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HÔN NHÂN VA GIA ĐÌNH – BÀI 5

CÔNG ĐỒNG VATICAN II VỀ TÌNH YÊU VỢ CHỒNG

Lời Chúa và Công Đồng Vatican II đã nhiều lần mời gọi những người sắp kết hôn hãy nuôi
dưỡng :

1/ Thời kỳ đính hôn: Hai người cần có một tình yêu trong sạch của các đôi bạn trẻ. Giúp họ
biết nâng đỡ nhau sống đời sống lứa đôi sau này bằng một tình yêu hy sinh và chia sẻ.

2/ Tình yêu và Tình ái: Giữa người nam và người nữ, tình yêu và tình ái đều do Thiên Chúa
dựng nên và tốt đẹp. Tình ái không phải là kết quả của tội Tổ tông, tôi ấy chỉ gây nên sự tối
lọan của một thứ tình ái không còn phục tùng lý trí. (St 3, 3-16)

3/ Đặc tính nhân linh: Tình yêu vợ chồng có đặc tính nhân linh cao cả, vì từ một nhân vị
hướng đến một nhân vị khác bằng một tình cảm tự do. Do đó, bao gồm hạnh phúc toàn diện
của con người.

4/ Dấu hiệu Tình yêu: Cử chỉ thân ái của thân xác, cũng như những biểu lộ của tâm tình, là
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những yếu tố và dấu hiệu riêng của tình yêu vợ chồng, giúp họ tận hiến cho nhau trọn vẹn và
càng thêm thắm thiết.

5/ Tình yêu vợ chồng: Vượt xa xu hướng nhục thể thuần túy, vì xu hướng này ích kỷ và chóng
tan, và để lại nhiều hậu quả thảm hại.

6/ Động tác mật thiết : Tình yêu vợ chồng được thực hiện bằng những động tác mật thiết và
thanh khiết, là việc riêng của Hôn nhân giữa vợ chồng, là những việc cao qúy và chính đáng.
Miễn là được thi hành một cách hoàn toàn xứng đáng, phù hợp với đạo đức con người.

7/ Bất khả phân ly : Tình yêu ấy sẽ mãi mãi bất khả phân ly, về thể xác cũng như tâm hồn, lúc
may cũng như lúc rủi, lọai hẳn mọi thứ ngọai tình và ly dị. Bởi vì hai người đã tự nguyện cam kết
với nhau và được Bí tích của Đức Kitô tác thành.

8/ Hoàn tòan bình đẳng :Tình yêu Hôn nhân còn có tính cách duy nhất, một vợ một chồng, cả
hai đều bình đẳng về nhân phẩm trong tình tương ái trọn vẹn, như Chúa Kitô đã xác nhận.

9/ Củng cố Gia đình: Để trung thành với bổn phận , vợ chồng phải được củng cố bằng lời cầu
nguyện, tâm hồn cao thượng, ý chí sắt đá để sẵn sàng đón nhận mọi hy sinh, giúp đỡ nhau
sống thánh trọn đời.

10/ Văn hóa Đạo đức: Tình yêu sẽ được qúy trọng và kính nể, nếu vợ chồng trung thành và
hòa hợp với nhau nhiều hơn. Chăm lo giáo dục con cái, cộng tác vào việc chấn hưng văn hóa,
tâm lý và xã hội.

Sau hết, tốt nhất là đào tạo thanh thiếu niên ngay trong khung cảnh Gia đình về những giá trị
và vai trò của tình yêu Hôn nhân và bổn phận vợ chồng, để giúp chúng giữ mình thanh sạch mà
bước vào thời đính hôn đúng đắn, khi tiến tới Hôn nhân.

Ptế Định biên sọan
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