
BÀI THỨ X 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI 

 

260. Bí tích Hôn phối là gì?  

 

Là Bí tích Đức Giêsu đã lập, để kết hợp hai người tín hữu - một nam, một nữ - thành vợ chồng trước mặt Chúa 

và Giáo Hội, cùng ban ơn cho họ sống xứng đáng trong chức vụ của mình.  

 

261. Đức Giêsu ban những ơn gì trong Bí tích Hôn Phối?  

 

Ngài ban nhiều ơn đặc biệt, để thánh hóa đời sống vợ chồng, cùng giúp họ chu toàn nghiã vụ đối với bạn 

(chồng/ vợ) mình và con cái của mình.  

 

262. Nghiã vụ vợ chồng là gì?  

 

Nghiã vụ vợ chồng là phải trung thành, thương yêu, giúp đỡ nhau phần hồn phần xác, sinh sản con cái và giáo 

dục chúng theo lề luật Chúa.  

 

263. Đức Giêsu dạy gì về Bí tích Hôn Phối?  

 

Đức Giêsu dạy phải giữ một vợ một chồng, không được bỏ nhau, và phải sống hòa thuận với nhau cho đến chết, 

như lời Ngài đã nói: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (Mt 19, 6).  

 

264. Để thành Bí tích Hôn Phối, phải có những điều kiện nào?  

 

Phải có 3 điều kiện này:  

1) giữa hai người không có ngăn trở gì,  

2) hai người hiểu biết và tự ý ưng thuận việc hôn nhân,  

3) hai người công bố bằng lòng lấy nhau theo nghi thức của Giáo Hội.  

 

265. Những người không Công giáo lấy nhau có thành vợ chồng trước mặt Chúa hay không?  

 

Thưa, có. Họ là vợ chồng với nhau trước mặt Chúa, nhưng hôn nhân của họ không phải là Bí tích. 

 

266. Tôi phải làm gì, khi sắp lấy vợ hoặc lấy chồng?  

 

Phải cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi với những người khôn ngoan, phải học thêm giáo lý, nhất là về Bí tích Hôn 

Phối, và phải giữ trong sạch.  

 

267. Cha mẹ có quyền ép duyên con cái mình không?  

 

Thưa, không. Nhưng có bổn phận giáo dục và hướng dẫn con cái mình trong việc hôn nhân.  

 

268. Bậc hôn nhân Công giáo có quan trọng không?  

 

Thưa, rất quan trọng vì 2 lý do sau đây:  

1) Tình yêu giữa vợ chồng là hình ảnh tình yêu của Đức Giêsu đối với Giáo Hội.  

2) Hai người cộng tác với Chúa trong việc sáng tạo là sinh sản con cái, thêm số người thờ thượng Chúa đời này 

và đời sau. 


