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Bạn đang đi trên một hành trình tuyệt diệu: chung sống trọn đời 

với một người khác, cùng gánh vác đời sống với một người bạn 

đích thực, người bạn đời tương lai của bạn. 

Khóa dự bị hôn nhân được soạn ra để giúp bạn ngay từ đầu của cuộc hành trình này, 

giúp hai bạn dành thời gian để hiểu được bản thân, người phối ngẫu tương lai, và 

ơn gọi hôn nhân của mình. Lời hôn ước mà hai bạn sẽ trao cho nhau đặc biệt quan 

trọng vì cần phải giữ suốt đời, không thể coi nhẹ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

từng nói: 

“…[M]ọi người nên cẩn thận ‘kiểm chứng’ tình yêu của mình trước khi trao 

đổi lời thề hứa, và đặc biệt khi nhìn nhận đó là ơn gọi và bắt đầu xây dựng đời 

sống của họ trên nền tảng đó…  Họ phải xác định được sự yêu thương nhau 

dựa vào đâu, và đó là tình yêu đích thực hay chỉ có bề ngoài. Tình yêu chỉ tồn 

tại như sự hiệp nhất là biểu hiện của một ‘chúng ta’ trưởng thành chứ không 

phải là sự kết hợp của hai ‘cái tôi’ riêng biệt.”  

 (Tình Yêu và Trách Nhiệm, 88) 

Chúng tôi thấy Thần Học về Thân Xác (THTX) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

– trong đó ngài khám phá ra ý nghĩa sâu xa của thân xác, đặc biệt về tình yêu hôn 

nhân – là sự hướng dẫn tốt nhất để kiểm chứng sự thật của tình yêu, sự sẵn sàng của 

bạn và người phối ngẫu để sống đời sống ơn gọi hôn nhân. Chúng tôi xin được chia 

sẻ THTX với bạn.

 —Monica Ashour, MTS; M Hum và Nhóm TOBET

Cách sử dụng tài liệu Khóa Dự Bị Hôn Nhân này:

Tài liệu trong sách này sẽ giúp 
bạn sống những lý tưởng cao quý 

nhất của mình trong hôn nhân. 
Nhà thờ Công Giáo không chỉ là 
một nơi tuyệt đẹp cho đám cưới 
bạn; Hội Thánh còn có sự khôn 

ngoan để giúp bạn có một cuộc 
hôn nhân trọn đời, phong phú 

ngoài ước mơ của bạn.

Chủ đề:
Sự Diệu Kỳ của Hôn Nhân

Hôn Nhân trong Kế Hoạch của Thiên Chúa

Món Quà Tình Yêu là TỰ DO
Trở Nên Con Người Thật, để Tôi Có Thể Yêu

Món Quà Tình Yêu là TRỌN VẸN
Hiến Mình để Kết Hợp: Trở Nên “Chúng Ta”

Món Quà Tình Yêu là TRUNG TÍN
“Chúng Ta” sống Tính Bí Tích của Hôn 

Nhân và Ý Nghĩa của Tình Dục

Món Quà Tình Yêu  
dẫn tới sự TRỔ SINH

“Chúng Ta” Sinh Hoa Kết Quả

Món Quà Tình Yêu  
Tạo Nên GIA ĐÌNH

“Chúng Ta” Trở Nên Thánh Thiện,  
Sống Chân Lý trong Gia Đình

Hôn Nhân như “Tấm Gương  
Phản Chiếu” của Tin Mừng

Mang Đức Kitô cho Thế Giới  
qua Hôn Nhân

Khoáng Đạt 
Hơn cả món quà cho hạnh 

phúc cá nhân, hôn nhân là một tình yêu 

hy sinh ảnh hưởng không chỉ riêng cặp vợ 

chồng mà còn con cái họ, Hội Thánh và 

cả xã hội.

Mở Rộng Tâm Hồn 
Mỗi người chúng ta đều cần hoán 

cải để trở về với Đức Kitô. Mong rằng 

sách này giúp tình yêu của hai bạn trở 

nên sâu sắc hơn.

Đối Thoại 
Chân Thật

Chúng tôi đề nghị bạn hãy 

viết ý kiến riêng vào nhật ký và đưa ra 

để thảo luận chung với nhau.

Vô Hạn
Sách này là sự tóm lược đơn giản 

và dễ hiểu của sự sâu sắc tuyệt vời 

trong Thần Học về Thân Xác của Thánh 

Gioan Phaolô – được áp dụng trong nhiều 

hoàn cảnh: trong lớp dự bị hôn nhân, 

trong sự đối thoại liên tục của các cặp vợ 

chồng, trước và trong suốt cuộc hôn nhân, 

cho những cặp trai gái, và cho cả những 

thanh thiếu niên. Để đào sâu hơn, xin vui 

lòng truy cập tobet.org và xem tr. 77.

Cởi Mở 
THTX là cái nhìn tuyệt vời về con 

người, hôn nhân, tình dục và cuộc sống 

gia đình! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ bỏ 

qua bất kỳ thành kiến nào về giáo lý Công 

Giáo và đón nhận sứ điệp hy vọng này.



2       TOBET4ENGAGED

Tâm tình của nhóm TOBET:
Nội dung được trình bày trong sách này được trích dẫn 

từ giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ 

Nhị, trong Thần Học về Thân Xác và các nguyên tác 

khác của ngài, nhưng trong này cũng bao gồm những 

kinh nghiệm cá nhân của các thành viên của TOBET 

(Nhóm Truyền Giáo Thần Học về Thân Xác), vì chúng tôi 

đã cố gắng áp dụng những lời dạy của Đức Thánh Cha 

trong đời sống của mình. Mỗi người trong chúng tôi 

cách riêng đã cảm nghiệm được cái đẹp của hôn nhân 

qua những cuộc đổi đời và ống kính tuyệt vời của Thần 

Học về Thân Xác.  Những lời dạy này cho thấy tầm quan 

trọng của một người đã lập gia đình, đặc biệt là cái đẹp 

trung thực của tính dục và ý nghĩa sâu xa, tuyệt diệu của 

sự giao phối vợ chồng.

Chúng tôi là những người khác nhau từ lối sống, 

chủng tộc, đã và đang biết giá trị thiết thực của 

Thần Học về Thân Xác qua những thử thách khác 

nhau. Chúng tôi là những người tội lỗi, chúng tôi 

liên lỉ phấn đấu hết sức để tiếp tục ăn năn thống 

hối và sống tốt lành. Trong chúng ta có người từng 

sống thử trước hôn nhân. Có người bị nghiện phim 

ảnh khiêu dâm. Có người đã từng sống trong mối 

tương quan lệ thuộc. Có người có con ngoại hôn. 

Có người ráng kháng cự lại những tội lỗi đó nhưng 

lại phải đè nén ham muốn dục vọng. Lại có người 

đang cai nghiện rượu và ma túy. Có người đã từng 

ly dị. Có người mang tính trăng hoa. Có người dễ 

dãi với người khác phái tại các quán rượu. Có người 

từng ngừa thai. Có người lại bị hấp dẫn bởi người 

cùng giới tính. Có người từng bị bạo hành về tình 

dục rồi lại bừa bãi trong quan hệ nam nữ. Có người 

đã từng phá thai. Nói chung, chúng ta là những tội 

nhân. Chúng ta vang vọng lời của Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô khi ngài tự nhận: “Tôi là người tội lỗi.” 

Phần lớn chúng tôi hiện đang có đời sống hôn nhân 

vững vàng tốt đẹp nhờ hiểu biết về những giáo huấn 

này, dù chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn của 

cuộc sống, chúng tôi vẫn cố gắng nhìn người bạn đời và 

con cái của mình với sự tôn trọng và nhìn nhận sự huyền 

nhiệm sâu xa của con người họ.

Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân mình 

với bạn một cách khách quan, không phán đoán, nhưng 

với niềm ước ao cống hiến đến các bạn những khí cụ đã 

giúp chúng tôi. Tự biết thân phận mỏng giòn của mình, 

chúng ta cầu xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Sau 

hết, chúng ta hãy để Lòng Thương Xót và Chữa Lành của 

Thiên Chúa thấm nhập vào cõi lòng của chúng ta. Điều 

này đến từ việc được đánh động, gặp gỡ Đức Kitô và Hội 

Thánh của Ngài – đã xảy ra cho chính chúng tôi vì chúng 

tôi được lắng nghe thông điệp từ Thần Học về Thân Xác. 

Điều này đã thay đổi đời sống của chúng tôi.

Chúng tôi là những người tội lỗi soạn 
thảo chương trình này cho những 
người tội lỗi… cần đến lòng khoan 
nhân, tha thứ và ân sủng… tiếp tục 
liên lỉ phấn đấu hết sức để sống tốt 
lành. Điều đó dựa trên kinh nghiệm 
của chúng tôi trước khi nhận ơn chữa 
lành, cũng như sau khi Đức Kitô đánh 
động đời sống chúng tôi qua Thần 
Học về Thân Xác, đem đến cho chúng 
tôi hy vọng và ơn chữa lành. Chúng 
tôi có ý mang đến cho các bạn những 
khí cụ để giúp bạn và hôn nhân 
tương lai và gia đình của các bạn.

Chúng tôi cho phép Monica Ashour, Tổng Giám Đốc của 

Nhóm TOBET được cung cấp cho các bạn chi tiết để liên 

lạc với bất cứ ai trong chúng tôi để biết về hành trình 

cá nhân của chúng tôi. Nếu các bạn muốn đối thoại về 

những đề tài mà chúng tôi đã nêu ra, Monica biết mỗi 

người trong chúng tôi và sẽ giới thiệu bạn đến người 

có kinh nghiệm phù hợp với trường hợp của bạn. Đa số 

chúng tôi không phải là cố vấn, nhưng chúng tôi có thể 

lắng nghe và góp ý. Nếu bạn muốn, xin vui lòng liên lạc 

với Monica tại info@tobet.org. Danh tính của các bạn sẽ 

được giữ kín và trân trọng.

 –Thành Viên TOBET, Tân và Cựu, từ 2001 tới hiện tại 
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T Ó M  L Ư Ợ C

Sự Kỳ Diệu của Hôn Nhân
H Ô N  N H Â N  T R O N G  K Ế  H O Ạ C H  C Ủ A  T H I Ê N  C H Ú A

Thật Tuyệt Vời vì Bạn Đang Yêu! 

Khi đến với nhau trong tình yêu, các bạn đến với mầu nhiệm cao cả hơn chính bản thân mình. Trong khóa 

này, chúng ta đào sâu mối quan hệ mới của bạn trong phạm vi rộng nhất của tình yêu để bạn tiếp tục 

nhận thức ơn gọi hôn nhân của mình. Mong rằng sự say đắm các bạn dành cho nhau trở nên sâu đậm 

hơn biến thành tình yêu sắt son. Quà tặng hiến thân – chính là tình yêu – sẽ giúp bạn vượt qua. 

1. Lần đầu tiên bạn cảm nhận được mình đã yêu sâu đậm vị hôn thê/hôn phu là khi nào?

Lúc Khởi Đầu đã có…

Trái Tim Người Vợ

Trái Tim Người Chồng

ngưỡng mộ

say đắm
ước muốn

kỳ diệu
quyến rũ

Theo Diễm Ca và THTX 108. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Tôi thuộc trọn về người tôi yêu,  
và người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn.”         

Diễm Ca 6,3
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“…tình yêu đưa đến sự cảm nghiệm đặc biệt của vẻ đẹp, qua những gì có thể nhìn thấy, nhưng đồng thời, nó 

liên quan đến toàn bộ con người. Sự cảm nghiệm của vẻ đẹp làm phát sinh niềm khoái lạc cho nhau.” 

  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II THTX 108,3

Người nam và người nữ trải nghiệm thực tế qua nhiều cách khác nhau và họ đến với tình yêu cũng khác nhau. Thánh Gioan Phaolô 

có những nhận xét sâu sắc trong Thần Học về Thân Xác để giúp chúng ta thấy rằng đàn ông nhạy cảm với thể lý và đàn bà với cảm 

xúc. Đây không phải là tốt hay xấu – đó chỉ là thực tế. Biết được những sự thật này sẽ giúp bạn hiểu nhau, tăng cường mối quan hệ 

của bạn. 

1. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói người nam thường nhìn sự việc bằng mắt, trong khi đó, người nữ với những xúc cảm, 

thường đón nhận sự việc bằng con tim. Thực trạng này giúp bạn hiểu biết và thưởng thức những ưu điểm của nhau như  

thế nào?

2. Những thực trạng này có thể lại là nhược điểm và là nguồn gốc xung đột trong hôn nhân tương lai bạn như thế nào?  

Bạn làm gì để khắc phục những nhược điểm và mâu thuẫn đó?

