
người chết rồi đầu thai hóa kiếp thành loài này loài 
khác thì Đạo Hiếu dạy rằng linh hồn Ông Bà Tổ Tiên 
bất tử, linh hiển và gần gũi con cháu. Đạo Hiếu và Đạo 
Chúa có chung một niềm tin linh hồn bất tử, tiếc thay, 
đã gặp một sự hiểu lầm suốt mấy thế kỷ. 
a. Vài chứng từ 
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Chị Dương thị LH, 25 tuổi, là người thứ ba trong 
gia đình gia nhập đạo Công giáo. LH kể lại: Tuy mẹ 
LH là người cởi mở, nhưng khi hay tin LH tìm hiểu 
Kitô giáo, bà đã thốt lên: “Bữa nay con cũng đi nhà thờ 
nữa à? Thôi chớ, hai đứa kia theo đạo đủ rồi, còn con 
thì thôi, để má chết còn có người cúng chớ!”. 

Năm 1964, Toà Thánh đã chấp thuận cho người 
Công giáo Việt Nam được thờ cúng ông bà theo truyền 
thống Việt Nam. Tuy thế, cũng còn lâu người ta mới 
đánh tan được cái ngộ nhận nơi người ngoài Công giáo: 
theo đạo là bỏ ông bỏ bà. Chị Phạm MV. là người độc 
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nhất trong gia đình theo đạo Công giáo. Chị kể lại: một 
lần kia, một ông bác của chị nhân nói về những người 
theo đạo đã chua chát nói: “Thờ cúng ông bà mà nó 
bảo là tà ma. Không biết mình tà ma hay nó tà ma”. 

Quả thật, có một thời, việc thờ cúng ông bà là một 
vấn đề sóng gió cho những ai gia nhập Kitô giáo. Tâm 
sự sau đây của một người tân tòng, đăng trên báo Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng 6 năm 1963 (tức là một năm 
trước khi có quyết định trên đây của Tòa Thánh), có thể 
nói lên phần nào những khó khăn của những anh chị 
em trở lại thời ấy: 
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“Cũng như cha đã biết, con đứng ngoài ngưỡng cửa 
Giáo Hội 30 năm, rồi nhờ ơn đặc biệt của Đức Mẹ, mới 
được gia nhập gia đình Công giáo. Con đã cố gắng 
sống như một giáo hữu bình thường, như tất cả những 
giáo hữu khác, trung thành với lời hứa khi chịu phép 
Rửa Tội. Nhưng cái vẻ bình thản bên ngoài của con 
bao phủ rất nhiều băn khoăn lo âu trong lương tâm. Xin 
cha cho phép cởi mở tâm sự. 

Cả gia tộc con, ngót 1000 người, có thể nói không 
theo tôn giáo nào cả. Chỉ công nhận có Thượng Đế, về 
thờ phụng chỉ biết cúng tổ tiên. Từ khi con tòng giáo, 
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mọi người nhìn con với cặp mắt lãnh đạm hoặc mỉa 
mai, khinh bỉ. Họ coi con như một người “hỏng”, đã xa 
gia đình và gia tộc, đã “mất gốc”. Tại sao? Chỉ vì ngày 
tết, ngày giỗ, con không cúng vái cha mẹ, tổ tiên như 
trước nữa. Mà trước đây, con lại là người sùng kính tổ 
tiên, không những bên trong rất thành tâm, mà bên 
ngoài cũng thận trọng, kính cẩn đúng mức không kém 
ai. Bây giờ con như kẻ cô đơn, vì con đã tự ý “ly khai” 
với mọi người. Giải thích, họ không nghe. Cắt nghĩa 
cho họ rằng: người Công giáo tuy không cúng giỗ 
nhưng vẫn cầu nguyện hằng ngày cho tiền nhân. Họ trả 
lời: “Hữu ư trung tất hình ư ngoại”, có bên trong phải 
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lộ ra bên ngoài. Cầu nguyện là một việc; tình cảm 
huyết mạch gia đình, họ hàng, cũng phải biểu lộ ra 
bằng hình thức. Mà không có hình thức nào đẹp đẽ, tự 
nhiên bằng hình thức thờ phượng tổ tiên để biểu dương 
tinh thần “uống nước nhớ nguồn, tương thân máu 
mủ”...  

... Con bị coi như một người lạ giữa những người 
thân yêu...  

... Khổ tâm nhất là khi cúng giỗ bố mẹ. Mọi người 
đồng tâm nhất trí thành khẩn thắp hương vái lạy, khấn 
xin tiền nhân chứng minh cho lòng kính nhớ, thì con, 
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“con người lạ” phải co ro ngồi một xó lẩm nhẩm đọc 
kinh, lần chuỗi. 

