
THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI CÓ NAM CÓ NỮ 

 

... Các lý do thôi thúc đôi bạn trẻ xin 

làm lễ cưới theo phép đạo thánh Công 

Giáo nơi nhà thờ khá khác nhau. Nói 

chung các đôi tình nhân không muốn 

hôn lễ của họ chỉ thuần túy là nghi thức 

hành chánh. Một số đôi bạn trẻ quan 

niệm không thể tổ chức lễ cưới mà 

không có buổi cử hành phụng vụ nơi 

nhà thờ theo thói quen lành thánh của 

các gia đình Công Giáo. Một số đôi bạn 

trẻ khác nhìn hôn lễ nơi nhà thờ dưới 

một nhãn quan cao cả hơn: nó cho 

phép diễn tả chiều kích thánh thiêng 

của tình yêu vợ chồng. Đối với các tín 

hữu Công Giáo sống đạo chân thành thì làm lễ cưới nơi nhà thờ giúp họ thực hiện ước muốn sống tình 

nghĩa phu thê trong sự kết hiệp với THIÊN CHÚA, suối nguồn của mọi tình yêu. Nói tắt một lời, chính 

Tình Yêu THIÊN CHÚA lôi cuốn đôi bạn trẻ hướng tìm về nhau, yêu nhau và tận hiến cho nhau. 

Đây cũng là trường hợp của đôi bạn trẻ người Pháp. Xavier 27 tuổi và Pauline 26 tuổi. Xavier chào đời 

tại thành phố Nantes ở miền Tây nước Pháp. Sau khi mãn bậc trung học, anh theo ngành luật và ra 

trường với luận án cử nhân. Hiện tại anh làm việc nơi văn phòng bất động sản lo về dịch vụ bất động sản 

của các hãng xưởng và thương mại. 

Pauline chào đời tại thành phố Saint-Nazaire. Sau khi mãn bậc trung học, cô chuyển về sống tại Nantes 

và theo ngành luật với ước nguyện sẽ ra trường với văn bằng chưởng khế trước khi lập gia đình. 

Xavier và Pauline quen nhau qua trung gian bạn bè của hai phía cách đây vài năm. Từ hai năm qua đôi 

bạn sống chung và ý tưởng chính thức tiến đến hôn nhân trở thành sự kiện hiển nhiên. 

Thế nhưng vì đôi bạn không cùng tâm tình tôn giáo nên vấn đề cử hành hôn lễ theo phép đạo Công Giáo 

nơi nhà thờ lại không phải là sự kiện hiển nhiên. Riêng về Xavier, với tư cách tín hữu Công Giáo, anh xác 

tín rằng hôn nhân chỉ có hiệu lực nếu được cử hành trước THIÊN CHÚA. Trong khi đối với Pauline - chưa 

được rửa tội - thì vấn đề không phải như vậy. Tuy nhiên, Pauline chấp thuận đi vào cùng một ý hướng 

với người bạn đời tương lai. Như thế việc cử hành hôn lễ nơi nhà thờ thuộc về quyết định của cả hai. 

Thế rồi trong thời gian chuẩn bị hôn nhân, đôi bạn trẻ khám phá ra rằng việc cử hành lễ cưới nơi nhà thờ 

không chỉ giản lược vào một nghi thức, một lễ hội rườm rà nhưng đúng là những cột trụ vững chắc đặt 

nền tảng cho hôn nhân. Đôi bạn ý thức về điều mà kết ước hôn nhân biểu thị trước THIÊN CHÚA. Bí tích 

hôn phối giới thiệu cho họ thấy chiều kích vĩnh cửu tình yêu phu thê. Đôi bạn trẻ cảm động nói: ”Bao lâu 

còn sống, tình yêu của chúng tôi sẽ tồn tại và THIÊN CHÚA sẽ đồng hành với chúng tôi mỗi ngày”. 



Dưới cái nhìn của đôi bạn trẻ Xavier và 

Pauline - mặc dầu không cùng tâm tình tôn 

giáo - thì quả thật THIÊN CHÚA đã đi vào 

cuộc sống lứa đôi của họ ngay lúc họ 

chuẩn bị chính thức lấy nhau. Họ ước ao 

giữ nguyên mối liên hệ với THIÊN CHÚA và 

giáo dục con cái lớn lên trong Đức Tin 

Công Giáo. 

Thật vậy, tình yêu giữa một người nam và 

một người nữ tỏ lộ một phần mầu nhiệm 

Tình Yêu THIÊN CHÚA. Vì thế không ngạc 

nhiên bao nhiêu khi các đôi tình nhân 

khám phá ra sự hiện diện của THIÊN CHÚA 

nơi trung tâm mối quan hệ của họ và ước 

ao dâng hiến cho THIÊN CHÚA tình yêu đôi 

lứa của họ. Đây cũng là điều Thánh Gioan 

viết trong thư thứ nhất của người: ”THIÊN 

CHÚA là Tình Yêu. Ai ở trong tình yêu thì 

ở trong THIÊN CHÚA và THIÊN CHÚA ở 

trong người ấy” (1Gioan 4,16). 

Giáo Hội Công Giáo luôn vui mừng và khuyến khích khi thấy đôi bạn trẻ muốn dấn thân yêu nhau trọn 

đời. Giáo Hội tìm mọi cách để nâng đỡ các đôi vợ chồng. Thành lập gia đình là một nghĩa vụ trang trọng 

và cao quý. Nó khó khăn nhưng không phải là không làm được nếu việc kết ước vợ chồng được xây trên 

5 cột trụ. Thứ nhất, phối hợp giữa một người nam và một người nữ. Thứ hai, hoàn toàn tự do ưng thuận 

lấy nhau. Thứ ba, trung thành với lời cam kết yêu nhau suốt đời. Thứ tư, mối giây hôn phối bất khả phân 

ly. Và thứ năm là sinh con đẻ cái nghĩa là làm cho tình yêu phu thê sinh hoa kết trái. 

... Có mấy người Pharisêu đến gần Đức Chúa GIÊSU để thử Người. Họ nói: ”Thưa Thầy, có được phép 

rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Đức Chúa GIÊSU đáp: ”Các ông không đọc thấy điều này sao: 

Thưở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ 

lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là 

hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì THIÊN CHÚA đã phối hợp, loài người không được 

phân ly”. Họ thưa với Đức Chúa GIÊSU: ”Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 

Đức Chúa GIÊSU bảo họ: ”Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ 

thưở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp 

pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Matthêu 19,3-9). 

(”Église en Loire-Atlantique”, Le mensuel des catholiques du diocèse de Nantes, No 28, Juin 2013, trang 

22) 
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