“Chàng hãy đặt em như chiếc ấn trên lòng, vì chưng: tình yêu 
cường mạnh như tử thần.” 

Diễm Ca 8,6

Cảm Nhận: Người Nam với Thị Giác và Người Nữ với Con Tim

Theo THTX 109,1. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Vợ của tôi  
tuyệt đẹp!”

Cảm nhận sự việc 
bằng cặp mắt

Cảm nhận sự việc 
bằng con tim

“Anh ta rất nhạy 
cảm và tốt tính!”

“Tôi phải hiểu rằng đôi 
khi sự ham muốn của 
chàng là sự đòi hỏi xác 
thịt chứ không chỉ là ý 

muốn ở bên nhau.”

“Tôi không chỉ được 
nhìn nàng với nét đẹp 
bên ngoài. Ao ước của 
nàng là được tôi khám 
phá ra nét đẹp từ con 

tim, không phải chỉ từ 
thân xác của nàng.”

Cảm Nhận: Người Nam với Thị Giác và Người Nữ với Con Tim

Theo THTX 109,1. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Vợ của tôi  
tuyệt đẹp!”

Cảm nhận sự việc 
bằng cặp mắt

Cảm nhận sự việc 
bằng con tim

“Anh ta rất nhạy 
cảm và tốt tính!”

“Tôi phải hiểu rằng đôi 
khi sự ham muốn của 
chàng là sự đòi hỏi xác 
thịt chứ không chỉ là ý 

muốn ở bên nhau.”

“Tôi không chỉ được 
nhìn nàng với nét đẹp 
bên ngoài. Ao ước của 
nàng là được tôi khám 
phá ra nét đẹp từ con 

tim, không phải chỉ từ 
thân xác của nàng.”
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“Cho dù lúc ban đầu tình ái (eros) còn mang tính chất ham muốn và muốn tiến xa 
hơn nữa, nó rất hấp dẫn vì hứa hẹn sẽ mang đến hạnh phúc, nhưng khi đến với người 
khác, tình ái sẽ không luôn hướng về mình, mà lại luôn ước muốn đem lại hạnh phúc 
cho người mình yêu, tự hiến chính mình và muốn được “hiện diện cách gần gũi” bên 
người kia.  Đó là lúc tình bác ái (agape) xen vào trong họ, nếu không có tình bác ái, 
tình ái của con người sẽ nghèo nàn đến độ đánh mất bản chất của ái tình.” 
  –  Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Thiên Chúa Là Tình Yêu 7.

Phim ảnh và truyền thông có khuynh hướng mô tả tình yêu một cách đơn giản. Trai gái gặp nhau, yêu nhau và sống 

hạnh phúc trọn đời. Tình yêu đơn giản chỉ là một cảm giác. Không hy sinh, không chung thủy, không kiên nhẫn khi 

gặp khó khăn. Chỉ có ong bướm và hoa hồng không gai. Tuy nhiên, Hoàng Tử và Bạch Tuyết vẫn có thể kết hôn và 

sống hạnh phúc bên nhau… miễn là họ trao nhau chính bản thân mình – tình yêu – trong sự hy sinh, chung thủy và 

kiên nhẫn. Bạn có thể sống như trong truyện cổ tích, nhưng cũng sẽ có những quái vật hay phù thủy đang tìm cách 

phá hoại tình yêu của bạn … Nhưng tình yêu, tình yêu đích thực, sẽ thắng được cả tử thần. 

1. Ngoài tình yêu đôi lứa, có khi nào bạn cảm nhận được tình yêu hy sinh từ người khác?  

Có khó cho bạn để đón nhận món quà hiến mình đó không?

2. Có khi nào bạn muốn hy sinh đến độ phải hiến mình vì yêu không, dù cực kỳ khó khăn?

3. Người phối ngẫu tương lai của bạn đã làm gì cụ thể để chứng tỏ họ hiểu được ý nghĩa của tình yêu hy sinh?

4. Bạn có nghĩ rằng trong hành trình hôn nhân khi gặp khó khăn, một trong hai người sẽ cần phải vác thánh giá  

và chịu hy sinh vì yêu không?  Bạn có dám chắc mình hoặc người bạn đời sẽ dám hy sinh vì tình yêu không?

5. Có cách nào để thoát khỏi hôn nhân không?

Tình Yêu là Gì?

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tình Yêu Đích Thực Là… Hiểu Biết Nông Cạn về Tình Yêu

Món quà nhưng không Quyền lợi

Hy sinh Chỉ để giải trí

Quyết định Xúc cảm

Cuộc lữ hành Bạn bè thực dụng

Hoàn toàn nhập cuộc Chỉ khi cảm thấy vui

Tha thứ Đòi hỏi sự hoàn hảo
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“Thiên Chúa là Tình Yêu.”
1 Gioan 4,8

CO2

O2

Đấng Ban Tặng 
(Chúa Giêsu)

Người Nhận Lãnh 
(Hội Thánh)

Hoa Quả 
(Thành 

Viên Mới)

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Bản Thiết Kế Tình Yêu của Thiên Chúa đối với Vũ Trụ: 
Ban Tặng / Nhận Lãnh / Hoa Quả

Người Ban Tặng 
(Chồng)

Người Nhận 
Lãnh (Vợ)

Hoa Quả 
(Con) Sinh Vật

Nói

Nghe

Đối Thoại

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Chúng ta tự hỏi tại sao mình lại tin 

những điều mình tin về tình yêu. Tại 

sao chúng ta nghĩ rằng tình yêu phải 

đặt người khác trên hết, được trao 

tặng cách tự do và trọn vẹn, v.v.? 

Là tín hữu, chúng ta thấy được câu 

trả lời trong bản chất của Thiên Chúa. 

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – 

Thiên Chúa là Ba Ngôi riêng biệt tự 

hiến mình cho nhau từ muôn thuở – 

là bản thiết kế của tình yêu.

Tình yêu là sự hiến mình được trình 

bày trong sách này bằng những mũi 

tên đảo ngược của sự ban tặng và 

nhận lãnh. Trong biểu đồ này, Chúa 

Cha và Chúa Con yêu thương nhau 

và Chúa Thánh Thần, Đấng hiện hữu 

muôn đời, là “hoa quả” của tình  

yêu đó.

Đời Sống Tình Yêu Nội Tại Của Thiên Chúa

Do Tiến Sĩ Margaret Turek soạn. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Đời Sống Tình Yêu Nội Tại Của Thiên Chúa

Do Tiến Sĩ Margaret Turek soạn. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Đời Sống Tình Yêu Nội Tại Của Thiên Chúa

Do Tiến Sĩ Margaret Turek soạn. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Đời Sống Tình Yêu Nội Tại Của Thiên Chúa

Do Tiến Sĩ Margaret Turek soạn. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con
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Bạn và người phối ngẫu tương lai đang chuẩn bị cho cuộc hành trình suốt đời trong tình yêu sắt son. Tình yêu chỉ vững 

bền khi dựa trên nền tảng là Thiên Chúa. Vì thế, càng biết về đời sống tình yêu nội tại của Thiên Chúa, hôn nhân tương 

lai của bạn càng được soi sáng. Cũng như vậy, càng biết về sự kết hiệp giữa Đức Kitô và Hội Thánh, bạn càng có thể yêu 

nhau hơn. Chúng ta là những con người bất toàn, vì thế trong những khó khăn hằng ngày, chúng ta tìm đến Thiên Chúa 

là mẫu mực của tình yêu để được soi sáng trong từng hành động và thái độ. 

Biểu đồ này tuy nhìn phức tạp nhưng thực tế không phải thế. Tất cả tình yêu đòi hỏi sự hiến thân trong việc ban tặng, 

nhận lãnh, đáp trả sinh hoa trái – kết quả của tình yêu đó. 

Các bạn nữ, hôn phu của các bạn đã hiến mình khi chàng quỳ xuống, trao cho bạn chiếc nhẫn. Bạn đã hiến mình khi đón 

nhận món quà đó và chấp nhận lời cầu hôn, đáp trả bằng cách ôm chầm lấy chàng. Chàng nhận sự ôm ấp đó. Hoa trái 

của tình yêu nảy nở ảnh hưởng đến tất cả chúng ta! Chúng tôi rất vui mừng vì bạn sẽ kết hôn! 

Các bạn nam, hôn thê của các bạn đã hiến mình khi làm bánh để tặng cho bạn. Bạn đã hiến mình khi đón nhận – và ăn! 

– chiếc bánh đó. Bạn đáp trả bằng một lời khen: “Chúng rất ngon!” Nàng nhận lời khen đó, dẫn đến mối quan hệ vững 

mạnh hơn. Đó là khuôn mẫu của tình yêu.

1. Hôm nay bạn đã cảm nhận được khuôn mẫu của việc ban tặng, nhận lãnh, đáp trả dẫn tới sự trổ sinh khi nào?  

Ngoài ra, bạn còn cảm nhận tình yêu sinh hoa trái này khi nào?

2. Việc nào khó hơn cho bạn: ban tặng, đón nhận, đáp trả, hay sự sẵn sàng đón nhận hoa trái của tình yêu?  

Việc nào khó hơn cho người phối ngẫu tương lai?

TẤT CẢ MỐI QUAN HỆ TỐT PHẢN ÁNH BẢN CHẤT ĐỜI ĐỜI CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa Ba Ngôi
Ngôi Vị-với-Ngôi Vị,  

tương quan tình yêu bền vững do  
sự thông hiệp “sinh hoa trái”. 

Hôn Nhân
ngôi vị-với-ngôi vị,  

tương quan tình yêu bền vững do  
sự thông hiệp “sinh hoa trái”.  

Kitô Giáo
Ngôi Vị-với-ngôi vị,  

tương quan tình yêu bền vững do  
sự thông hiệp “sinh hoa trái”.  

“[Hôn Nhân] được hiểu như là dấu chỉ thông truyền một cách hữu hiệu mầu nhiệm 
vô hình ẩn dấu nơi Thiên Chúa từ muôn thuở, vào trong thế giới hữu hình này.  
Và đây là mầu nhiệm của Sự Thật và Tình Yêu, mầu nhiệm của sự sống thần linh...”
 Thánh Gioan Phaolô II THTX 19,4 

Trong sự so sánh này, điều cần lưu ý là Thiên Chúa là “bản thiết kế”, bản mẫu của tình yêu cho mọi quan hệ, chứ không phải ngược lại.  

Chúng ta không thể dùng từ ngữ loài người cho Ngài nhưng phải nhận ra rằng Ngài đã đặt vào lòng nhân loại dấu ấn nội tại của Ngài.

Hôn Nhân của Bạn qua Tầm Nhìn Tổng Quát
Sáng Thế 1-3 Êphêxô 5

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Chồng

Con

Vợ

Đức Kitô

Thành Viên Mới

Hội Thánh

Hôn Nhân của Bạn qua Tầm Nhìn Tổng Quát
Sáng Thế 1-3 Êphêxô 5

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Chồng

Con

Vợ

Đức Kitô

Thành Viên Mới

Hội Thánh
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Tất Cả Tình Yêu Đến từ Trái Tim Thế Giới

Toàn con tim… 

Tự Do

Trung Tín

Trọn Vẹn

Trổ Sinh

Theo Trái Tim Thế Giới của Linh Mục Hans Urs von Balthasar và Humanae Vitae, 9. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

cần tất cả bộ phận 

Là Kitô hữu, chúng ta biết Thiên Chúa đã mạc khải trọn vẹn qua Đức Kitô. Vì vậy, để hiểu được bản chất của tình yêu 

Thiên Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, và trong Ngài, chúng ta thấy được Tình Yêu, được trao ban cách tự do, 

trọn vẹn, trung tín dẫn tới sự trổ sinh. Nếu tình yêu hiến tế của Ngài không trao ban một cách tự do, nó sẽ không còn 

là tình yêu nữa, mà chỉ là một bi kịch bị ép buộc; nếu không trọn vẹn, nó chỉ là sự bắt chước nửa vời của tình yêu; nếu 

không trung tín, chúng ta không thể đặt niềm tin nơi Ngài; và nếu không có sự trổ sinh, chúng ta sẽ không được cứu rồi. 

Với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hòa nhập vào mẫu mực của tình yêu đích thực mà Đức Kitô đã dạy chúng ta. 

Trong khóa này, chúng ta sẽ đào sâu về tình yêu đích thực, luôn có Bốn T: tự do, trọn vẹn, trung tín và dẫn tới sự trổ sinh. 