Lương tâm tự vấn: tỏ lòng sùng kính cha mẹ bằng 
cách này hay cách khác có gì phạm đạo Chúa, có phải 
là thờ cúng ma quỷ theo ngoại đạo... chăng? 

... Có lần, con chuyện trò tri kỷ với người anh ruột. 
Anh con lắng nghe con nói về đạo. Kết luận, anh nói: 
“Có lẽ đúng, nhưng tôi không bỏ cha mẹ, tổ tiên được! 
Mắt anh nhìn lên bàn thờ rướm lệ: “Chú nghĩ xem, 
công ơn cha mẹ như trời bể, tôi một ngày không thắp 
hương trên bàn thờ để tỏ lòng kính nhớ, thì thấy đời 
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lạnh lẽo, tâm hồn bơ vơ. Nhà có bàn thờ, tôi thấy ấm 
cúng, người sống như ở bên cạnh người chết, nhắc nhở 
đến tiền nhân để nối chí tiền nhân, nhắc nhớ đến hậu 
thế để làm tròn bổn phận đối với hậu thế. Nuôi dưỡng 
trong tâm hồn bạn trẻ cái nghĩa lớn gia đình gia tộc, 
cho chúng sống ra con người có chủng tộc, bao quát 
rộng rãi. Bắt đầu từ bản thân, lan tràn ra gia đình, xã 
hội, nhân loại... không hiếu với cha mẹ thì ái quần, ái 
quốc, bác ác với đồng loại thế nào được? Và nói đến 
thờ trời, kính Chúa còn có nghĩa gì nữa”. 
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Con cổ động anh, lại hoá ra bị anh cổ động. Con 
khuyên anh trở lại đạo. Anh trả lời: “Thì chú cứ trở lại 
với cha mẹ trước đã...” 
b. Lý do sâu xa đưa đến sự ngăn cấm 

Kinh Thánh ghi rõ hiếu thảo là điều răn đầu tiên của 
đạo yêu người, tại sao suốt 300 năm lịch sử truyền giáo 
tại Việt Nam, Giáo Hội đã có thái độ cứng rắn đối với 
việc thờ cúng ông bà là hình thức tiêu biểu của Việt 
Nam? 

Như bạn biết, một dân tộc nhỏ bé muốn tự tồn phải 
có tinh thần yêu thương đoàn kết. Có lẽ cha ông ta xưa 
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đã thấy rõ: muốn có được tinh thần ấy trong xã hội, 
phải đi từ căn bản tiểu gia đình êm đềm hạnh phúc đến 
đại gia đình hoà hợp yêu thương, mới dễ thực hiện tình 
tương thân tương ái giữa đồng bào một nước. Người 
xưa lập ra việc thờ cúng tổ tiên, là để nối kết mọi người 
trong gia tộc, nhắc con cháu nối chí cha ông. 

Việc thờ cúng ông bà chính là hình thức nhắc nhở 
hậu sinh. Mọi tế tự được giao cho người trưởng tộc chủ 
sự để nhắc người ấy nhớ duy trì và phát triển tình thân 
trong đại gia đình, bảo toàn gia sản tinh thần của cha 
ông để lại. Tiền nhân chỉ sợ rằng ngày nào truyền 
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thống yêu thương bị dứt đoạn, ngày ấy con cháu sẽ bị 
nguy cơ diệt chủng. Rất may, với niềm tin về linh hồn 
bất tử sẵn có cũng như với ảnh hưởng văn hoá Khổng 
Mạnh du nhập về sau, truyền thống ấy ngày càng ăn 
sâu vào tâm hồn dân tộc. 

Xét như vậy, ta thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng 
của việc thờ cúng tổ tiên trong việc xây dựng gia đình 
và xã hội.  
1. BỊ NGỘ NHẬN LÀ MỘT TÔN GIÁO 

Thế nhưng, thật đáng tiếc, hoàn cảnh thế kỷ XVII 
đã khiến một số nhà truyền giáo ngộ nhận, cho rằng 
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việc thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là một tôn giáo, trong 
đó tổ tiên được coi như những vị thần. Ngộ nhận này 
một phần là do chưa nghiên cứu cặn kẽ: 

- Nhiều vị tưởng rằng khi cúng lễ gia tiên, gia chủ 
phải đọc những lời thần bí rất tỉ mỉ. Thật ra, gia chủ 
không tụng kinh (đọc lớn một công thức) cũng không 
niệm kinh (đọc thầm) mà chỉ nói với tổ tiên của mình 
như một đứa con nói với người cha hiện đang còn 
sống, trong ngôn ngữ thông thường.  

