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Tâm lý hôn nhân - Hỏi Đáp (2)
Truy Tran
Feb 22 at 1:11 PM
TỘI PHÁ HỦY HÔN NHÂN

Nội dung muốn hỏi:

Con và bạn gái ấy tự do đến với nhau mà không phải gặp ngăn trở nào về luật giáo hội.
Tuy nhiên, cha mẹ con cấm chúng con nên duyên vợ chồng vì ba cô gái ngoại tình. Vậy,
nếu chúng con không vâng lời cha mẹ thì phạm vào 10 điều răn (Tội thảo kính cha mẹ).
Còn nếu chúng con phải xa nhau vì sự ngăn cấm của cha mẹ thì có phải cha mẹ và con
đều bị tội không tuân thủ lời Chúa qua câu: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người
không được phân ly". Xin hãy cho con lời khuyên và làm thế nào để chúng con hoàn toàn
được lên trước bàn thờ Chúa để hôn nhân thành sự.

Con cám ơn.
Đường Trần

Đáp: Rất thông cảm với trường hợp của em. Không gì đau khổ cho bằng yêu nhau mà không có
được nhau trong đời. Hoặc yêu nhau mà không được cha mẹ đồng ý và chúc phúc.

Nhưng dường như trong câu hỏi của em có cái gì đó cần phải làm sáng tỏ trước khi đi đến kết
luận "tội không tuân thủ lời Chúa" của cha mẹ em, cũng như "tội thảo kính cha mẹ" của em.

Trước hết em "và bạn gái ấy tự do đến với nhau" rồi thì còn gì để nói, để bàn về hai chữ "vâng
lời" hay không vâng lời nữa. Tôi nghĩ lúc này do sự thôi thúc, cuốn hút, và hấp lực của tình yêu,
tình dục cũng đâu cần "Thiên Chúa kết hợp" cho hai em, mà có lẽ hai em đã tự kết hợp với nhau
rồi. Còn lại vấn đề là ở chỗ cha mẹ em không bằng lòng với cuộc hôn nhân này vì "ba cô gái
ngoại tình". Theo tôi đây là mấu chốt, và cũng là sự phản kháng mà em cần phải suy nghĩ.
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Những người như cha mẹ của em họ có những kinh nghiệm sống rất hay. Thí dụ trong trường
hợp hôn nhân của con cái thì cha mẹ dậy rằng: "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống".
Chuyện vợ chồng là chuyện ăn đời, ở kiếp, chuyện mà một khi "Thiên Chúa đã kết hợp loài
người không được phân ly", nên cần phải cân nhắc rất cẩn thận trước khi quyết định. Con số
trên 50% các cuộc hôn nhân ngày nay tan vỡ đa số đến từ những suy nghĩ và quyết định thiếu
trưởng thành.

"Lấy vợ xem tông". Tâm lý học cũng cho biết ảnh hưởng của cha mẹ, ảnh hưởng giáo dục gia
đình rất quan trọng trong tâm lý sống và suy tư của một người. Ngoài ra, những khảo cứu về các
liên hệ giữa cha mẹ và con cái cũng cho biết thêm rằng ảnh hưởng của người cha trên con gái
mình cũng rất sâu đậm. Điều này được chứng minh là trong thực tế, đa số những người mà đàn
bà, con gái yêu hoặc thích đều có những nét phảng phất giống như cha của họ. Trường hợp của
em, nếu cái tông, cái giống ấy phát xuất từ một người cha ngoại tình, bê bối với đời sống hôn
nhân, thiếu chung thủy với vợ ông ta, liệu em hy vọng tìm gì được tình yêu và sự chung thủy từ
cái giống ấy? Nguyên việc ngoại tình của cha cô ấy cũng đủ tạo cho em rất nhiều cái lôi thôi,
chòng chéo cho cuộc hôn nhân của em sau này rồi, chưa kể tới cha mẹ em sẽ phải đối xử, và
ăn nói thế nào với người thông gia ngoại tình kia. Đó không phải chỉ là chuyện làm khó dễ hay
"cấm cản" của cha mẹ, mà là chuyện của xã hội, của đạo đức, chuyện của ảnh hưởng giáo dục,
chuyện của hạnh phúc gia đình em trong tương lai... Em đừng lý luận với tôi là cha cô ta vậy,
nhưng cô ta không phải vậy. Cũng theo những khảo cứu của tâm lý hôn nhân, thì con cái của
những cha mẹ ly thân, ly dị có xác xuất ly thân, ly dị cao hơn so với con cái của những gia đình
mà cha mẹ chung thủy với nhau.

Vậy trong trường hợp của em, tôi thấy phản ứng cha mẹ em là có lý. Tuy nhiên, tôi không biết
phản ứng ấy được bộc lộ như thế nào, gay gắt, bực tức, hoặc có những lời lẽ và hành động làm
em cảm thấy không hài lòng, không phục. Nhưng đó là những cái dáng vẻ bề ngoài, cốt lõi vẫn
là em phải suy nghĩ lại sự phản đối ấy với nhận định rằng cha mẹ em làm thế cũng chỉ vì hạnh
phúc tương lai của em mà thôi.

Phần em và người bạn gái kia tôi cũng không biết hai em đã đối đáp, đã cư xử thế nào với cha
mẹ em trước sự từ chối của họ. Nếu hai em có đủ lý lẽ, đủ trưởng thành để quyết định về hôn
nhân của mình thì hãy khiêm tốn, lịch sự, và tế nhị trình bày với các ngài. Tôi nghĩ một khi các
ngài nhìn thấy, cảm thấy được tình yêu hai em đối với nhau là chân chính, và các em của đủ
trưởng thành để chấp nhận trách nhiệm về quyết định tương lai của mình, các ngài sẽ không có
lý do gì ngăn cản.

Tóm lại cha mẹ em có tội "không tuân thủ lời Chúa" cũng như em có phạm "tội thảo kính cha
mẹ" trong việc hôn nhân của em không thì tôi không phán đoán, vì tôi tin là em đã biết. Bây giờ
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việc còn lại là hãy hành động theo cái biết có sẵn cộng với vài suy nghĩ mà tôi vừa chia sẻ để
tìm được câu giải đáp của vấn đề.

Trần Mỹ Duyệt

Xin mời vào thăm trang nhà www.giadinhnazareth.org mục Hỏi Đáp để tham khảo thêm.
Reply, Reply All or Forward | More
Phó tế : San Nguyen
To Truy TranMe
Today at 12:15 PM
TS Trần Mỹ Duyệt đúng là một chuyên gia tâm lý học có khác và cám ơn anh đã cho tôi
đọc một bài viết rất bổ ích cho tinh thần và cho các lớp giáo lý hôn nhân, mà tôi đã liên
tục giảng dậy hơn 22 năm qua. Thân, PT. San.
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