Có người cho rằng tình yêu, và qua đó hôn nhân, không thể bền vững, nhưng chúng ta là những người có niềm tin biết 

rằng điều đó không đúng sự thật vì tình yêu Thiên Chúa vĩnh cửu. Tất cả hôn nhân đích thực đều hòa nhập vào tình 

yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.

1. Đâu là những bước cụ thể bạn có thể làm để đảm bảo cuộc sống hôn nhân dựa trên tình yêu đích thực và vững 

bền với những nguyên tắc của bốn T?

Chúa Giêsu nói: “Đây là điều răn của Thầy:  
anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” 

Gioan 15,12
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P H Ầ N  1:

Món Quà Tình Yêu là TỰ DO
T R Ở  N Ê N  C O N  N G Ư Ờ I  T H Ậ T  Đ Ể  T Ô I  C Ó  T H Ể  Y Ê U  T H Ư Ơ N G

Có bao giờ bạn nghĩ về tầm quan trọng của thân xác và những hành vi thể lý chưa? Khi thấy thân xác, ta biết đó là một con 

người, “dù có nhỏ bé thế nào đi nữa”, Bác Sĩ Seuss đã nói vậy. Hoặc khi người bạn đời nhìn vào mắt bạn, bạn hiểu được ý nghĩa 

sâu xa của cái nhìn đó: “Anh yêu em.” Hoặc đơn giản hơn, khi bố mẹ mỉm cười với đứa con sơ sinh – hành vi đó nói lên rằng “Đây 

là con yêu quý của ta!” Những dấu hiệu hữu hình – thân xác, cái nhìn, nụ cười – có một ý nghĩa vô hình sâu xa, bất biến.  Chúng ta 

gọi đó là Quan Điểm Bí Tích hay Quan Điểm Nhập Thể của Thực Tại. Cụm từ mới lạ này chỉ có nghĩa đơn giản rằng thân xác quan 

trọng… thể chất quan trọng … nó có ý nghĩa đặc biệt.

Bốn bộ phim, Avator, Inception, Surrogate và Her, mặc dù rất hay, chỉ mô tả những quan điểm hiện đại về thân xác – một cái vỏ 

trống rỗng, không ý nghĩa, với “thực tế” cách xa thân xác. Ngược lại, khi chúng ta hiểu sâu hơn về hôn nhân, chúng ta sẽ thấy 

thân xác mang một ý nghĩa vĩ đại và quan trọng. Hãy tìm hiểu thêm về thân xác người nam và người nữ và ý nghĩa của nó.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” 
Gioan 1,14

Thân Xác Rất 
Quan Trọng!

Không Có  
Ý Nghĩa  

Sâu Xa Hơn

Ý Nghĩa  
Sâu Xa Hơn

Theo lời dạy của Đức Giáo Hoàng về việc tách lìa trong THTX. 
© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“..Sự khẳng định trên hết về con người là khẳng định Chúa Thánh Thần  
ban sự sống cho thân xác.” Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thông Điệp Cứu Chuộc Con Người, 18
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Ngôn Ngữ của Thân Xác Người Nam

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Đặc điểm thể lý Ý nghĩa

Mạnh mẽ hơn với cấu trúc xương chắc chắn và to lớn. Bảo vệ người yếu thế (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em)

Sự trao đổi chất tiến hành nhanh hơn người nữ Khả năng chịu đựng để làm việc hoặc lo lắng cho gia đình

Vai rộng hơn người nữ Sức mạnh để gánh vác và nâng đỡ người khác

Suy nghĩ dừng lại ở một bán cầu của bộ não Có xu hướng về công việc; để ý sửa sang đồ vật và giải quyết vấn đề

Hạch hạnh nhân ở não lớn hơn,  
phụ trách việc chỉnh đốn tình dục

Ham muốn về tình dục mạnh mẽ hơn.

Cơ quan sinh dục – lộ ra bên ngoài Có xu hướng hành động; chủ động trong tình yêu

Thân xác người nam nói lên những gì?
“Bảo Vệ, Cung Cấp, Theo Đuổi”

“Các ông không đọc thấy điều này sao: 
Thuở ban đầu Đấng Tạo Hoá đã 
‘làm ra con người có nam có nữ’?” 

Mátthêu 19,4

“Những ngôn từ ‘nam tính’ và ‘nữ tính’ …đã bị biến trở thành 
những thành kiến nông cạn … Cái lỗi nặng nhất của thành kiến 
là nó quá khư khư liên hệ chặt chẽ giữa dục vọng của con người 
với hành vi của xã hội, sự gán ghép giới tính với vai trò trong xã 
hội, nhất là cho phụ nữ: chẳng hạn như hành nghề bác sĩ, luật sư 
hay chính trị gia thì không thích hợp cho đàn bà con gái, vì làm 
mất đi nữ tính. Để chống lại căn bệnh này, chúng ta không nên 
lẫn lộn giới tính mà nên biết đặt nó vào con người thay vì trong 
hành vi của chúng ta.” 

 Peter Kreeft, Tất Cả Những Điều Bạn Muốn Biết Về Thiên Đàng, 119

“Người nam và người nữ bình đẳng về phẩm giá, 
dù cách thức khác nhau, cả hai là hình ảnh của 
Thiên Chúa quyền năng và yêu thương.”  GLCG 2335

Thân xác người nam và người nữ đều có ý 

nghĩa. Nhìn một cách nghiêm túc, chúng 

ta thấy nó truyền đạt và mang lại một 

thực tại vô hình. Đó là định nghĩa của một 

bí tích – dấu chỉ bên ngoài truyền đạt và 

mang lại một thực tại vô hình. 

Vì thế, chúng ta có thể nói rằng thân xác là 

“bí tích” của một con người – một dấu chỉ 

hữu hình của sự vô hình, thực tại tâm linh 

của con người. Nói cách khác, “Thân xác 

‘nói’ một ngôn ngữ” nghĩa là nó có ý nghĩa.

Những chân lý này liên quan gì tới cuộc 

hôn nhân sắp tới của bạn? Câu trả lời: bạn 

có thể hiểu nhau trọn vẹn hơn bằng cách 

tập trung vào thân xác và ý nghĩa của nó. 

Chúng ta không phải là “hồn ma trong 

guồng máy.” Chúng ta là sự tích hợp giữa 

thân xác và linh hồn.
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Ngôn Ngữ của Thân Xác Người Nữ

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Đặc tính thể lý Ý nghĩa

Xinh đẹp với những đường cong nét rẽ Thu hút và quyến rũ

Sự suy nghĩ có xu hướng băng  
xuyên hai bán cầu của bộ não

Hoạt bát; có cái nhìn tổng quát;  
giỏi khi làm nhiều việc cùng một lúc

Xương chậu nở hơn người nam Có khả năng nhận những cái khác

Ngực Nuôi dưỡng và kích thích

Cung lòng Thụ thai, bao bọc, và bảo vệ mầm sống mới

Chất bì não lớn hơn, phụ trách  
việc chỉnh đốn cảm xúc

Cảm xúc mạnh hơn

Bộ phận sinh dục —phần nội
Đời sống nội tâm sâu lắng hơn,  

được tạo nên để đón nhận tình yêu

Thân xác người nữ chuyển đạt những gì?
“Che dấu, mời mọc, kích thích!”

Định nghĩa của “Quan Điểm Bí Tích 
Thực Tại” là sự hữu hình có ý nghĩa sâu 
xa. Điều này đặc biệt đúng với thân xác, 
cũng như đối với hôn nhân. Mỗi hành vi 
thể lý mang một ý nghĩa riêng.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói: 
“Thân xác, và chỉ có thân xác, mới có khả 
năng làm cho điều vô hình, như cái tâm 
linh và thần linh, trở nên hữu hình.” 

 THTX 19,4

“Người nam sẽ bỏ  
cha mẹ mình và khắng  

khít với vợ mình.”
Sáng Thế 2,24

Các bạn nữ nên hiểu rằng người chồng tương lai của 

bạn không giỏi khi làm nhiều việc cùng một lúc, vì 

thế đừng đòi hỏi anh ta phải như mình: nấu một bữa 

ăn, trong khi dạy dỗ đứa con hai tuổi, đồng thời nói 

chuyện với bạn bè trên điện thoại!

Các bạn trai, đừng vội giải quyết vấn đề mà người 

vợ tương lai của bạn chia sẻ với bạn vì chất bì não 

lớn hơn của cô ta, cùng với sự thay đổi tiết tố hàng 

tháng. Đôi khi, cô ta chỉ muốn được lắng nghe hay 

ôm ấp.

1. Ý nghĩa của thân xác người nam và người nữ 

đánh động bạn như thế nào?

2. Bằng cách nào, sự “hiểu biết về tính bí tích” của 

thân xác người nam và người nữ giúp bạn hiểu 

nhau hơn để tiến tới hôn nhân?
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Cốt Lõi của Từ Ngữ Em Gái
Dựa trên “Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới.” — Diễm Ca 4,9

Bình Đẳng và Bổ 
Sung Cho Nhau

Yêu Chứ không 
Lợi Dụng

Theo Diễm Ca và THTX 109,3-110,4. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

[“Tất cả lịch sử được xác định bởi…] việc nàng là ‘ai’ đối với chàng,  
và chàng là ‘ai’ đối với nàng.” THTX 43,7

Thuộc Về Nhau

“Xương bởi xương tôi.”  
St 2,23

“Như là Anh Chị Em, chúng ta học cách chia sẻ, khích lệ, nâng đỡ nhau, 
chấp nhận nhau, xem nhau là bạn và giải quyết xung đột.” 
  Tiến Sĩ Bob Schuchts, Sự Trọn Vẹn Tình Dục: Khôi Phục Lại Vinh Quang, 40

Trong sách này chúng ta bàn thảo về nhiều điểm khác 

biệt giữa hai giới và ý nghĩa của nó. Nhưng tiềm ẩn sau 

sự thật của những khác biệt đó là nhân tính chung của cả 

hai giới. Chúng ta là những ngôi vị bình đẳng, đứng trước 

nhau trên cùng một cấp. Coi nhau theo cách đó là tối cần 

thiết để có mối quan hệ vững bền. Sự thử thách đầu tiên 

của tình yêu là làm thế nào để đảm bảo chúng ta cư xử 

với những người thân yêu một cách tôn trọng như một 

người ngang hàng, như anh chị em. Người tình như vậy 

không khống chế người phối ngẫu hay thu mình trong 

nỗi sợ hãi nhưng thẳng thắn đối mặt nhau trong sự tự tin. 

Điều này đặc biệt đúng đối với các tín hữu. Chúng ta 

biết rằng đối với Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng, chúng ta 

đều bình đẳng, như những con cái của Ngài. Là Kitô hữu, 

chúng ta hiểu rằng chúng ta là anh chị em trong Đức Kitô 

với nhân phẩm bình đẳng trong Hội Thánh. 

Câu Kinh Thánh “Này em gái của anh, người yêu anh sắp 

cưới” không có gì kỳ lạ, nó nói ngắn gọn rằng chúng ta 

bình đẳng, dù khác biệt, chúng ta thuộc về nhau như 

một gia đình và chúng ta phải yêu chứ không lợi dụng 

nhau. Điều này bắt đầu với việc coi nhau một cách đúng 

đắn: như anh chị em.
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“Chỉ có con người mới  
có thể yêu và được yêu.”

Đức Giáo Hoàn Gioan Phaolô II, Phẩm Giá và Ơn Gọi của Phụ Nữ, 29.

Quan Điểm Của Bạn về Con Người và Đồ Vật?

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Con Người Đồ Vật
Được yêu Có thể sử dụng

Không bị điều khiển Có thể bị điều khiển

Làm chủ được cuộc sống Có thể vật thể hóa

Tự chọn lựa Không có chọn lựa

Được tự do Không có tự do

Không đoán trước được Không thay đổi

Bí ẩn Có thể phân loại

Thánh Gioan Phaolô đã từng nói, “Sự đáp trả thích hợp nhất cho một người là tình yêu.” Mỗi người mà chúng ta gặp 

đều đáng được đáp trả bằng tình yêu – một người lạ, nhân viên ngân hàng, bồi bàn, người vô gia cư, một giáo viên, 

người đồng tính, một thánh nhân, một tù nhân, sui gia tương lai! – mỗi người chúng ta gặp gỡ đều đáng được đáp trả 

bằng tình yêu, nhất là người phối ngẫu tương lai, người mà bạn gặp gỡ nhiều nhất

Thánh Gioan Phaolô đã trình bày xác đáng sự đối nghịch của tình yêu. Ngài nói đối nghịch của tình yêu không phải là 

sự oán thù; đối nghịch của tình yêu là việc lợi dụng nhau. 

Chúng ta sử dụng đồ vật chứ không sử dụng con người. Con người là để yêu. 

