
Sống Đạo Trong Tình Nghĩa Vợ Chồng
Theo Kinh thánh thì mỗi liên hệ giữa 
Thiên Chúa với loài người được gọi là 
một giao ước. Thiên Chúa khởi sự giao 
ước bằng việc bày tỏ tình yêu của Người 
cho nhân loại. Và Thiên Chúa mời gọi 
loài người đáp trả lại tình yêu đó. Không 
những Chúa thiết lập giao ước hàng dọc, 
nghĩa là giao ước giữa Thiên Chúa với 

loài người, Chúa còn thiết lập giao ước hàng ngang giữa 
người với ngưòi nữa. Sách Sáng thế có ghi lại Chúa thiết lập 
giao ước hôn nhân hàng ngang bằng việc kêu gọi Ađam và 
Evà sống trung thành với nhau: Bởi thế người đàn ông sẽ lìa 
cha mẹ, mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một 
xương một thịt (St 2:24). Lời Kinh thánh này được Chúa 
Giêsu trích lại để nói lên tính cách bất khả phân ly của hôn 
nhân (Mc 10:7).  
 
Khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Người đã 
nâng khế ước hôn nhân lên hàng bí tích. Vậy bí tích hôn 
nhân là việc hai người công giáo đã chịu phép Rửa tội, thề 
hứa trung thành yêu thương và phục vụ lẫn nhau cũng như 
yêu thương và phục vụ con cái. Sự trung tín giữa vợ chồng 
là phản ảnh lòng trung tín giữa Chúa Kitô và Hội thánh. 
Chúa khẳng định tính cách bất khả phân ly của bí tích hôn 
nhân: Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được 
phân ly (Mc 10:9).  
 
Khi mấy người Pharisêu thắc mắc tại sao ông Môsê cho 
phép ly dị thì Chúa Giêsu bảo là tại lòng dạ chai đá của họ 
mà ông Môsê cho ly dị.  Thực ra từ đầu công trình tạo dựng, 
Thiên Chúa đã trù liệu kế hoạch hôn nhân bất khả phân ly để 
nhằm xây dựng hạnh phúc gia đình: của vợ chồng và con 
cái. Còn ly dị khiến con cái nhất là còn nhỏ tuổi thiệt thòi về 
mọi phương diện: thể chất, tình cảm, tinh thần và đời sống 
thiêng liêng. 
 
Trong quá khứ, hôn nhân được bảo vệ một cách tối đa: được 
gia đình, tôn giáo và xã hội che chở. Hôn nhân còn được 
phong tục và lễ giáo ràng buộc. Ðời sống vợ chồng được cha 
mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu và hàng xóm khuyến 
khích, nâng đỡ và ủi an khi vợ chồng có chuyện buồn giận 
lẫn nhau. Trái lại sống trong xã hội hiện tại và hiện đại, hôn 
nhân bị tấn công bởi nhiều yếu tố như báo chí, phim ảnh, 
truyền thanh, truyền hình và cả mạng tin. Bằng cách cho 
phép ly dị, luật pháp xã hội hiện tại và hiện đại không bảo 
vệ hôn nhân.  
 
Nhận thức được rằng đám cưới chỉ kéo dài có một ngày, còn 
hôn nhân kéo dài suốt cả cuộc sống, mà đa số các giáo phận 
tại Mỹ đời nay đòi hỏi những cặp dự bị hôn nhân phải qua 
chương trình học hỏi và đợi chờ tối thiểu là sáu tháng. Thời 
gian học hỏi và đợi chờ nhằm giúp cho người dự bị hôn 
nhân học hỏi về giáo lý hôn nhân và tiếp tục tìm hiểu lẫn 
nhau xem hai người có thể đi tới đời sống lứa đôi không?  
 