- Nhiều vị tưởng chữ “lễ” trong lễ gia tiên có cái ý 
nghĩa nguyên thủy của nó là “các quy tắc của các lễ 
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nghi tôn giáo”. Thật ra, chính Đức Khổng Tử đã giải 
thích chữ “lễ” theo một nghĩa khác. Theo ngài, các “lễ” 
hoặc các nghi thức chỉ là phương tiện cho người quân 
tử dùng để xử kỷ tiếp vật trong mỗi tình huống cuộc 
sống. Chúng nêu rõ cách ứng xử người ta phải có trong 
nhà, ngoài phố, ở triều đình, ở các lễ hội; chúng bộc lộ 
ra bên ngoài những tình cảm bên trong mà người ta 
cảm thấy trong tình huống này hoặc tình huống nọ. 
Vậy, các nghi thức chỉ là những quy phạm của phép xã 
giao, các quy tắc phép lịch sự mà mục đích gần nhất là 
giáo hóa con người. Đó là những quy luật của “lễ phép 
xã hội”, như chính Khổng Tử nói, khiến ngày qua ngày 
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người ta đến gần điều thiện và tránh xa điều ác mà 
không ngờ. Nghi thức khi cúng gia tiên cũng mang ý 
nghĩa ấy, chỉ là những lễ phép bày tỏ lòng kính trọng 
quý mến đối với tổ tiên mình.  

- Lý do mạnh nhất đẩy Giáo Hội đến chỗ chấp nhận 
theo một thái độ ngờ vực đối với sự thờ cúng tổ tiên, 
chính là vì một số người tin rằng vong hồn của những 
người chết ở trong các bài vị, và người ta ghi rõ “đây là 
nơi ở của hồn (ông A, bà B)”, cách riêng là ở trong tấm 
lụa đặt trước bài vị, được gọi là “hồn bạch”, thường là 
tấm lụa đã phủ trên khuôn mặt người hấp hối và được 
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cho là hồn đã nhập vào đó. Tuy nhiên đó chỉ là tin 
tưởng sai lạc của một số người. Theo những tin tưởng 
chính thống của người Hoa cũng như người Việt, sau 
khi chết, con người được coi như đã vĩnh viễn rời bỏ 
cõi đời này để an nghỉ ở cõi “suối vàng”. Tại các từ 
đường, người ta chỉ giữ lại bài vị của năm đời, còn các 
bài vị của những thế hệ xưa được đem chôn. Nếu thật 
người ta tin bài vị là nơi hồn nương tựa thì sẽ không 
chôn như thế, vì không còn bài vị, những hồn ấy sẽ ở 
đâu? Vả lại, ngày nay, các gia đình dễ dàng thay thế 
các bài vị bằng những bức chân dung, cho thấy họ 
không nghĩ rằng linh hồn các bậc tổ tiên ở trong các bài 
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vị. Nếu hồn không ở trong các bài vị thì vai trò của các 
bài vị ấy là gì? Dưới con mắt của người Hoa cũng như 
là người Việt, ít ra là của các nhà nho, các bài vị chỉ có 
mục đích duy nhất là để nhắc nhở người sống tưởng 
nhớ những người đã khuất.  
2. MỘT SỐ THỰC HÀNH GÂY ÁI NGẠI 

Những nhà truyền giáo khác khẳng định rằng người 
Việt không bao giờ xem tổ tiên của họ là “những vị 
thần”, cũng không bao giờ xem cha mẹ họ là “những vị 
thần tương lai”3. Có bàn thờ dành cho Tổ tiên. Tổ tiên 
                                                
3 Chỉ một số nhỏ tiền hiền ở các địa phương được các triều vua phong thần làm “thành hoàng” của làng xã, với cái nhìn tương tự như 
các thánh bổn mạng trong Kitô giáo chứ không phải là những vị thần đúng nghĩa. 
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là đối tượng của một sự phụng tự nhưng phụng tự này 
chẳng là gì khác hơn một phụng tự tưởng nhớ, khác với 
sự thờ Trời. Do đó có thể kết luận ngay rằng sự thờ 
cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo theo nghĩa đen 
của từ này4. Hơn nữa, khi truyền bá sự thờ cúng này, 
Đức Khổng Tử nhắm thiết lập những mối liên hệ xác 
thực giữa những người sống và những người chết, củng 
cố sự liên đới giữa các thế hệ và phát huy kỷ luật xã 
hội, tức là chỉ vì những mục tiêu xã hội và chính trị chứ 
không hề có ý tưởng tôn giáo nào. 