Ngày nay, phương tiện truyền thông mô tả con người có xu hướng tiếng thẳng vào quan hệ tình dục, bỏ qua sự chung 

thủy, gắn bó trọn đời, và họ gọi đó là tình yêu. Thánh Gioan Phaolô có nhận định khác về tình yêu. Ngài cho ta thấy 

không một người anh trai nào lại đi ham muốn người em gái mình hoặc ngược lại. Ngài khuyến khích chúng ta coi 

những người thân yêu như một con người để yêu, chứ không phải là một món đồ để lợi dụng. 

1. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu người phối ngẫu tương lai như anh chị em không?  

Cách nhìn yêu thương đó giúp bảo vệ mối quan hệ để khỏi rơi vào sự lợi dụng như thế nào?

2. Bạn đã bị cám dỗ để lợi dụng người phối ngẫu tương lai như thế nào? Làm sao để tránh những cám dỗ đó?  

Làm cách nào để bạn tôn trọng và yêu người phối ngẫu như một con người? Làm thế nào để bạn tăng cường 

những cách đó?

3. Làm thế nào để bạn coi nhau như con người – kể cả trong lãnh vự tình dục – để bảo vệ tình yêu bây giờ và trong 

suốt cuộc hôn nhân của mình?
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Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người 
anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý 
Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. 

Rôma 12,2

Theo THTX 27,1. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Hôn Nhân Ích Kỷ

Quà tặng (tình yêu) Lợi dụng (thèm khát)

Kết hiệp (cho đi và đón nhận tình yêu) Hướng đến tôi

Sự tốt lành của em, của anh và của chúng ta Sự khoái lạc của tôi

Quyết định dứt khoát Bắt cá hai tay

Chung thủy với nhau Chỉ quan tâm tới bản thân

“Anh là của em, và em là của anh, trọn đời.” “Sống thử”

Ý Nghĩa Hôn Nhân của Thân Xác

“Con người không thể sống mà không có tình yêu. Họ chỉ là một sinh vật 
vô ý thức với cuộc sống vô nghĩa, nếu tình yêu không được bày tỏ cho họ, 
nếu họ không cảm nhận được tình yêu.” 
  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng Cứu Chuộc của Loài Người, 10
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“Vì lòng kính sợ Đức Kitô,  
anh em hãy tùng phục lẫn nhau.”

 Ep 5,21

Ý nghĩa “vợ chồng” của thân xác đơn thuần là bạn đang theo “bản thiết kế” tình 

yêu của Thiên Chúa bằng cách trở thành món quà cho nhau. Qua sự hiến mình 

cho người phối ngẫu và đón nhận sự hiến mình đó và đáp trả, bạn xây đắp tình 

thân với nhau. Đó là, không chỉ một người luôn luôn ban tặng hay luôn luôn đón 

nhận. Nếu có sự nghiêng lệch trong mối tương quan của bạn, hãy nhìn lại để coi 

tình yêu bạn có bị nhiễm tâm lý phụ thuộc không.

Chúng ta thấy mục đích không phải là độc lập – sống riêng rẽ bên nhau – nhưng 

tùy thuộc vào nhau để hòa nhập vào đời sống của nhau.

1. Trong những mối quan hệ trước, có mối quan hệ nào phụ thuộc không? 

Người phối ngẫu của bạn có tâm lý phụ thuộc không? Chuyện đó như thế 

nào? Tại sao nó lại xảy ra?

2. Hàng nào mà hai bạn cần phải thăng tiến nhất?

3. Điểm mạnh của hai bạn về “Tâm Lý Tùy Thuộc” là gì?

“Tình dục, nhờ đó người nam 
và người nữ hiến mình cho 
nhau bằng những hành vi 
riêng biệt và chỉ dành riêng 
cho vợ chồng, tình dục ấy 
không phải là một điều thuần 
túy sinh lý, nhưng có liên hệ 
đến nhân vị trong mức thâm 
sâu nhất mà nhân vị ấy có 
được. Tình dục ấy chỉ được 
thực hiện một cách nhân bản 
đích thực, nếu nó là một thành 
phần làm nên tình yêu, trong 
đó người nam và người nữ 
hiến thân trọn vẹn cho nhau 
cho đến chết.” 
 Familiaris Consortio, 11

Tâm Lý Phụ Thuộc với Tâm Lý Tùy Thuộc
Người có tâm lý phụ thuộc tin rằng chỉ có một  

người nào đó mang lại hạnh phúc cho họ.

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tâm Lý Tùy Thuộc  
(Hướng Nội)

Tâm Lý Phụ Thuộc  
(Hướng Ngoại) 

Tôi quyết định mọi sự dựa trên tiếng nói 
sâu thẳm của tâm hồn/lương tâm, từ trong 

“đền thờ nội tại” có Thiên Chúa ngự trị.

Tôi quyết định mọi  
sự theo ý muốn hoặc sắp  

xếp của người đó. 

Xem xét suy tư chín chắn cả hai bên, để 
bảo đảm là quà tặng chính mình cho nhau, 

không nhiễm sự ích kỷ lợi dụng.

Đôi khi vô tình,  
người này lợi dụng người kia và  
người kia cam chịu bị lợi dụng. 

Được phong phú nhờ  “riêng tư đúp”,  
phân biệt rõ ràng hai cái “Tôi”. 

Thiếu sự “riêng tư” thích hợp,  
không phân biệt rõ ràng cái “Tôi”. 

Tâm Lý Phụ Thuộc với Tâm Lý Tùy Thuộc
Người có tâm lý phụ thuộc tin rằng chỉ có một  

người nào đó mang lại hạnh phúc cho họ.

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tâm Lý Tùy Thuộc  
(Hướng Nội)

Tâm Lý Phụ Thuộc  
(Hướng Ngoại) 

Tôi quyết định mọi sự dựa trên tiếng nói 
sâu thẳm của tâm hồn/lương tâm, từ trong 

“đền thờ nội tại” có Thiên Chúa ngự trị.

Tôi quyết định mọi  
sự theo ý muốn hoặc sắp  

xếp của người đó. 

Xem xét suy tư chín chắn cả hai bên, để 
bảo đảm là quà tặng chính mình cho nhau, 

không nhiễm sự ích kỷ lợi dụng.

Đôi khi vô tình,  
người này lợi dụng người kia và  
người kia cam chịu bị lợi dụng. 

Được phong phú nhờ  “riêng tư đúp”,  
phân biệt rõ ràng hai cái “Tôi”. 

Thiếu sự “riêng tư” thích hợp,  
không phân biệt rõ ràng cái “Tôi”. 
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“Cái Tôi” của Tôi Có Lớn Dần về Phần Xác Không?

Tôi có nghiện rượu, ma túy, tình dục, hay các thứ gì khác không?

Tôi có dành cho thân mình một sự tôn trọng chính đáng mà không tôn sùng nó không?

Tôi có nhận biết rằng thân thể cần cho sự cứu rỗi và thánh thiện không?

Khi cả hai đã 
trưởng thành 
về thể xác, sự 
hợp nhất sâu 
đậm có thể 

nảy sinh, trở 
nên nguồn 
vui vô tận.

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 131-132. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

“…mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự.”  
1 Tx 4,4

“Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa  
nơi thân xác anh em…” 

1 Côrintô 6,20

B Ả N G  K I Ể M  T Ự  C H Ủ :  S Ứ C  K H Ỏ E

1. Tôi có chủ tâm tập thể dục, ăn uống điều độ, thưởng thức thiên nhiên, chăm sóc trái đất, v.v  không?

2. Tôi có bày tỏ tình yêu qua sự hiện diện tích cực mà không bị chi phối (bởi điện thoại di động, iPad, v.v) không?

3. Tôi có thực thi Thương Xác Bảy Mối không (Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù 

rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết)

4. Ngoại hình của tôi có trở thành ngẫu tượng cho tôi không? Tôi có coi sức khỏe trên hết mọi thứ không? 

5. Tôi có coi thường thân xác mình không? Tôi có bỏ bê sức khỏe hoặc không quan tâm đến ngoại hình của mình không?

6. Tôi có nhận thức được những phản ứng sinh lý của sự ham muốn tình dục, tuy rằng ban đầu không phải là tội lỗi, để kiềm chế 

sự thúc đẩy tình dục tránh trở thành khát vọng nhục dục không?
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“Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới,  
trái tim anh, em đã chiếm mất rồi.” 

Diễm Ca 4,9

“Cái Tôi” của Tôi Có Lớn Dần Thêm về Cảm Xúc Không?

Khi cả hai  
đều chín chắn 

về cảm xúc,  
sự hợp nhất 
sâu đậm có 
thể xảy ra,  

trở nên nguồn 
vui vô tận.

Tôi đã đối diện với sự đau khổ của chính mình chưa?

Tôi đã cảm nhận được sự chữa lành của Chúa Giêsu, thường là qua sự khuyên bảo và cầu nguyện chưa?

Tôi có phấn đấu làm chủ sự yếu đuối để có thể yêu thương hết mình không?

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 131-132. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

“Thấy cô khóc … Người thổn thức trong lòng và xao xuyến … Đức Giêsu liền khóc.” 
Ga 11,33

B Ả N G  K I Ể M  T Ự  C H Ủ :  C Ả M  X Ú C

1. Tôi có để những cảm nghiệm tiêu cực của tuổi thơ điều khiển hành động của mình không?

2. Tôi có thao tác người khác, dù đôi khi vô tình, để họ làm theo ý mình không?

3. Tôi có xác định được những điểm “dễ nổi nóng” và chế phục chúng cách phù hợp không?

4. Cha mẹ tôi có ảnh hưởng quá mức tới quyết định/tâm trạng trong cuộc đời trưởng thành của mình không?

5. Tôi có ranh giới thích hợp với người khác để tránh rơi vào sự ích kỷ không?

6. Tôi có nghiện bất cứ điều gì không? (Trò chơi điện tử, internet, báo cải, thể thao, thần tượng, khiêu dâm, TV, mua sắm, thực 

phẩm, cờ bạc, mách lẻo, đọc sách báo như một giải thoát, phươn tiện truyền thông xã hội, v.v.)

7. Tôi có nhận thức được tài năng và thiếu sót của những người thân, hầu để chấp nhận và yêu thương họ không?

8. Tôi có cho phép bản thân để cảm nhận những cảm xúc không, hay tôi trốn tránh chúng?

9. Tôi có giữ mối hận thù không hay tôi chóng thông cảm và tha thứ?
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“Cái Tôi” của Tôi Có Lớn Dần Thêm về Mặt Tâm Linh Không?

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 131-132. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Thiên Chúa có là tâm điểm của đời sống tôi, được thể hiện qua việc dự lễ vào Chúa Nhật không?

Tôi có tìm kiếm Chúa Giêsu bằng phương cách của riêng mình không?

“Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.” 
1 Cr 6,17

Khi cả hai 
trưởng thành 
về tâm linh, 
sự hợp nhất 
sâu đậm có 

thể xảy ra, trở 
nên nguồn vui 

vô tận.

Tôi có lãnh 
nhận trách 

nhiệm hướng 
dẫn tâm linh 

không?

Tôi có nghĩ là 
chồng tương lai 
có thể dìu dắt 

chúng tôi về mặt 
tâm linh không?

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khi,  
thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.”

Gl 5,25

B Ả N G  K I Ể M  T Ự  C H Ủ :  T Â M  L I N H

1. Tôi có bỏ thời gian để cầu nguyện không? Tôi có cầu nguyện với người phối ngẫu tương lai không?

2. Tôi có thực thi Thương Linh Hồn Bảy Mối không? (Lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yêu ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ 

có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết)

3. Tôi có thời gian thinh lặng để lắng nghe Chúa không, hay bị chi phối bởi những phương tiện truyền thông?

4. Tôi có sợ Thánh Ý Chúa không, hay tôi chủ động tìm hiểu ý Ngài?

5. Tôi có những người bạn hiểu biết về đức tin mà tôi có thể tin tưởng để giúp tôi sống cuộc hành trình tâm linh không?

6. Tôi có làm gương sáng cho người khác về sự tín thác vào Thiên Chúa không?

7. Tôi có đi xưng tội thường xuyên không, nhất là khi có tội trọng?

8. Tôi có tham dự Thánh Lễ để gặp gỡ Đức Kitô hầu thêm sức mạnh để thương yêu không?

9. Tôi có suy ngẫm về sự rạn nứt do tội lỗi tạo ra trong chính mình, với Thiên Chúa, với thiên nhiên không? Tôi có cố gắng chống 

lại tội lỗi bằng tình yêu hy sinh không?