Có những cặp nam nữ sau thời gian tìm hiểu và đợi chờ thấy 
không hợp đã tự ý chia tay vĩnh viễn. Những cặp dự bị hôn 
nhân mà thực sự chú tâm học hỏi để sửa sọan bước vào đời 
sống hôn nhân thì cũng khiến cho các linh mục làm đám 
cưới hứng khởi. Có linh mục kia không biết nói chơi hay 
thật cho rằng giả như trước đây nếu người đi tu biết được cái 
đẹp của tình yêu và đời sống hôn nhân thì chưa chắc đã đi 

tu. Ðể cho hôn nhân có thể kéo dài suốt cả cuộc sống, người 
ta cần khám phá ra nét đẹp và sống nét đẹp của tình yêu và 
đời sống hôn nhân công giáo. Người ta cần đem Chúa vào 
đời sống hôn nhân để Chúa cùng đồng hành và làm chủ đời 
sống hôn nhân.  Như vậy ta thấy mối liên hệ hôn nhân là 
một thứ liên hệ gần gũi và thân mật nhất trong các thứ liên 
hệ của loài người, đem lại cho hai người niềm an vui và tin 
cậy. Có người nói yêu nhau là cùng nhìn về một hướng và 
theo đuổi cùng mục đích. Khi hai người cùng nhìn về một 
hướng và theo đuổi cùng mục đích, họ sẽ giúp nhau hoàn 
thành ơn gọi của đời sống hôn nhân.  
 
Tuy vậy đời nay người ta lại thấy cảnh ly lan tràn khắp đó 
đây. Nếu phân tích tại sao đời nay vợ chồng lại ly dị dễ dàng 
như vậy, người ta có thể nêu ra tại những lý do sau đây (dĩ 
nhiên còn có những lý do khác nữa): 
 
(1) Tại đặt nặng yếu tố tiền bạc trong đời sống hôn nhân. 
Khi thấy chồng làm ít tiền mà vợ lại thích mua sắm, thì nàng 
có thể bắt đầu để ý đến người có nhiều tiền hay làm nhiều 
tiền hơn.  
 
(2) Tại đặt nặng vấn đề chăn gối. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi 
phim ảnh, nghệ thuật quảng cáo, và công ty xây cất nhà cửa 
với phòng ngủ của chủ gia đình thật lớn và sang có phòng 
tắm đặc biệt, có bồn tắm jacuzzi sóng ngầm chẳng hạn, mà 
người ta để ý đến vấn đề này. Vợ chồng cần tìm hiểu và để ý 
xem những lúc nào, hoặc thời kỳ nào người phối ngẫu 
không muốn chuyện chăn gối để tôn trọng nhau. Ngoài ra 
việc chăn gối hôn nhân phải là việc bày tỏ sự ưng thuận của 
cả hai người, lòng yêu thương, âu yếm, thông cảm, và coi 
trọng phẩm giá của nhau, chứ không phải là việc làm ép 
buộc, chỉ nhắm tìm khoái lạc. Vợ chồng cũng cần tìm những 
thoải mái về đời sống tinh thần và đời sống thiêng liêng có 
tính cách bền lâu bằng việc cầu nguyện, săn sóc gia đình và 
con cái hoặc làm việc xã hội và từ thiện bác ái nữa. Khi 
người ta cảm nghiệm hạnh phúc thoải mái về đời sống tinh 
thần và thiêng liêng, thì vấn đề chăn gối không còn phải là 
một nhu cầu lớn. 
 
(3) Tại ích kỷ trong đời sống hôn nhân. Nếu một người phải 
đi làm lụng vất vả để nuôi gia đình mà người kia không góp 
phần mình, để cho nhà cửa lôi thôi, con cái nheo nhóc, cơm 
nước thất thường, thì người góp phần nhiều sẽ nản lòng. 
Nếu nấu dở thì cũng nên học cách nấu ăn sao cho người ăn 
được. Như vậy vợ chồng cần phải để ý để đáp ứng những gì 
mà người kia đã làm cho mình. Nói cách khác là có đi có lại 
mới toại lòng nhau. Còn không thì sẽ làm mất lòng.  
 
(4) Tại để ý nhiều đến tình, mà quên nghĩa. Có những khi 
người ta còn lẫn lộn tình yêu với cảm tình hay cảm xúc trìu 
mến. Do đó khi không còn cảm thấy có cảm tình là người ta 
chia tay. Người ta quên đi những hy sinh và công ơn mà 
người khác đã làm cho mình. Có những người trọng nghĩa 
vợ chồng mà vẫn có thể chung sống với nhau mặc dù tình đã 
phai nhạt.  
 