                                                
4 Chúng ta vẫn thường được nghe trả lời như sau: “Chúng tôi chỉ thờ cúng ông bà chứ không theo đạo nào cả.” 
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Ta cứ giả thiết như việc thờ cúng này bắt đầu có ý 
nghĩa từ khi có loài người, sẽ thấy sự khác biệt giữa hai 
chữ “thờ” ấy. Con cháu thờ ông bà, thế hệ sau thờ thế 
hệ trước. Còn người đầu tiên của loài người thờ ai? Dĩ 
nhiên họ chỉ thờ Thiên Chúa. Hai chữ thờ đó khác nhau 
trời vực. Thờ Thiên Chúa là tâm tình của thụ tạo lệ 
thuộc Tạo Hoá, tùng phục Ngài một cách tuyệt đối và 
yêu mến Ngài với trọn tình con. Còn thờ tổ tiên là 
tưởng nhớ người xưa và cố gắng không làm ô danh 
người xưa. 
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Thế nhưng trong thực tế, đối với nhiều người, các 
nghi lễ dành cho tổ tiên cũng dần dần mang thêm một ý 
nghĩa tôn giáo. Người ta đi đến chỗ thờ tổ tiên như thần 
thánh, và có khi dành cho tổ tiên một tâm tình thờ 
phượng tuyệt đối như thờ phượng Thiên Chúa. Chính 
đây là điều không thể nào đi đôi với giáo lý Kitô giáo. 
Chỉ có một Thiên Chúa độc nhất và chân thật. Không 
thể thờ bất cứ thụ tạo nào như Thiên Chúa được.  

Nghi lễ thờ cúng ông bà ở các thế kỷ trước quả thật 
có bị lây nhiễm một số tin tưởng sai lạc đáng ngại. 
Chẳng hạn, tin rằng hồn ông bà về hưởng của cúng. Có 
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thể là bạn không hề tin như vậy, nhưng có nhiều người, 
và nhất là ngày xưa, đại đa số người mình đã tin như 
vậy5. Mới đây, một người vừa gia nhập Công giáo phải 
giải thích cho cha mẹ hiểu là khi ông bà qua đời, anh 
vẫn cũng tế như người khác. Mẹ anh bảo: “Nhưng con 
theo Công giáo thì có cúng cũng chưa chắc cha mẹ 
được hưởng... ”. Người ta sợ rằng không cúng tế thì 
hồn người chết sẽ đói khát, không đốt vàng mã thì hồn 

                                                
5 Có thể nêu ví dụ từ quyển “Tập Văn tế mẫu Cúng Gia Tiên”, Thái Vy biên soạn, Nxb Thanh Hóa, 2007. Phần I của tập này có 16 
mẫu văn tế gia tiên. 11 mẫu ghi: “Nhân ngày… theo nghi lễ cổ truyền, kính cẩn sắm sửa các loại lễ vật gồm…”, trong đó có 8 mẫu ghi 
thêm: “Kinh dâng… và các vị tiên linh tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tổ tiên cùng về phối hưởng”. Cụm từ “theo nghi 
lễ cổ truyền” cho thấy các lễ vật ở đây mang tính tượng trưng, và vì thế cụm từ “cùng về phối hưởng” cũng mang ý nghĩa tượng trưng. 
Tuy nhiên có thể lắm độc giả không nhận ra được nét ý nhị nơi mấy chữ “theo nghi lễ cổ truyền”. 
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người chết không có tiền tiêu. Những tin tưởng sai lạc 
như thế cũng không thể đi đôi với giáo lý Kitô giáo. 

Ngoài ra còn có những mê tín khác.  
Các nhà truyền giáo đã tranh luận hết sức nghiêm 

túc qua nhiều năm, một bên cho rằng những sai lạc trên 
đây có thể điều chỉnh được, một bên cho là khó lòng 
thay đổi được não trạng của dân chúng. Cuối cùng, để 
bảo đảm cho niềm tin của tín hữu được tinh ròng, Giáo 
Hội đã quyết định rằng người Công giáo chỉ được tôn 
kính tổ tiên theo cách Giáo Hội quen làm, chứ không 
được thờ cúng theo hình thức cổ truyền địa phương. 
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Giáo Hội biết đây là một chọn lựa phải trả giá đắt, rất 
bất lợi cho công cuộc truyền giáo. Trước khi có quyết 
định ấy, số người hưởng ứng Đạo Chúa tại Việt Nam 
càng lúc càng đông, cả đến trong triều đình vua Lê 
cũng có nhiều người theo Đạo. Việc cấm thờ cúng tổ 
tiên theo lối cũ đã khiến người ta tẩy chay tôn giáo 
mới, thậm chí đã thành một trong những lý do biện 
minh cho các cuộc bách hại của nhà Tây Sơn, nhà 
Nguyễn và chiến dịch Văn Thân. Đã hẳn việc cấm thờ 
cúng nói đây có phần do ngộ nhận nhưng dù sao nó 
cũng cho thấy đức tin Kitô giáo phải là một chọn lựa 
quyết liệt đến mức nào. 
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c. Quan điểm mới của Tòa Thánh 
Mãi đến thế kỷ 20, khi ngộ nhận trên đã được giải 

tỏa và những tin tưởng sai lạc kia cũng không còn phải 
là chuyện chung của quảng đại quần chúng, năm 1964, 
Toà Thánh đã chấp thuận cho người Công giáo Việt 
Nam được thờ cúng ông bà theo lối xưa. Ngày 14-6-
1965, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã ra thông cáo 
chính thức về vấn đề này. 