10. Tôi có ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương và chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho tôi và người phối ngẫu tương lai không?
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1. Bạn có bao giờ nghĩ đến tác động của việc có (hay không có) mối 

quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu trong đời sống hôn nhân tương lai 

của bạn không? Ý nghĩ của bạn liên quan đến tác động này là gì?

2. Bạn có nghĩ người phối ngẫu tương lai của mình tin vào điều này 

không? Bạn có bị áp lực hay sẽ vững tâm khi sống đời sống đức tin 

trong hôn nhân tương lai của bạn?

Hôn Nhân Bền Chặt Được Xây Dựng trên Sự Nhận Biết Đức Kitô

Theo Ep 5,21 và THTX 128:3. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Người 
Chồng

“Chúng Ta” 
Hạnh Phúc

Đức  
Kitô

Tôi  
Ích Kỷ

Hiến  
Mình

Người 
Vợ

Đức  
Kitô

Tôi  
Ích Kỷ

Hiến  
Mình

“Hãy nhớ rằng không có tội ác nào 
mà không có nạn nhân cả, mỗi khi 
tâm hồn bạn mềm yếu bạn làm yếu 
đi Nhiệm Thể Đức Kitô và mọi thành 
viên trong đó, kể cả những người mà 
bạn yêu thương nhất.” 
   Thuyết Kitô Giáo của Công Giáo, 256

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành 
nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây 

nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” 
Gioan 15,4
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Ý Nghĩa của Quan Hệ Vợ Chồng
“Anh thuộc về em và em thuộc về anh, và anh muốn tình 

yêu chúng ta lan tỏa bằng việc có con.”  
Ngôn ngữ thân xác của chúng ta xứng hợp với  

ngôn ngữ thề hứa của chúng mình.

Chồng-Vợ

Cha – Mẹ

Con Cái

“Cái Tôi” – 
Người Đàn Ông

“Cái Tôi” – 
Người Đàn Bà

Nhận diện “cái tôi” của mình để có thể cho đi bản thân.Nhận diện “cái tôi” của mình để có thể cho đi bản thân.

Con Trai Con Gái

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

“Cái Tôi” – Người Đàn Bà“Cái Tôi” – Người Đàn Ông

P H Ầ N  2

Món Quà Tình Yêu là TRỌN VẸN
H I Ê N  M Ì N H  C H O  S Ự  H I Ệ P  T H Ô N G :  T R Ở  N Ê N  “ C H Ú N G  T A ” 

Biểu đồ này là một tóm lược của tầm nhìn đầy đủ về hôn nhân. Chỉ có hai “Cái Tôi” riêng 

biệt – những người thấu hiểu bản thân cũng như về hôn nhân bao gồm sự sẵn sàng 

đón nhận con cái – mới có thể kết hiệp trong hôn nhân cách tự do đích thực. Với cảm 

nhận vững chắc về bản thân, hai người được tự do để hiến mình trọn vẹn để trở thành 

một “Chúng Ta”. 

Thí dụ, khi Joe lấy chị tôi Katy, họ trở thành Joe-cho-Katy và Katy-cho-Joe. Qua những 

thăng trầm, họ hiến thân cho nhau cách trọn vẹn. Cho dù họ chơi bóng chày, nấu ăn, 

cầu nguyện, hoặc xem phi – họ sống cho nhau. Khi con cái họ gặp khó khăn, họ kiên 

nhẫn chịu đựng – với và cho nhau và cho con cái họ. Khi gặp khó khăn về mặt tài chánh, 

họ tiếp tục lo cho nhau. Ngay cả khi Joe bị căn bệnh suy nhược, Katy đã phải đi làm để 

chăm sóc anh, luôn đồng hành cùng anh cho đến khi cái chết bi thảm của anh.  Họ đã 

ban tặng trọn vẹn và nhận lãnh trọn vẹn trong suốt cuộc hôn nhân của họ. Hiến mình 

trọn vẹn đem lại sự vững tâm cho các cặp vợ chồng!

“Phái tính cho thấy con 
người thuộc về thế giới 
vật chất và sinh học, 
nhưng khi được hội nhập 
vào tương quan giữa 
người với người, trong đó 
người nam và người nữ 
hiến thân cho nhau trọn 
vẹn và vĩnh viễn, phái 
tính mới có giá trị thực sự 
nhân linh.”  GLCG 2337
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Một phần của việc trở thành một “chúng ta” đòi hỏi sự chia sẻ chân thật những khía cạnh của cuộc sống với nhau. Mật thiết có 

nghĩa là “hiểu nhau”. Như Thánh Âu Tinh từng nói, chúng ta đều ao ước để hiểu và được hiểu, và chia sẻ sâu đậm nhất dẫn tới sự 

mật thiết. Sự chia sẻ đó dựa trên sự tin tưởng rằng cảm nghiệm, cảm giác và nhu cầu sâu sắc nhất mà chúng ta bộc lộ sẽ được tôn 

trọng – “Tôi sẽ được chấp nhận trọn vẹn” – và “người đó sẽ hiện diện trọn vẹn bên tôi”.

1. Hãy kể về những lần khi bạn chia sẻ với người bạn hay người trong gia đình một chuyện riêng tư và bạn đã được họ an ủi.  

Còn khi bạn chia sẻ chuyện cá nhân nhưng lại không được lắng nghe thì sao?

2. Cảm nghiệm nào cho thấy rằng người phối ngẫu tương lai chấp nhận bạn khi bạn chỉa sẻ chuyện riêng tư?  

Họ có chấp nhận trọn vẹn không? Đã có lần nào bạn hoàn toàn chấp nhận chuyện riêng tư của người phối ngẫu?

3. Điều gì đánh động bạn từ Vòng Tròn Mật Thiết này? Bạn và người phối ngẫu tương lai thường chia sẻ sự mật thiết  

ở mức độ nào? Bạn có thể làm thế nào để trở nên sâu đậm hơn về sự mật thiết?

Bảy Mức Độ Mật Thiết

Sự Kiện

Ý Kiến

Hy Vọng và Ước Mơ

Sáo Ngữ

Nhu Cầu Chính Đáng

Lỗi Lầm, Sợ Hãi và Thất Bại

Cảm Xúc

Theo Bảy Mức Độ Mật Thiết của Matthew Kelly, do Simon và Schuster xuất bản. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“CHÚ RỂ: ‘Này em gái của 
anh, người yêu anh sắp 
cưới, em là khu vườn 
cấm…’

CÔ DÂU: ‘Người tôi yêu cứ 
vào vườn của chàng mà 
thưởng thức hoa thơm trái 
tốt… có tiếng người tôi 
yêu gõ cửa’

CHÚ RỂ: ‘Mở cửa cho anh 
vào, hỡi em gái, người bạn 
tình của anh…’

CÔ DÂU: ‘…Lòng tôi rạo rực 
biết bao nhiêu…’” 

Diễm Ca 4,12.16; 5,2.4

KHÍA CẠNH CỦA MẬT THIẾT Ở MỨC ĐỘ NHU CẦU CHÍNH ĐÁNG
Tổng Quát: Sự mật thiết bảo bọc ở tất cả mức độ giúp chúng ta trở nên “phiên-bản-đẹp-đẽ-nhất-của-chính-mình.”

Thể Lý
Sự động chạm đúng đắn 
từ người khác. Các cặp vợ 
chồng nên âu yếm nhau 
một cách dịu dàng, bao 
gồm, nhưng không giới 
hạn sự động chạm của 

tình dục.

Cảm Xúc
Mỗi người đều  

cần và đáng  
được lắng nghe,  

chấp nhận, đón nhận 
như một quà tặng.

Trí Tuệ
Được thách thức  

để suy nghĩ. Sự kích  
thích trí tuệ rất cần nơi 
một số người nhưng lại 
không thế nơi một số 

người khác.

Tâm Linh
Yêu mến Thiên Chúa trên 
hết mọi sự. Nhu cầu tinh 
tế nhất… thường thinh 

lặng và đơn độc. Cơ hội để 
nhắc nhở về tình yêu của 
Thiên Chúa cho chúng ta. 

Tái tạo mối quan hệ.
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Vì tình yêu là hạt nhân của hôn nhân, điều quan trọng là phải nhận biết “Ngôn Ngữ Tình Yêu” của chính mình và 
người phối ngẫu tương lai. Gary Chapman nói đến 5 Ngôn Ngữ Tình Yêu trong sách của mình, Năm Ngôn Ngữ Tình 

Yêu: Làm Thế Nào để Bày Tỏ Sự Cam Kết Chân Thành Với Người Bạn Đời. Ông nói rằng “ngôn ngữ tình yêu” là cách tốt 
nhất mà một người có thể vừa cho và vừa nhận tình yêu.  

Sau đây là năm ngôn ngữ tình yêu của ông:

Quà tặng
Quà thật được mua hay làm và tặng người khác.

Thời gian có giá trị
Dành hẳn vài khoảng thời gian chỉ để ở bên nhau và tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Lời Khẳng Định
“Anh thật siêng khi thực hiện đề án đó, coi được lắm!” “Nhận xét của anh thật dí dỏm!”

Cử Chỉ Phục Vụ
Nàng thà là được chàng giúp rửa đống chén bát hơn là được tặng một bó hoa.  

Khen chàng không quan trọng bằng sửa soạn bữa ăn trưa cho chàng.

Động Chạm Thể Lý
Không phải chỉ là sự tiếp xúc sinh lý mà là những cử chỉ nhỏ bé như ôm chặt và nắm tay.

Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Gary Chapman

Theo sách của Gary Chapman, Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu: Làm Thế Nào Để Bày Tỏ Sự Cam Kết Chân Thành Với Người Bạn Đời Của Mình.  
© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

1. Hai “ngôn ngữ tình yêu” trên nhất của bạn là gì?

2. Hai “ngôn ngữ tình yêu” trên nhất của người-sắp-là-phối-ngẫu của bạn là gì?

3. “Các ngôn ngữ tình yêu” của cha mẹ bạn là gì? Của cha mẹ vị hôn thê của bạn là gì?  

Chúng tác động thế nào đến hôn nhân tương lai của bạn?

“…Hãy yêu mến nhau với tình tương thân tương ái,  
coi người khác trọng hơn mình.” 

Rôma 12,10

“Các bạn đừng sống riêng lẻ hay khép kín… nhưng hãy 
hợp lại để cùng tìm kiếm lợi ích chung.”  GLCG 1905
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Gia đình là một món quà tuyệt vời – là 

nơi ẩn náu an toàn với đầy tình yêu 

và tiếng cười. Chúng ta biết, tuy có 

những giây phút vui tươi, gia đình 

chúng ta cũng có những sa ngã và vì 

thế chúng ta cũng sa ngã. Nhìn lại quá 

khứ, không phải để xét đoán nhưng 

để thấy những điều tốt lành chúng ta 

muốn giữ hoặc những điều xấu mà 

chúng ta muốn tránh hầu xây dựng 

một gia đình lành mạnh hơn.

Nguồn Gốc Gia Đình: Tốt, Xấu, Đáng Sợ

Gia Đình Tương Lai của Bạn! 

Làm tốt nhất những gì bạn có 
được đòi hỏi sự cam kết tuyệt 

đối từ cả hai người –  
để yêu mến những người thân 

bị tổn thương, để chấm dứt  
sự tái phạm và mang lại sự 
chữa lành từ bây giờ và cho 

các thế hệ mai sau.

Ngoài ra, hãy trân trọng 
và truyền lại những 
món quà bạn nhận  

được từ gia đình, như 
khiếu hài hước, kỹ năng 
giao tiếp, đời sống đức 

tin sâu đậm, v.v.

Nghiện Ngập
Lạm Dụng
Đồng Lệ Thuộc
Trầm Cảm
Nghiện Rượu
Nợ Nần
Bệnh Tâm Thần
Ly Dị

Vấn Đề Bạn Phải Đối Diện Là Gì?

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa  
xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. 

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” 
Luca 6,37

1. Ở nhà, chúng tôi đề nghị bạn thực hiện một đồ họa gia phả với các mẫu di truyền và 

yếu tố tâm lý nhấn mạnh đến các liên hệ tương tự như họa đồ mẫu bên trên. Xem xét 

điều sau đây: Bạn đã khám phá ra điều gì mà bạn chưa từng biết? Nguồn gốc gia đình 

ảnh hưởng thế nào đến đời sống hôn nhân tương lai của bạn?