(5) Tại quên rằng vợ chồng còn là thánh giá cho nhau. Lập 
gia đình là để vợ chồng nâng đỡ nhau và săn sóc con cái về 
đời sống vật chất, tình cảm, tinh thần và đời sống thiêng 
liêng. Tuy nhiên vợ chồng còn là thánh giá cho nhau nữa 
nếu hiểu thánh giá là những bất đồng quan điểm với tính 
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tình khác nhau, ăn ngủ khác biệt, lại thêm 
tập quán, cách nói năng, cách nhìn đời 
cũng khác. Nếu học để chịu đựng và chấp 
nhận, những thánh giá sẽ trở nên nhẹ 
nhàng và mang lại ơn phúc cho đời sống 
hôn nhân.  
 
(6) Tại quên đi phần sau của lời hứa hôn 
nhân. Trong thánh lễ cưới, vợ chồng hứa 
với nhau: Anh hứa nhận em làm vợ, em 
hứa nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ 
lòng chung thuỷ với em (anh), khi thịnh 
vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh 
nạn cũng như lúc mạnh khoẻ để yêu 
thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh (em). 
Vợ chồng phải thường xuyên nhắc nhở cho mình giữ lòng 
chung thuỷ lúc gian nan và khi bệnh nạn nữa cũng như yêu 
thương và tôn trọng nhau suốt cả cuộc sống. 
 
(7) Tại không chịu tìm cách thăng tiến hoá đời sống hôn 
nhân. Tự nhìn và xét mình, người ta thường chủ quan hay vì 
tự ái mà không nhìn thấy mặt trái của mình. Do đó mà có 
những phong trào ra đời như Hội Ngộ Phu Thê (Marriage 
Encounter) để giúp vợ chồng thông đạt với nhau cách hữu 
hiệu; hay phong trào Teams of our Lady để hướng dẫn vợ 
chồng cách thế phát triển đời sống hôn nhân; hoặc phong 
trào Thăng tiến Hôn nhân Gia đình để giúp vợ chồng đả 
thông những vấn đề bất hoà trong đời sống hôn nhân để mà 
tiếp tục thăng tiến. 
 
(8) Tại nhìn thấy trước mắt có lối thoát. Vì có luật cho phép 
ly dị cho nên khả dĩ tính của việc ly dị được nằm trong tiềm 
thức của người chồng hay vợ nghĩa là đầu óc họ quan niệm 
rằng họ có lối thoát nếu không cảm thấy thoải mái trong đời 
sống hôn nhân. Trái lại thời xưa không có luật ly dị, cho nên 
ông bà tổ tiên ta không nghĩ đến chuyện có thể ly dị. Vì thế 
ông bà tổ tiên chỉ nhắm đến tính cách bất khả phân ly của 
đời sống hôn nhân cho nên cố xây dựng trên những ưu điểm 
của nhau thay vì chỉ nhìn đến những khuyết điểm. Nếu 
người ta cứ nhắm đến ý tưởng trung thành trong đời sống 
hôn nhân thì trong đời sống hằng ngày mà họ có xúc phạm 
đến nhau bằng lời nói hay hành động, thì họ sẽ tìm cách hàn 
gắn, điều chỉnh và sửa sai, để có thể lèo lái tới đích. Còn nếu 
nghĩ rằng mình không sống với nhau được thì chia tay, thì 
người ta sẽ không cố gắng chỉnh đốn vấn nạn hôn nhân, mà 
cứ để vậy cho tới lúc không còn chịu đựng được nữa thì sẽ 
bỏ cuộc.  
 
Vì thế việc tâm niệm về tính cách bất khả phân ly của hôn 
nhân sẽ giúp định hướng cho hướng đi trong đời sống lứa 
đôi. Trong quá khứ luật pháp không cho phép ly dị, vậy mà 
ông bà tổ tiên ta vẫn sống bên nhau cho đến bạc đầu long 
răng. Chẳng thế mà quan sát người ta thấy có những ông bà 
già ngồi ghế đá công viên, nhìn ngắm cảnh vật và người đi 
qua lại. Ông thì thẩy thức ăn cho chim câu, còn bà thì ngồi 
ngắm. Hai ông bà chỉ cần ngồi đó, có sự hiện diện của nhau 
là đủ, mà không cần nói nhiều. Vả lại sống với nhau lâu năm 
rồi, bây giờ lại lớn tuổi, nói nhiều làm chi cho mỏi miệng, 
mà cũng chẳng còn gì để nói. 
 