Sau phần đầu nhắc lại mấy nguyên tắc về thái độ 
của Giáo Hội đối với nền văn hoá và truyền thống của 
dân tộc, bản thông cáo nói đến thể thức áp dụng Huấn 
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thị “Plane compertum est” của Toà Thánh. Nguyên 
văn: 

1. Nhiều hành vi, cử chỉ xưa, tại Việt Nam, có tính 
cách tôn giáo, nhưng nay vì tiếp xúc với bên ngoài và 
vì tâm tình tập quá đã thay đổi nhiều, nên chỉ còn là 
những cách biểu lộ lòng hiếu thảo tôn kính đối với tổ 
tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ. Những cử chỉ, thái độ, 
nghi lễ có tính cách thế tục, lịch sự và xã giao đó, Giáo 
Hội Công giáo chẳng những không ngăn cấm mà còn 
mong muốn và khuyến khích cho nó được diễn tả bằng 
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các cử chỉ riêng biệt của mỗi nước, mỗi xứ, và tuỳ theo 
trường hợp. 

Vì thế, những cử chỉ, thái độ và nghi lễ tự nó hoặc 
do hoàn cảnh, có một ý nghĩa thế tục rõ ràng là để tỏ 
tinh thần ái quốc, lòng hiếu thảo, tôn kính, hoặc tưởng 
niệm tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ (như treo ảnh, 
hình, dựng tượng, nghiêng mình bái kính, trưng đèn 
hoa, tổ chức ngày kỵ giỗ) thì được thi hành và tham dự 
cách chủ động. 

2. Trái lại, vì có nghĩa vụ bảo vệ cho đức tin Công 
giáo được tinh tuyền, Giáo Hội không thể chấp thuận 
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cho người tín hữu có những hành vi, cử chỉ hoặc tự nó 
hoặc do hoàn cảnh, có tính cách tôn giáo trái với giáo 
lý mình dạy. 

Vì thế, các việc làm có tính cách tôn giáo không 
phù hợp với giáo lý Công giáo (như bất cứ lễ nghi nào 
biểu lộ lòng tùng phục và sự lệ thuộc của mình đối với 
một thụ tạo như là đối với Thiên Chúa) hay những việc 
dị đoan rõ rệt (như đốt vàng mã), hoặc cử hành ở 
những nơi dành riêng cho việc tế tự (của các tôn giáo 
khác)... thì giáo hữu không được thi hành và tham dự. 
Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ được hiện diện một 
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cách thụ động, như đã ấn định trong giáo luật khoản 
1258. 

3. Đối với những việc mà không rõ là thế tục hay 
tôn giáo thì phải dựa theo nguyên tắc này, là nếu những 
hành vi đó, theo dư luận dân chúng địa phương không 
coi như sự tuyên xưng tín ngưỡng của một tôn giáo 
(ngoài Kitô giáo) mà chỉ biểu lộ một tâm tình tự nhiên, 
thì được coi như không trái với đức tin, nên được thi 
hành và tham dự. 

Trong trường hợp chưa hết nghi nan, thì có thể hành 
động theo tiếng lương tâm lúc ấy: nếu cần thì phải giải 
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thích chủ ý của mình một cách thật khéo léo, hợp cảnh, 
hợp thời. Sự tham dự cũng chỉ được có tính cách thụ 
động. 

Đó là những nguyên tắc chung, giáo hữu cần phải 
dựa vào mà xét đoán theo lương tâm và hoàn cảnh. 
Trong trường hợp hồ nghi, mọi người liên hệ không 
được theo ý riêng mình, mà sẽ phán đoán theo chỉ thị 
của Toà Thánh, và sẽ bàn hỏi với các giáo sĩ thành 
thạo. 

Yêu cầu quý cha phổ biến rộng rãi và giải thích 
tường tận thông cáo này không những trong những nhà 
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thờ mà cả mỗi khi có dịp, không những cho anh em giáo 
hữu mà cả cho người ngoài Công giáo. 

 
d. Từ đạo hiếu dưới đất tới đạo hiếu trên trời 

Trong lịch sử, việc thờ cúng tổ tiên theo truyền 
thống Việt Nam không chỉ gây hao tốn giấy mực tranh 
cãi giữa các nhà truyền giáo, nhưng còn kéo theo một 
thực tế bi hùng. Nhiều người ngoài Công giáo thà mất 
Nước Trời hơn là bỏ ông bỏ bà, như câu thơ tha thiết 
của nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu: 

Thà đui giữ lấy đạo nhà, 
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Còn hơn có mắt ông cha không thờ. 
Đang khi đó người Công giáo thì chọn lựa ngược lại. 