2. Chúng ta ý thức mình không bị “kẹt” trong sự tái phạm bất kể mọi ảnh hưởng của quá 

khứ. Dù sao thì sự ý thức này cũng giúp chúng ta có những chọn lựa thận trọng để 

duy trì một khuôn mẫu (cứ tiếp tục mừng Giáng sinh như thế) hoặc thoát ra khỏi một 

khuôn mẫu (chúng ta muốn người trong gia đình cùng nhau dâng lời cảm tạ trước 

tiên trong ngày hay chúng ta muốn được ăn ngon hơn, v.v.) Bạn có quan ngại gì về 

khuôn mẫu của chính gia đình bạn? Bạn băn khoăn gì về khuôn mẫu nguồn gốc gia 

đình của người phối ngẫu tương lai của bạn?
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Đối Thoại là Chìa Khóa để Hòa Hợp

Người Vợ

Người Chồng

Chúng ta 
cùng nhau 
quyết định

Tôi lĩnh hội

Tôi nghĩ

Tôi muốn

   Tôi  
cảm nhận

Tôi  
quyết định
Quá khứ, hiện 
tại, tương lai

Cho Em
Cho Anh

Cho Chúng 
Ta

Tôi xem xét điều 
đó thế nào

Sợ hãi, vui 
mừng, giận 

dữ, v.v.

Ý kiến của tôi

VẤN 
ĐỀ

Theo “Trục Quay Nhận Thức” của Tiến sĩ Daniel Siegel và THTX 128.5-6. Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Tôi lĩnh hội

Tôi nghĩ

Tôi muốn

   Tôi  
cảm nhận

Tôi  
quyết định
Quá khứ, hiện 
tại, tương lai

Cho Em
Cho Anh

Cho Chúng 
Ta

Tôi xem xét điều 
đó thế nào

Sợ hãi, vui 
mừng, giận 

dữ, v.v.

Ý kiến của tôi

VẤN 
ĐỀ

Là người độc thân, bạn tự quyết định mọi chuyện. Từ tự quyết định tới quyết định cùng người khác thường rất khó khăn. Trục 

Quay Nhận Thức trình bày cách giải quyết những tình huống khó xử mà chúng ta phải đối mặt.

1. Trục Quay Nhận Thức nhấn mạnh quá trình của việc quyết định. Đối thoại Imago giúp chúng ta chia sẻ cách mật thiết.  

Trong hai hình thức trên, hình thức trao đổi nào thích hợp với bạn nhất?

2. Trong quan hệ vợ chồng, bạn thấy lúc này khi nói mình dùng những lời “Tôi” hay “em/anh”?  

Bạn có thể thể hiện việc dùng những lời “Tôi” như thế nào?

“Tình yêu thương lẫn nhau nói lên rằng tình yêu không chỉ là một điều gì đó nơi người đàn 
ông và một điều gì đó nơi người đàn bà – vì trong trường hợp đó sẽ có hai tình yêu riêng biệt 
– nhưng là một điều gì đó chung và độc đáo giữa hai người … Hai thực tế tâm lý này kết hợp 
để tạo nên một tổng thể duy nhất – Chúng ta gần như có thể nói đấy là một thực thể duy nhất 
nơi đó hai người kết hợp với nhau ... Bởi để cái ‘chúng ta’ trở nên hiện hữu, tình yêu song 
phương tự nó chưa đủ, vì sự hiện hữu như thế vẫn bao gồm ‘hai cái tôi’ mặc dù vẫn có thể 
hoàn toàn bị loại bỏ để trở nên cái ‘chúng ta’ duy nhất. Tính hỗ tương chính là yếu tố xác định 
cái ‘chúng ta’ có trở nên hiện hữu trong tình yêu hay không. Tính hỗ tương là bằng chứng 
rằng tình yêu đã chín muồi …”  
 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Tình Têu và Trách Nhiệm, 84-53
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“Khi nào Thần Khí sự thật đến,  
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” 

Gioan 16,13

Đối thoại, đối thoại, đối thoại! 
Để hai “cái tôi” trở thành một “chúng ta”, đối thoại cách chân thành là chủ yếu.  

“Đối Thoại Imago” Tạo một Không Gian An Toàn, Thiêng Liêng

Theo Đối Thoại Imago...  3 Bước đến Sự Kết Giao của Tiến Sĩ Harville Hendrix và Tiến Sĩ Helen LaKelly. Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Đầu tiên, cần xác định xem người kia có rảnh không. Sau đó, bắt đầu cuộc nói chuyện  
đã được soạn sẵn trong sự cởi mở và chấp nhận – hơn là tấn công nhau.

Làm thế nào để tôi có thể tập trung vào chồng/vợ của mình  
và vào quan hệ của chúng tôi? Mối quan hệ giữa chúng tôi cần gì nơi tôi?

Tin rằng anh sẽ lắng 
nghe, em có thể chia sẻ 
một cách thành thật.Người 

Cho

Sự Thông Cảm 
Chân Thực

Người 
Nhận

1 Thông điệp
“John, em cảm ơn 
anh đã giúp em lo 

cho Mẹ.”

 1 Phản Ánh  
Thông điệp

“Em cảm kích khi anh 
chăm sóc cho Mẹ phải 

không Mary?”

 2 Thẩm Định 
Người Cho

“Cũng đúng là khi anh 
chăm sóc cho Mẹ làm 
em cảm thấy là anh 

cũng lo cho em – mọi 
mặt của cuộc sống em.”

 3 Cảm Thông  
với Người Cho

“Mary, anh đoán được lúc 
anh giúp lo cho Mẹ, em 

cũng cảm nhận được tình 
yêu anh dành cho em.”

3 Dấu Hiệu Tích Cực của Sự Tha Thứ
1. Khả năng sử dụng sự tức giận cách xây dựng, tức là, giảm thiểu sự trầm mặc hay hành động phá hoại.
2. Gia tăng thái độ tích cực cách chân thành, đặc biệt đối với người đã được tha thứ. 
3. Khả năng tha thứ và yêu cầu sự tha thứ từ người khác, kể cả khi họ không muốn tha thứ. 

Nhà Tâm Lý Học, Tiến Sĩ Paul Vitz và Tiến Sĩ Philip Mango, www.saintmichael.net/pscychodynamics

Từ tự quyết định tới quyết định cùng người khác thường rất 

khó khăn. Nguyên tố của việc đối thoại Imago là sự tín nhiệm. 

Không có sự tin tưởng, hiến mình trọn vẹn rất khó. Phản ánh, 

thẩm định và thông cảm là cách bày tỏ với những người thân 

yêu rằng bạn đáng được tin cậy để nhận sự hiến mình trọn vẹn 

của họ. 

1. Bạn có tín nhiệm vị hôn phu/hôn thê của mình để chia sẻ 

một cách chân thành không? Tại sao? Tại sao không?

2. Tại sao sự cảm thông lại quan trọng trong các mối quan 

hệ? Hãy chia sẻ những lần bạn đã cảm thông với người 

thân yêu và khi họ cảm thông với bạn.



2 6       TOBET4ENGAGED

Sự Không Rõ Ràng khi Thông Tri

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Điều tôi nói có thể bị cảm nhận  
khác đi với ý tôi muốn nói.

Điều tôi nghe và hiểu có thể  
khác với ý đúng của nó.

Người cho

Hiểu lầm

Người nhận

Thông 
điệp

Thông 
điệp

Sự không rõ ràng khi thông tri:  
DỪNG LẠI!

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tâm trạng, sinh lý  
và giới tính góp phần  
ngăn cản và đưa đến  

sự hiểu lầm.

Đói ăn

Giận dữ

Trễ nãi/Cô đơn

Mệt mỏi

Hiểu lầm

Sự không rõ ràng khi thông tri:  
DỪNG LẠI!

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tâm trạng, sinh lý  
và giới tính góp phần  
ngăn cản và đưa đến  

sự hiểu lầm.

Đói ăn

Giận dữ

Trễ nãi/Cô đơn

Mệt mỏi

Hiểu lầm



TOBET4ENGAGED     2 7

Nỗi Đau Đáy Lòng và Xung Đột Hôn Nhân
Nỗi Sợ Hãi Nhất của Người Chồng: Tôi Có Đàn Ông Đủ Không?

Theo các khái niệm của Tiến sĩ Bob Schuchts thuộc Trung Tâm Chữa Lành Gioan Phaolô II, Tallahassee, Florida. Được phép sử dụng. Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Người chồng 
khống chế…

Nguyên nhân Kết quả

Người chồng trở 
nên thụ động…

Thế nên người 
vợ cảm thấy 

không còn hấp 
dẫn nên thu 

mình lại

Thế nên người 
vợ cảm thấy 

không còn hấp 
dẫn và trở nên 

chế ngự

HOẶC

Nỗi Đau Đáy Lòng và Xung Đột Hôn nhân
Nỗi Lo Sợ Nhất của Người Vợ: Tôi Có Còn Hấp Dẫn Không?

Theo các khái niệm của Tiến sĩ Bob Schuchts thuộc Trung Tâm Chữa Lành Gioan Phaolô II, Tallahassee, Florida. Được phép sử dụng. Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Người vợ 
rầy rà…

Người vợ cảm thấy 
bị hạ thấp và trở 
nên lạnh lùng…

Thế nên người 
chồng cảm thấy 
mình không đàn 

ông đủ và thu 
mình lại

Thế nên người 
chồng cảm thấy 

mình không 
đàn ông đủ và 

công kích

HOẶC

Nguyên nhân Kết quả

“L
ệ t

hu
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Sự Nhân Nhượng Quân Bình

“…cả hai người được  
phó thác trách nhiệm 

phải lo gìn giữ sự nhân 
nhượng quân bình…”

Theo THTX 33:2. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Người Chồng

Mối Liên  
Kết

Người Vợ

cho

nhận

hoa quả

Mối Tương Quan Bất Cân Xứng

Mối quan hệ lệ thuộc vào  
người chồng để bảo vệ và khi  

bị xâm phạm, củng cố lại.
— Gioan Phaolô II

Theo THTX 33,2. Diễn giải văn bản của Gioan Phaolô II. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Người Chồng

Chia Rẽ

Người Vợ

sử dụng

sử dụng

đổ vỡ

S A U  S Ự  
C Ứ U  R Ỗ I : 

“Này đây 
Ta đổi mới 

mọi sự.” 
Khải Huyền 21,5

S A U  K H I  
S A  N G Ã : 

“Ngươi 
sẽ thèm 
muốn 
chồng 
ngươi, 

và nó sẽ 
thống trị 
ngươi.” 
Sáng Thế 3,16
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Thoát khỏi “Phiền Muộn” (“những gì 

gây tổn thương tới người khác”) bằng 

cách theo dõi những ngày “Không 

Phiền Muộn” sẽ đem lại sự chữa lành 

và đổi mới.

Dùng cách đối thoại Imago Dei để tập 

“hiểu biết người khác, thúc đẩy tiềm 

năng của nhau, và cảm nghiệm sự 

cảm thông.” (Xem biểu đồ trên).

Các tác giả và tâm lý gia 
Tiến Sĩ Harville Hendrix &
Tiến Sĩ Helen LaKelly Hunt
Thách Đố Không Phiền Muộn: Nhận 
Được Tình Yêu Bạn Muốn  
www.harvillehendrix.com 

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT LÀNH MẠNH: Lời Khuyên từ Các Chuyên Gia
Giúp người phối ngẫu 

tăng trưởng bằng cách 

bước ra khỏi giới hạn 

chính mình.

Hãy dùng Thước Đo của 

Sự Rộng Lượng thay vì 

dùng Kiếng Lọc của Sự 

Công Bằng.

Tác Giả  
Jennifer Roback Morse & 
Betsy Kerekes 
101 Mẹo để có một Hôn 
Nhân Hạnh Phúc Hơn  
www.ruthinstitute.org 

Phần hai trong cuốn sách 

trình bày sự thất vọng, bực 

bội và tức giận của ông. Ông 

cũng đề cập đến sự ghen 

tuông, mối quan hệ trong 

gia đình, sự cân bằng việc 

làm với hôn nhân, và quản lý 

tiền bạc.

Tác giả và tâm lý gia  
Tiến Sĩ Peter M. Kalellis 
Sống với những Quan  
Hệ Khó Khăn  
www.peterkalellis.com 

Đối Thoại 

rõ ràng với mơ hồ 

cởi mở với thận trọng 

thành thật với gian dối 

hữu hiệu với vô hiệu 

đối thoại hữu hiệu là sẵn sàng 

đáp ứng nhu cầu của người 

khác với sự cảm thông chân 

thật và nhu cầu được nêu rõ.

Tác giả và tâm lý gia  
John Farrelly 
Cẩm Nang cho Cuộc  
Hôn Nhân Tốt  
www.veritasbooksonline.com/
authors/f/j/john-farrelly.html

Theo Cho Hôn Nhân Bạn tại www.usccb.org. Đường dây trực tiếp 1-800-799-SAFE(7233). 
“Không một ai bắt buộc phải tiếp tục khi bị lạm dụng trong hôn nhân.” – Các Giám Mục Hoa Kỳ.   