(9) Tại đặt nhẹ việc phát triển tình bạn trong đời sống hôn 
nhân. Ở xã hội Việt Nam, vợ chồng được gọi là bạn trăm 
năm, nhưng nhiều vợ chồng lại không phải là bạn. Có lẽ 
người ta sẽ tìm thấy tình yêu bền vững trong hôn nhân nếu 
người ta tìm nó trong tình bạn hữu. Trong thời đại ta đang 
sống, người ta nói nhiều về tình yêu hôn nhân mà ít nói về 

tình bạn. Tình bạn trong đời sống hôn nhân 
rất là quan trọng trong việc phát triển tình 
yêu và đời sống hôn nhân. Nếu trước khi 
cưới, hai người chưa phải là bạn, họ cần tìm 
cách để trở thành bạn. Bạn hữu là những 
người có tính tình, tập quán và cách nhìn đời 
giống nhau, cùng chia sẻ những giá trị giống 
nhau. Nếu trước khi cưới chưa phải là bạn, 
thì sau khi cưới việc quan tâm và đáp ứng 
nhu cầu người khác cũng có thể khiến họ trở 
thành bạn với mình. Nếu bạn hữu không 
muốn xa nhau thì tình bạn trong đời sống 
hôn nhân sẽ giúp người ta muốn sống bên 
nhau mãi mãi 

 
(10) Tại quên đem Chúa vào đời sống hôn nhân. Người ta có 
thể nhớ đem Chúa vào đời sống cá nhân, nhưng lại quên 
đem Chúa vào đời sống hôn nhân và đời sống gia đình. Ðem 
Chúa vào đời sống hôn nhân có nghĩa là tuân giữ giới răn 
Chúa. Ðem Chúa vào đời sống hôn nhân để Chúa cùng đồng 
hành trong đời sống hôn nhân khi vui cũng như khi buồn, 
khi thành công cũng như lúc thất bại, khi yếu đau cũng như 
lúc mạnh khoẻ. Ðem Chúa vào đời sống hôn nhân còn có 
nghĩa là để Chúa làm chủ đời sống hôn nhân. Cũng nên biết 
khi vợ chồng cùng chung một niềm tin vào Chúa thì dễ thực 
hiện việc đem Chúa vào đời sống hôn nhân. 
 
 Theo thánh Gioan định nghĩa thì Thiên Chúa là tình yêu (1 
Ga 4:16). Và Thiên Chúa chia sẻ tình yêu cho loài người và 
cho vợ chồng nghĩa là Thiên Chúa có liên hệ mật thiết trong 
đời sống hôn nhân bằng cách kết hợp hai người nam nữ 
trong một tình yêu.  
 
Nói như vậy có nghĩa là khi chồng yêu vợ thì chuyển tình 
yêu của Thiên Chúa cho vợ mình. Ngược lại khi vợ yêu 
chồng thì cũng chuyển tình yêu của Thiên Chúa cho chồng 
mình.  
 
Thế nên ngay cả trong những tác động chăn gối, vợ chồng 
cũng cần đem Chúa vào để cho khỏi trở thành những tác 
động chỉ bao hàm nhục dục mà thiếu yếu tố yêu đương. 
Thống kê cho thấy những gia đình thường ăn chung và đọc 
kinh chung là những gia đình tránh cảnh đổ vỡ. Sự trung 
thành giữa vợ chồng thường được Chúa dùng để so sánh với 
lòng trung thành của Thiên Chúa với loài người.  
 
Trong Phúc âm, Chúa Giêsu ví Người như đức lang quân, 
còn Giáo hội được ví như là hiền thê. Thiên Chúa luôn trung 
thành với lời giao ước với loài người và Chúa muốn loài 
người cũng trung thành với giao ước mà người ta đã làm với 
Chúa qua các bí tích họ lãnh nhận.  
 
Lời cầu nguyện xin cho được trung thành trong đời sống hôn 
nhân: 
 
Lạy Thiên Chúa hằng sống!  
Ðấng luôn trung thành với lời giao ước, 
Chúa làm với loài người. 
Xin dạy con cũng biết trung thành với 
lời giao ước mà con đã làm qua các bí tích 
mà con lãnh nhận: hôn nhân cũng như thánh chức. 
Xin cho con được giữ trọn lời thề. 
Ðừng để con nghe lời cám dỗ rỉ tai 
mà bất trung với nhau và bất trung với Chúa. Amen. 

 
LM. Trần Bình Trọng  
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