Có đến trên 130.000 Kitô hữu đã chấp nhận chết vì dành 
cho đạo hiếu đối với Cha Cả trên trời sự ưu tiên vượt 
trên đạo hiếu đối với tổ tiên dưới đất.  

Giờ đây sóng gió đã qua nhưng bài học còn mãi. 
Trong lễ kỷ niệm các vị tuẫn đạo tại Việt Nam, Giáo 
Hội đã thốt lên lời nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã làm 
cho xuất hiện trên toàn cõi Việt Nam rất nhiều chứng 
nhân anh dũng cho Chúa: Vì lời các đấng ấy bầu cử, 
xin Chúa thương ban cho mọi dân tộc nhận biết chỉ có 
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Chúa là Cha thật và phụng sự Chúa với hết tình con 
thảo” . 

Đang khi tưởng nhớ các vị tuẫn đạo Việt Nam, Giáo 
Hội cầu nguyện cho mọi dân tộc nhận biết Thiên Chúa 
tuyệt đối, chỉ có Ngài là Cha thật của mọi người và là 
nguồn gốc mọi tình phụ tử trên trời dưới đất. Lời 
nguyện ấy đặt các Kitô hữu Việt Nam trước một trách 
nhiệm rất lớn với hai chiều kích: Phải sống thật tuyệt 
vời cả về đạo hiếu trần gian lẫn đạo hiếu trên trời, để 
giúp cho cả đồng bào người Việt lẫn các dân tộc trên 
thế giới nhận biết tình cha của Thiên Chúa. 
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TRÁNH BỊ HIỂU LẦM 
MỘT LẦN NỮA 

Lắm người, không những ngoài Công giáo cả 
không ít tín hữu Công giáo hiểu quan điểm mới của 
Giáo hội Công giáo cách quá đơn giản, tưởng rằng qua 
việc cho phép tái lập bàn thờ gia tiên, cúng giỗ và 
nhang đèn,... Giáo hội cũng chấp nhận luôn cả những 
tiểu tiết của dị đoan mê tín. Đây là một điểm hết sức 
quan trọng cần xác định ngay từ đầu để tránh ngộ nhận. 
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Quan điểm mới của Giáo hội Công giáo, được 
khẳng định vào năm 1964-1965, dựa trên bước tiến tích 
cực về phong hóa, “những tin tưởng sai lạc kia cũng 
không còn phải là chuyện chung của quảng đại quần 
chúng”, tuy nhiên sang đầu thế kỷ 21, diễn biến thực tế 
lại rất đáng lo ngại, người tín hữu Công giáo cần biết 
nhận định và chọn lựa sáng suốt. 

Những năm 1930, cuộc vận động của các tác giả Tự 
Lực Văn Đoàn trên các báo Phong Hóa, Ngày Nay 
cũng như qua các tiểu thuyết của họ, đã giúp thay đổi 
được não trạng quần chúng, phá đổ được nhiều tệ đoan 
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xã hội, cách riêng là những mê tín về phong thủy, 
phương hướng, ngày giờ, đồng bóng. Tiếc thay, vài 
chục năm trở lại đây, do chạy theo lợi nhuận du lịch, 
các nơi đã đua nhau phục hồi các lễ hội dân gian cách 
thiếu chọn lọc, mở đường cho nạn mê tín lại lan tràn 
cách tệ hại.  

Mở Google, gõ “mê tín”, ta gặp hằng ngàn bài lên 
tiếng về một tệ nạn mới của xã hội: cầu cơ, xin keo, xin 
xăm, coi ngày giờ, xem hướng, đốt vàng mã, ông địa, 
thần tài... Người ta dựng nên cả những văn phòng, 
những trung tâm nghiên cứu khoa học về cõi âm, để 
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hiện đại hóa và hợp pháp hóa việc buôn thần bán thánh. 
Có cả những bậc trí thức không vững lập trường, hoặc 
vì ham lợi, ham danh, đua đòi hoặc vì ham vui đã chạy 
theo những sự mê tín đáng tiếc. Truyền thông đại 
chúng đã có nhiều đợt lên tiếng vạch trần những 
chuyện vớ vẩn ấy. Những người nhờ một nhà ngoại 
cảm tìm mộ rồi kiểm tra chéo bằng một nhà ngoại cảm 
khác đều gặp kết quả trớ trêu dở khóc dở cười. Những 
anh chị em ngoài Kitô giáo giữ vững lương tri đều nhất 
quyết không tìm thông tin về quá khứ từ bất cứ hình 
thức đồng cốt nào, vì họ thấy trước sẽ lâm vào tình 
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trạng khó xử: tin cũng không được mà chẳng tin cũng 
không được. 