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Lời khuyên từ một thành viên TOBET, đã thoát khỏi sự lạm dụng trong hôn nhân lúc 26 tuổi: 
“Trước khi quyết định kết hôn, hãy để ý đến những dấu hiệu dù nhỏ nhất, vì nó có thể biến 

thành sự bạo động. Hãy kín đáo hỏi ý kiến của một chuyên gia tư vấn khách quan.”

Bực bội, muốn  
được thông cảm hơn,  

hiểu lầm, yếu đuối

Bất đồng ý  
kiến về khoản nợ 

hoặc việc mua 
sắm, thỏa  

hiệp với nhau

Cãi vã, 
nhưng sau đó 
hòa giải qua 

đối thoại

Khó chịu nhưng  
thông cảm vì sự khác 
biệt của kích thích tố, 
“sự lợi dụng” nếu có  

sẽ phai nhòa

Trút cơn giận  
và thất vọng một 

cách phù hợp.

Cảm Xúc
Chỉ trích liên tục, chửi rủa, văng tục,  

luôn thao tác, nghiện rượu,  
sách báo khiêu dâm và ma túy.

Những Dấu Hiệu của Bạo Lực trong Gia Đình

Tài Chánh
Hạn chế truy cập trương mục  

của nạn nhân, ngăn cản hoặc bắt 
buộc nạn nhân phải đi làm,  

rút khoản tiền lớn hoặc mua món đồ 
mắc tiền mà nạn nhân không  
đồng ý, quyết định tất cả vấn  
đề tài chánh không cho nạn  

nhân có ý kiến.

Tâm Lý
Hăm dọa, đe dọa, bỏ bê,  

cô lập nạn nhân với gia đình  
và bạn bè, nhu cầu không hợp lý, 

liên tục kiểm soát lịch trình của nạn 
nhân, khiến nạn nhân điên đầu  
hoặc xấu hổ, ‘chiến tranh lạnh’,  
cố tình làm những điều mà nạn 

nhân chán ghét.

Thể Lý
Hành vi bạo lực như đánh,  

đá, cắn và đẩy. Ném đồ, hủy hoại tài sản,  
liều lĩnh kể cả khi có sự đe dọa.

Tình Dục
Bất kỳ hành vi tình dục nào  

cưỡng ép nạn nhân, chia sẻ các chi tiết  
mật thiết cách công khai, dùng tình dục  

để thao tác – từ chối hoặc đòi hỏi,  
ham muốn xác thịt.

Xung 
Đột Lành 

Mạnh 
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Theo THTX 28,3. 32,3 và 43,7. Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Đàn Ông và Đàn Bà Đàn Ông với Đàn Bà

Cho chính chúng ta, cho thế giới,  
cho Hội Thánh và Thiên Chúa Mỗi người cho chính mình

Niềm vui của việc có cho có nhận Khó khăn của tình trạng sống tách rời

Thân xác là quà tặng của tình yêu Thân xác là công cụ để sử dụng

Tranh đấu cho một thế giới tốt đẹp hơn Chia rẽ và cô lập

Xung Đột Giới Tính

“Chia để trị.”Sự Hiệp Thông giữa Mọi Người

“[Toàn bộ lịch sử được định đoạt bởi …] việc nàng là ‘ai’ đối với chàng,  
chàng là ‘ai’ đối với nàng.” — THTX 43,7

Trong những trang trước, chúng ta đã thấy sự lộn xộn của 

các mối quan hệ. Vấn đề sẽ xảy ra và cần sự suy ngẫm đúng 

đắn, nhưng nếu bạn chung thủy với nhau trọn vẹn, bạn sẽ 

tìm được giải pháp cho những vấn đề đó. Khi cả hai đều biết 

rằng mình sống cho nhau, qua những thăng trầm của cuốc 

sống, những xung đột không còn đáng sợ nữa – bạn không 

cần phải sợ. 

Tha thứ là chính. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu dạy 

phải tha thứ 70 lần 7 – một con số lớn, ngụ ý rằng không chỉ 

một vài lần. Giải quyết xung đột là công việc của hôn nhân. 

Nếu nghĩ rằng hôn nhân là dễ dàng thì hóa ra chúng ta coi 

thường việc trở thành một “chúng ta” vì nó cần thời gian, sự 

khiêm nhường, kính trọng và yêu thương. Chắc bạn cũng 

nhớ không một ai trong chúng ta xứng đáng để nhận được 

sự tha thứ từ Chúa Giêsu; đó chỉ món quà tình yêu nhưng 

không. Hãy nhớ điều đó khi bạn khăng khăng ôm lấy sự hận 

thù. Hãy nắm lấy thập giá của sự hy sinh, tình yêu tha thứ – 

cho chính bản thân và cho người phối ngẫu tương lai. 

1. Hãy chia sẻ với nhau lần bạn cảm nghiệm được sự tha 

thứ bất ngờ trong quá khứ.

2. Bạn thường phạm vào những yếu tố nào dẫn đến sự 

hiểu lầm: Đói Ăn, Cô Đơn/Trễ Nãi, Mệt Mỏi? Còn người 

phối ngẫu tương lai của bạn thì sao?

3. Các bạn nam: bạn có sợ rằng mình “Có Đàn Ông Đủ/

Có Khả Năng” không? Giải thích. Bạn sẽ làm gì để hành 

động dựa trên sự chữa lành thay vì trên nỗi đau lòng 

trong hôn nhân tương lai của bạn?

4. Các bạn nữ: bạn có sợ rằng mình “Có Còn Hấp Dẫn” 

không? Giải thích. Bạn sẽ làm gì để hành động dựa trên 

sự chữa lành thay vì trên nỗi đau lòng trong hôn nhân 

tương lai của bạn?

5. Làm cách nào để biết rằng người phối ngẫu tương lai 

của bạn có thể tha thứ, cũng như yêu cầu sự tha thứ?
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Đại Học An Tâm Tài Chánh (FPU) là chương trình của Dave Rampsey có các lớp học được phục vụ tại nhiều địa điểm trên cả nước. Có thể tìm hiểu thêm về lớp học đổi đời này tại  
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Bước Nhỏ 1 $1.000 cho Quỹ Khẩn

Bước Nhỏ 2 Dùng Quả Cầu Tuyết Nợ Nần để trả hết nợ

Bước Nhỏ 3 Dự trữ từ 3 đến 6 tháng chi phí tiêu xài

Bước Nhỏ 4 Đầu tư 15% vào quỹ hưu trí trước và sau khi trừ thuế (Roth IRA)

Bước Nhỏ 5 Quỹ đại học cho các con

Bước Nhỏ 6 Trả dứt tiền nhà

Bước Nhỏ 7
Làm giàu và cống hiến!  

(Xem phần Thuế Thập Phân trong sách của Ramsey)

Bảy Bước Nhỏ về An Tâm Tài Chánh  
của Dave Ramsey

Đại Học An Tâm Tài Chánh (FPU) là chương trình của Dave Rampsey có các lớp học được phục vụ tại nhiều địa điểm trên cả nước. Có thể tìm hiểu thêm về lớp học đổi đời này tại  
www.daveramsey.com và tham dự một lớp trong vùng ở để chuẩn bị cho hôn nhân của bạn. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Trình Bày Hết Những Việc Cần Bàn Minh bạch là giải pháp!

“Kết Hôn” Các Trương  
Mục của Bạn

Khi kết hôn, bước quan trọng là gộp chung tiền bạc 
của cả hai vào một tài khoản chung.

Cùng nhau bắt đầu lên  
kế hoạch chi tiêu

Khi đã lập gia đình bạn nên chủ động  
sát nhập lợi tức của nhau và viết xuống  
các khoảng chi tiêu chung, rồi xác định  

xem một tháng điển hình sẽ thế nào. 

Lên Kế Hoạch
Một khi mọi việc đã được bàn thảo thì vợ chồng  
phải xác định xem “Bước Nhỏ” của mình là gì!

Dành Ưu Tiên cho Nhau
Dù làm gì thì bạn cũng đừng căng thẳng!  

Chỉ là tiền thôi mà.

Đại Học An Tâm Tài Chánh của Dave Ramsey
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50%

Theo Đại Học An tâm Tài chánh của Dave Ramsey. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Lãnh Vực Nguy hiểm: Cho Vay Tiền

Nếu bạn phải giúp ai bằng tiền thì hãy nên tặng họ như một món quà thay  
vì như là tiền cho vay – giữ mối liên hệ của bạn cho bền chặt.

55% trong số này không 
hoàn trả tiền mượn.

50% giúp cho người  
khác vay $100 hoặc hơn.

57% số người được khảo 
sát nói rằng tình bạn hoặc 
mối quan hệ của họ bị đổ 

vỡ do một người không trả 
nợ lại cho người kia.

TIỀN VAY

850

760
725

660

560

300

Theo biểu đồ năm 2011 của SmartMoneyTalk.com. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Biểu Đồ Điểm Số Tín Dụng FICO®

Tuyệt Đối

Rất Tốt
Tốt

Trung bình

Xấu

Người cho vay dùng 
Điểm Số FICO® để 

ấn định mức lãi xuất, 
tiền cho vay, sự giảm 

giá và thẻ tín dụng cao 
cấp tốt nhất.

Biểu đồ thường xuyên 
thay đổi.

Lưu ý: Mặc dù 

Dave Ramsey 

không đồng ý với 

việc sử dụng tín 

dụng, số điểm 

FICO có thể ảnh 

hưởng nghiêm 

trọng tới các lựa 

chọn tài chánh của 

bạn. Hãy xem xét 

ý kiến của những 

chuyên gia khác 

như David Bock và 

Susan Orman.
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Dave Ramsey bàn về Thuế Thập Phân

“Cho đi giải thoát linh hồn của người cho.”

Là gì? Nộp ‘thuế thập phân’ nghĩa là đóng 10% tổng lợi nhuận.

Ích lợi?

Thuế thập phân được lập ra vì ích lợi của chúng ta. Thuế này hướng dẫn chúng ta luôn biết có Thiên 
Chúa trước hết trong đời sống mình và trở nên những con người không ích kỷ. Người không ích 
kỷ là những người chồng, người vợ, người bạn, họ hàng, nhân viên và chủ nhân tốt. Thiên Chúa 
cố gắng chỉ dẫn chúng ta làm thế nào để thành công theo thời gian. Cái mà chúng ta cho đi có thể 
giúp được cho những người cần được trợ giúp.

Ai nói?
“Mọi thuế thập phân đều thuộc về ĐỨC CHÚA…” Lv 27,30-33. 

Chúa Giêsu nói, “Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết, [vì] tất cả những người kia đều rút 
từ tiền dư bạc thừa của họ… còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình.” Lc 21,1-4

Thật vậy sao? Nếu bạn không thể sống với 90% thu nhập thì bạn cũng chẳng thể sống với 100% lợi tức của mình.

Vì sao? Hãy đọc Kinh Thánh và lĩnh hội những gì có thể từ đó, và nếu bạn bố thí thì hãy làm thế vì tình 
yêu đối với Thiên Chúa chứ không vì cảm thấy mình có lỗi.

Khi nào? Luôn luôn. Kinh Thánh không hề nói gì đến ‘sự tạm dừng’ bố thí [vào lúc túng quẫn].

CÒN NỮA Tận dụng khoản thuế khấu trừ!

“Chúng ta kiếm sống bởi cái chúng ta được, nhưng chúng ta thật sự sống bởi cái chúng ta cho đi.”

“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho  
một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi  

đã làm cho chính Ta vậy.” 
Mátthêu 25,40

1. Bạn nghĩ vì sao mà tiền bạc lại là đề tài nhạy cảm với các 

đôi vợ chồng? Vì sao tiền bạc là nguồn gốc của sự căng 

thẳng, ngay cả đưa đến ly dị?

2. Một cụ có 35 năm hôn nhân hạnh phúc nói, “Tiền bạc 

không phải là vấn đề sâu xa. Vấn đề nằm ở cái mà tiền bạc 

đại diện: sự đảm bảo. Nếu một cặp vợ chồng có thể trao 

đổi, thật sự trao đổi với nhau về tiền bạc thì điều đó không 

thành vấn đề.” Bạn có đồng ý thế không? Tại sao? Tại sao 

không? Bạn có sẵn sàng để thay đổi lối suy nghĩ về tiền bạc 

không? Bạn sẽ làm gì nếu người phối ngẫu tương lai không 

chịu thay đổi? Đó có phải là dấu hiệu rạn nứt không?

3. Bạn là mẫu người nào? Và người phối ngẫu tương lai của 

bạn là mẫu người nào: keo kiệt hay hoang phí hay tiết chế. 

