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... Tín hữu Công Giáo ly dị rồi tái hôn là một vấn đề 

nhức-nhối gây tranh cãi và gieo hiểu lầm đối với biện 

pháp của Giáo Hội Công Giáo. Thật thế, các cặp vợ 

chồng sống trong hoàn cảnh này thường đau đớn 

đặt vấn nạn: 

- Tại sao Giáo Hội lại cấm các đôi ly dị tái hôn không 

được lãnh các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh 

Thể??? 

Rất nhiều tín hữu cảm thấy mình bị đối xử bất công 

và bị ruồng-rẫy, trong khi đáng lý ra, trong hoàn cảnh 

thất bại đắng cay như thế, họ phải được chính Giáo 

Hội tiếp nhận và cảm thông mới đúng!!! Sau đây là 

lời giải thích của Đức Ông Massimo Cassani - Đại 

Diện Đức Giám Mục - phụ trách Ủy Ban Gia Đình và 

Sự Sống của Tổng Giáo Phận Bologna ở miền Trung 

Bắc nước Ý. Lời giải thích có thể xóa tan hiểu lầm và 

thành kiến đối với giáo huấn và kỷ luật của Giáo Hội 

Công Giáo. Lời giải thích cũng mở ra những chân trời 

hy vọng. 

Các đôi vợ chồng Công Giáo ly dị rồi tái hôn, mặc dầu 

bị trục xuất khỏi các bí tích, nhưng không bị vạ tuyệt thông: họ vẫn tiếp tục là thành phần của Giáo Hội, 

một Giáo Hội luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc họ. 

Việc trục xuất này không do nơi sự kiện họ tội lỗi hơn những người khác. Không phải thế, vì đây không 

phải là một xét xử luân lý. Nhưng lý do là như thế này: 

- Các bí tích là dấu chỉ tình yêu trung tín và bất khả phân ly của Đức Chúa GIÊSU KITÔ với Hội Thánh. 

Trong khi đó thì tình trạng khách quan của các cặp ly dị rồi tái hôn diễn tả ngược lại dấu chứng Tình Yêu 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ! 

Nếu Giáo Hội Công Giáo xin các cặp ly dị tái hôn không được rước Mình Thánh Chúa thì cùng lúc Giáo 

Hội khuyên họ nên kết hiệp với Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng lòng ước ao rước Mình Thánh Chúa. Ơn 

thánh nhận được qua các bí tích vẫn nhận được qua con tim khao khát THIÊN CHÚA. Hơn nữa, nỗi đau 

khổ vì không thể rước lễ - khi được khiêm tốn chấp nhận vì vâng lời Hội Thánh - sẽ được kết kiệp mật 

thiết với cuộc khổ nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và với Tình Yêu của Ngài. 



Các tín hữu Công Giáo ly dị tái hôn được mời gọi tiếp tục cuộc hành trình Đức Tin tiến đến việc nên 

thánh nhờ tham dự Thánh Lễ - mặc dầu không được rước lễ - nhờ việc cầu nguyện và thực thi đức bác ái 

v.v. 

Cũng còn có giải pháp là kiểm xem hôn nhân thứ nhất có giá trị không, hầu có thể xin giải hôn phối. Mỗi 

Giáo Phận đều có tòa án dành riêng cho các vấn đề này. 

Nếu không thể lìa bỏ người bạn đời thứ hai của cuộc hôn nhân thứ hai vì những lý do chính đáng thì 

khuyên nên chọn giải pháp là tránh các giao hợp tính dục, bởi vì đây là hành vi đặc thù của bậc vợ chồng. 

Chỉ khi đó, đôi ly dị tái hôn mới được phép lãnh các bí tích. Nhiều tín hữu Công Giáo ly dị tái hôn đã chọn 

con đường này, với sự trợ giúp của ơn thámh. Và họ đã khám phá ra rằng Đức Tin và tình yêu của họ đã 

lớn mạnh. 

Nếu trước khi thành hôn, đôi bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng thì bí tích hôn phối sẽ giúp cuộc sống vợ chồng 

rất nhiều trên cả hai bình diện nhân bảm và tôn giáo. 

Trong khi đó, nếu đôi ly dị tái hôn được hướng dẫn và giúp đỡ trên hành trình Đức Tin, thì họ cũng sẽ 

vượt thắng được nhiều khó khăn và tiến bước trong đời sống thiêng liêng đạo đức. Hiện nay tại nhiều 

giáo phận trong nhiều giáo xứ có các Nhóm thành hình từ các cặp vợ chồng Công Giáo ly dị tái hôn. Họ 

tổ chức các buổi Gặp Gỡ để cầu nguyện chung, lập lại lời tuyên xưng đức tin và trao đổi các thông tin 

đúng đắn của Hội Thánh. Đây cũng còn là dịp tốt để các đôi vợ chồng có thể giải bày các khó khăn, các 

chờ mong, và đôi khi cả các giận dữ nữa! Các buổi gặp gỡ này thường giúp các đôi vợ chồng tìm lại sự 

thanh thản khi đối diện với kỷ luật nghiêm nhặt và giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

Chúng ta nên luôn luôn ghi nhớ rằng: Trong mọi hoàn cảnh, dù đau thương đến đâu đi nữa, THIÊN CHÚA 

vẫn có thể can thiệp đúng thời đúng lúc với ơn thánh và lòng nhân hậu của Ngài. Bất cứ ai, dẫu tội lỗi 

tràn bờ, vẫn nuôi hy vọng có thể gặp được khuôn mặt chí thánh chí ái của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng 

Cứu Độ loài người. Vậy thì ngay từ hôm nay, hỡi các đôi vợ chồng Công Giáo ly dị tái hôn thân mến, hãy 

can đảm kiên trì bước đi trên con đường đưa tới bàn tiệc Thánh Thể, dấu hiệu của tiệc cưới Nước Trời 

giữa Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Giáo Hội của Ngài. 

... 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 Đấng Tạo Hóa 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 Người: ”Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” 

Người 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 bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà 

cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình” (Mátthêô 19,3-9). 

(”SPES NOSTRA - Notre Espérance”, l'Enfant-Dieu nous réunit, Octobre - Novembre - Décembre 2010, 

Missionnaire de l'Immaculée - Père Kolbe, trang 4)                                Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