Do thiếu ánh sáng mặc khải, người ta không biết 
rằng kẻ thù của loài người là ma quỷ luôn xúi giục mọi 
người mê theo của cải vật chất. Ma quỷ đầy ghen 
tương, nó đã đánh mất hạnh phúc đời đời nên quyết 
không để cho con người hưởng được hạnh phúc ấy. 
Mọi hoạt động của nó đều nhằm lôi kéo con người lìa 
xa nguồn cội là Thiên Chúa và đánh mất hạnh phúc 
đích thật trong Ngài. Nó quá rõ không gì có thể mê 
hoặc lòng người cho bằng lợi (x. Mt 6.19-21.25-34; 



 207 

19,23-26) và danh (x. Lc 14,7-11; Ga 5,44). Bài học 
quanh ta sờ sờ trước mắt, biết bao người vì chút tư lợi 
và hư danh mà bán rẻ lương tâm, quên mất quyền lợi 
của quốc gia dân tộc, biết bao kẻ giàu lên một chút là 
cậy của khinh người, coi thường cả trời đất, biết bao 
gia đình tan rã vì tiền bạc, biết bao tổ chức tốt lành 
bỗng chốc một sáng một chiều lòng người ly tán chỉ vì 
tiền bạc của cải...  

Như thế, trong cái nhìn của người Công giáo, đàng 
sau những biểu hiện xã hội còn có cả một thế lực vô 
hình là quỷ dữ lừa dối (x. Ga 8,44). Là những thụ tạo 
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vô hình, nó lừa gạt những kẻ nhẹ dạ dễ như bỡn. Nó 
mặc lốt thần ánh sáng (x. 2Cr 11,14), lợi dụng đục 
nước thả câu, nó cung cấp những kết quả “thần diệu” 
khiến người ta tin theo nườm nượp. Kinh nghiệm cho 
thấy, không riêng lãnh vực này mà trong mọi lãnh vực, 
kẻ thù của loài người là ma quỷ biến báo đủ cách, dùng 
đủ thứ mánh lới chỉ cốt để giành giật linh hồn mọi 
người khỏi tình thương nhân hậu và đòi hỏi của Thiên 
Chúa Tạo Hóa là Cha Chung giàu lòng thương xót. 
Chính nó đã từ chối tình thương Thiên Chúa và đánh 
mất hạnh phúc đời đời cho nên ghen tị không muốn để 
con người được hưởng hạnh phúc làm con cái Thiên 
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Chúa. Mục đích cuối cùng của nó là lừa gạt để con 
người tự đánh mất hạnh phúc đời đời. 

Đây là điều hết sức quan trọng, can hệ đến hạnh 
phúc đời đời của chính mình. Người tín hữu cần đề cao 
cảnh giác để khỏi bị cuốn vào những thực hành đi 
ngược với đức tin chân chính và để khỏi làm cho người 
ngoài một lần nữa hiểu lầm quan điểm của Giáo hội 
Chúa. Người Công giáo tôn trọng những chọn lựa của 
các anh chị em ngoài Công giáo, nhưng tôn trọng 
không đồng nghĩa với tán thành... Không nên có những 
phê bình kết án gay gắt nhưng cũng không dễ dãi hùa 
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theo. Cần khẳng định rằng không phải hễ cứ có một số 
người có học chạy theo là mê tín trở thành chuyện đáng 
tin. 

Người Công giáo cần nhớ lại Giáo hội Việt Nam đã 
phải trả giá đắt như thế nào để giữ vững đức tin cho tín 
hữu, thà bị hiểu lầm rằng theo đạo là bỏ ông bỏ bà còn 
hơn là để cho tín hữu rơi vào lầm lạc mê tín.  

Cần nhớ rằng ma quỷ có bề dày kinh nghiệm bằng 
lịch sử loài người và đang thực hiện một công cuộc 
xuyên lịch sử: đạp đổ lòng tin vào Thiên Chúa. Để dạy 
người ta tin vơ thờ quấy thay vì tin thờ Thiên Chúa, nó 
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tùy cơ ứng biến, tận dụng mọi cách thế, mọi cơ hội và 
hoàn cảnh, chỉ cốt sao lung lạc được đức tin người đời, 
dẫn dụ họ tin bất cứ cái gì cũng được, miễn là đừng tin 
vào Thiên Chúa chân thật. Ở một thời mà đêm về thôn 
quê chìm trong tăm tối, nó hiện hình quấy phá theo một 
kế hoạch có sẵn, gây sợ hãi để khiến người ta dần dần 
hình thành những tin tưởng lệch lạc có hệ thống. Khi 
nông thôn được điện khí hóa, nó nhảy vào phim ảnh, 
TV, video. Đến thời kỹ thuật số nó “phục vụ” trong 
điện thoại di động và internet. Ở mọi thời, nó tìm mọi 
cách khiến người ta tham lam, si mê, thù hận...  
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Sau bao nhiêu năm chiến tranh, thiên hạ có nhu cầu 
tìm mộ thân nhân, nó mau mắn phục vụ bằng cách 
khoác áo hồn người chết, giả dạng tổ tiên hiện về mách 
bảo, vv.. Nó xúi giục người ta phá thai rồi lại mượn 
danh oan hồn những thai nhi bị sát hại để gây âu lo, 
tuyệt vọng. 

Ma quỷ lộng giả thành chân, dùng thủ thuật pha 
trộn 50% điều sai với 50% điều đúng, có khi 90% đúng 
chỉ cần 10% sai cũng đủ dần dần dẫn người ta vào sai 
lạc.  
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Với những chạy theo chuyện gọi hồn người chết, nó 
cung cấp những chi tiết gây tin tưởng: Giọng nói y hệt 
– lịch sự và thân thiện. Thế nhưng, đã là quỷ thì chuyện 
nói giống giọng người này người nọ hoặc cung cấp 
những chi tiết ngoạn mục về vị trí thi hài người đã chết 
còn dễ hơn trẻ con chơi game. Để thu hút lòng tin của 
người lành, nó còn đóng vai những bậc tiền hiền hoặc 
danh nhân lịch sử rất lịch sự, thân thiện và đầy nhân ái. 
Thậm chí, nó còn giả dạng Cha Trời giáng cơ dạy bảo 
những điều có vẻ lành thánh khiến thiên hạ bị lừa.  
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Muốn dựng lại quá khứ, ta cần kiên nhẫn tìm tòi các 
chứng liệu bằng văn bản, bi ký và các bút tích khác, 
cần đầu tư cho các bạn trẻ học chuyên sâu về Hán Nôm 
và lịch sử, tuyệt đối không chạy theo những chuyện vu 
vơ nhảm nhí. Người tín hữu Chúa thà chấp nhận vất vả 
và kiên trì để biết đúng sự thật hơn là chạy theo những 
cách giải quyết dễ dãi để rơi vào những giả dối lầm lạc 
do ma quỷ lừa gạt. Bởi vì, chỉ có sự thật mới đem lại tự 
do, bình an và hiệp nhất. 
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Kinh nguyện của đôi bạn 
sắp cưới 

Lạy Chúa Giêsu, để dạy chúng con yêu nhau, Chúa 
đã trở thành một người như chúng con, trong lòng một 
người nữ đã đính hôn, rất trong sạch, là Đức Mẹ Maria.  
Chúa cũng đã phán: “Chúng con hãy nên một như Cha 
và Ta là một”. Nay Chúa đã muốn cho T...(tên của bạn 
mình) và con sống cùng một đời sống trong Chúa, như 
hai cành của một cây nho, mà Chúa quan phòng đã cho 
sống gần nhau. 



 216 

Chớ chi tình yêu giữa chúng con, do Chúa nối kết, sẽ 
thực hiện sự hiệp nhất hoàn toàn, chẳng những giữa trái 
tim chúng con, mà còn giữa tâm hồn chúng con nữa. 
Chớ chi tình yêu đó mỗi ngày một lớn, đồng thời tăng 
thêm sự sống Chúa nơi chúng con. 

Xin Chúa giúp T... và con, để chúng con đưa về cho 
tổ ấm chúng con nhiều vẻ đẹp, nhiều sức khỏe, nhiều 
nghị lực, nhiều ơn thánh, nhiều lý tưởng, để tổ ấm 
chúng con trở nên hình ảnh của thế giới, mà Chúa 
muốn chúng con xây dựng nên. 

Xin cho gia đình chúng con biết cống hiến cho xã 
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hội những công dân tốt, cho Hội thánh và Chúa những 
linh mục, tu sĩ hay những tông đồ giáo dân. 

Chớ chi chúng con đừng quên rằng, chính qua chúng 
con mà Nước Chúa trị đến, dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Chúa chấp nhận những lời chúng con đã hứa, và  
trong những ngày sắp tới, nhờ lời Chúa chúc lành, 
chúng con sẽ dâng hiến cho nhau tất cả và mãi mãi. 
Amen. 
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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 
GL  = Giáo luật 1983 
MV = Hiến chế mục vụ “Hội Thánh trong thế giới ngày 

nay” của Công đồng Vaticanô II 
SN = Thông điệp Sự Sống Con Người của Đức Giáo Hoàng 
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