Thực tế đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hôn nhân của bạn?

4. Bạn xem tiền bạc như một món quà của Thiên Chúa hay 

của mình? Bạn đã từng bàn bạc về dâng thuế thập phân 

cho giáo xứ của bạn chưa? Bạn có dâng thuế thập phân 

cho những hội từ thiện bảo vệ nhân phẩm của con người 

hoặc các hội từ thiện khác không? Thuế thập phân cũng có 

nghĩa là đóng góp 10% của thời gian và tài năng của mình. 

Bạn sẽ làm gì để tích cực dâng thuế thập phân cho giáo xứ/

cộng đồng của bạn. (Lưu ý: điều này có nghĩa là sống theo 

Thương Người Có Mười 14 Mối. Xem GLCG 2447)

5. Bạn nên dành thời gian yêu cầu được hướng dẫn và trao 

đổi về những điều sau: 

      Bảo hiểm nhân thọ 

      Điểm Số và Phục Hồi Điểm Số Tín Dụng và Quỹ Hưu Trí 

      Làm di chúc bao gồm sư bảo hộ con cái nếu lỡ cả hai  

      người đều mất đi.
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Tất Cả Kitô Hữu Đều Tin…

Chúa Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa Con

Nhập Thể:  
Con Thiên Chúa 
xuống thế làm 

người bởi quyền 
phép của Chúa 
Thánh Thần.

Kinh Thánh:  
Lời Chúa đã 

được linh hứng 
bởi quyền 

phép của Chúa 
Thánh Thần.

Thiên Chúa Ba 
Ngôi: 

Cội Nguồn 
của mọi sự, vì 

“Thiên Chúa là 
tình yêu”.

Tín Hữu Tin 
Lành, Chính 
Thống Giáo 

và Công Giáo 
có cùng chung 

nhiều niềm 
tin chính

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Trong phần đầu của sách này nói về sự hiến mình trọn vẹn 

để trở thành một “chúng ta”, chúng ta đã bàn qua sự chia 

sẻ và đối thoại mật thiết, nguồn gốc của sự chia rẽ và sự 

tha thứ, và những vấn đề tài chánh – tất cả những điều đó 

đều có thể giúp hoặc trở thành những trở ngại cho sự kết 

hợp của hai bạn. Giờ đây chúng ta sẽ bàn tới đề tài tối quan 

trọng: tôn giáo. Từ tôn giáo có nghĩa là “đoàn kết lại” như 

một cộng đồng được đoàn kết bởi đức tin.

Những bạn đến từ các truyền thống khác như Do Thái Giáo 

hay Ấn Độ Giáo vẫn có thể đồng ý với những nguyên tắc 

liên kết mọi người: tôn trọng phẩm giá của mỗi người, tôn 

trọng niềm tin của người khác, nhận biết rằng tình yêu 

là yếu tố của bất kỳ mối quan hệ tốt lành nào. Một trong 

những người bạn Công Giáo thân nhất của tôi lấy một 

người vô thần, người đó luôn ủng hộ cô trong đời sống 

đức tin của mình. Anh ấy tham dự Thánh Lễ với cô ta, và 

cũng biết rằng các con cái sẽ được nuôi dưỡng trong Hội 

Thánh Công Giáo. 

Còn những bạn là Kitô hữu – Chính Thống Giáo, Tin Lành 

hay Công Giáo – bạn được kết hiệp trong niềm tin vào Đức 

Giêsu Kitô là Con của Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc chúng 

ta. Ngài mạc khải cho chúng ta qua Mầu Nhiệm Nhập Thể 

và Thánh Kinh, và Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng của mọi 

sự, vì “Thiên Chúa là Tình Yêu.”

Tuy nhiên, là một người Công Giáo đòi hỏi phải tham dự 

Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật, không vì bị bắt buộc, nhưng để 

thờ phượng Thiên Chúa với cộng đoàn dân Chúa, để được 

bồi dưỡng bởi Mình và Máu của Chúa Giêsu, không phải 

chỉ là một biểu tượng nhưng là một thực tại. Hãy bàn thảo 

một cách nghiêm túc về sự khác biệt cũng như sự tương 

đồng về tôn giáo.

1. Đức tin của bạn có ý nghĩa gì đối với bạn và tại sao? 

Kinh Thánh có ý nghĩa gì đối với bạn và tại sao?

2. Bạn làm gì để khuyến khích người phối ngẫu tương lai 

để sống đời sống tâm linh?

3. Tôn giáo quan trọng đối với bạn như thế nào? Đối với 

người phối ngẫu tương lai? Nếu có sự khác biệt, làm 

thế nào để củng cố thay vì phá hoại bởi những sự 

khác biệt đó?

4. Nếu các bạn có niềm tin khác biệt, bạn sẽ làm gì để 

giải quyết những xung đột về tôn giáo, đặc biệt khi 

liên quan tới việc nuôi dưỡng con cái?
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Một người bạn của tôi, một nữ tu mặc chiếc áo dòng trắng dài sát đất, kể về một 

cuộc gặp gỡ thú vị: “Ngày kia, khi tôi đi chợ, tôi thấy một bé gái nhìn chằm chằm 

tôi.  Tôi mỉm cười. Sau đó, đứa bé nói với mẹ mình rất to rằng, ‘Mẹ, cô ấy đang làm 

đám cưới!’” 

Từ miệng các trẻ nhỏ! Nữ tu đó đại diện cho tất cả chúng ta, Nhiệm Thể-Hiền Thê 

của Đức Kitô – Hội Thánh. Khi nghe nhắc tới Hội Thánh, người ta thường có những 

ác cảm, nhưng Đức Kitô Ngài yêu thương Hội Thánh, phó thác trọn vẹn cho Nhiệm 

Thể-Hiền Thê-Hội Thánh của Ngài. Theo đó, Hội Thánh giúp chúng ta để yêu. Tất cả 

giáo huấn của Hội Thánh đều được ban cho chúng ta để bảo vệ tình yêu.

1. Bạn diễn tả Hội Thánh như thế nào? Người phối ngẫu tương lai của bạn diễn 

tả Hội Thánh như thế nào?

2. Những hiểu biết của bạn về Kitô giáo là gì? Bạn nghĩ sao về chủ nghĩa thế 

tục càng ngày càng chống lại tự do tôn giáo?

Quan Điểm về Hội Thánh và Sự Tự Do

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Chúa Giêsu

Tôi, Hoàn Toàn Tự Do  
trong Chúa Kitô và Hội Thánh

Quá khích:

“Tôi phải ‘chịu  
đựng và vâng lời’ – 

hay sẽ bị trừng phạt”

…có thể đưa đến  
sự nghiêm ngặt 
thiếu hiểu biết.

Quá khích:

“Hội Thánh  
thật sự đi sau  

thời đại”

…có thể dẫn đến 
thuyết tương đối 

thiếu sự thật.
Hiền Thê Chúa Kitô

Mẹ

Thầy

Tôi thật sự là một con người trọn vẹn và tự do khi tôi quy phục luật 
yêu thương của Thiên Chúa, được ủy thác cho Hội Thánh.

“Anh em đã được gọi để hưởng tự do…  
có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt,  

nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau.” 
Galát 5,13

“Phẩm giá con người đòi họ phải 
hành động theo một sự lựa chọn 
ý thức và tự do, được tác động và 
quyết định bởi một xác tín cá nhân 
chứ không phải chỉ dưới hiệu quả 
các thôi thúc của bản năng hoặc 
của một sự cưỡng chế bên ngoài. 
Con người đạt đến phẩm cách đó 
khi tự giải thoát khỏi mọi nô dịch 
của các đam mê, nhờ tự do chọn 
lấy điều thiện, con người theo đuổi 
cùng đích của mình và khôn 
khéo thực sự tạo cho mình những 
phương tiện thích ứng.” 
 Gaudium et Spes 17
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Trong những thế hệ trước, những cặp hẹn hò hoặc đính hôn đã không chung sống 

với nhau. Tình yêu sắt son phải được tuyên xưng công khai trong đám cưới trước khi 

họ chung sống với nhau. 

Ngày nay, có vẻ như sự thực dụng cũng như sự tiện lợi tài chánh, không phải sự cam 

kết chính thức, ảnh hưởng tới quyết định của các cặp vợ chồng. Sống thử là một 

cách để dễ dàng thoát khỏi một mối quan hệ. Nó ăn sâu vào sự bất an sâu thẳm của 

người nam – “Tôi Có Đàn Ông Đủ Không?” – cũng như sự bất an sâu thẳm của người 

nữ – “Tôi Có Hấp Dẫn Đủ Không?”.

1. Bạn nghĩ sao về việc sống thử trước hôn nhân hiện nay lại quá phổ biến?  Bạn có 

nghĩ việc này sẽ giúp ích cho xã hội và cho các mối liên hệ không?

2. Bạn nghĩ sao về việc trong các cặp sống thử, chỉ có 27% còn là vợ chồng nếu họ 

cưới nhau sau thời gian sống thử?

3. Hiện nay, có những người trong các bạn đang chung sống như vợ chồng.  Làm 

thế nào để các bạn có thể đạt tới kỷ lục thành công 99% của việc kết hôn và 

chung sống trọn đời?

4. Làm thế nào để việc đính hôn của bạn theo quy luật yêu thương của Thiên Chúa?

ĐỂ BIẾT THÊM VỀ THỐNG KÊ SỐNG THỬ TRƯỚC HÔN NHÂN: 
nationalmarriageproject.org/wp-content/uploads/2013/01/ShouldWeLiveTogether.pdf

www.citizenlink.com/2010/06/14/does-cohabitation-protect-against-divorce/

27%

50%

90%

97%

99%

Thống Kê Hôn Nhân

Theo thống kê của Tommy Nelson trong Thư Ái. Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Phần Trăm Các Cặp Vợ Chồng Cưới Nhau Suốt Đời

Các cặp sống  
thử rồi mới cưới

Các cặp vợ chồng lấy nhau dưới quyền 
bính của Hội Thánh

… và những người cùng nhau thờ 
phượng Thiên Chúa vào mỗi Chúa Nhật

… và những người thực hành giáo huấn 
của Hội Thánh về tình dục

… và những người cùng nhau cầu 
nguyện hằng ngày

“Tôbia ngồi dậy, ra khỏi 
giường và nói với Xara: 

‘Đứng lên, em! Chúng ta 
hãy cầu nguyện, nài xin Đức 
Chúa để Người xót thương 

và ban ơn cứu độ cho chúng 
ta!’ Cô đứng lên, rồi cả hai 
bắt đầu cầu nguyện… ‘Giờ 
đây, không phải vì lòng dục, 

mà con lấy em con đây, 
nhưng vì lòng chân thành. 
Xin Chúa đoái thương con 
và em con cho chúng con 

được chung sống bên nhau 
đến tuổi già.’” 

Tôbia 8,4-5.7-8
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“Phải đối xử tốt với nhau,  
phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau,  

như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” 
Êphêxô 4,32

Đường đến Sự Hiệp Thông trong Hôn Nhân

Bởi Tiến sĩ Bob Schuchts của Trung Tâm Chữa Lành Gioan Phaolô II, Tallahassee, Florida. Được phép sử dụng. Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Phạm Vi Trở Ngại Thông Tri

Hiệp nhất tâm linh Thờ ơ và xung đột tâm linh Cầu nguyện và thờ phượng

Gần gũi tình cảm Tổn thương và cô lập Lắng nghe và bày tỏ

Chung sức Ích kỷ và kiềm chế Phục tùng lẫn nhau

Hòa giải Kiêu hãnh và đắng cay Xin lỗi và tha thứ

Gần gũi tình dục Tham dục và vô cảm Ái tình và giao hợp

“Lạy cha, để tất cả nên một,  
như Cha ở trong con và con ở trong Cha.” 

Gioan 17,21

Chúng ta kết thúc phần này với phần Đường đến Sự Hiệp 

Thông trong Hôn Nhân. Nhận thức về những trở ngại và 

các biện pháp để đối phó với chúng là một bước tiến quan 

trọng trong việc duy trì đời sống hôn nhân. 

Có một điều thực tế cuối cùng mà Đức Thánh Cha Phanxicô 

thường chỉ dạy là về sự hiện hữu của ma quỷ.  “Luxiphe” 

là thiên thần bất tuân lệnh Chúa, kẻ luôn muốn tách rời 

chúng ta ra khỏi Thiên Chúa là nguồn gốc chia rẽ của mọi 

người.  Nhà văn Kitô Giáo nổi tiếng C.S. Lewis từng nói 

rằng, cú lừa đảo tốt nhất của ma quỷ là chúng làm cho 

chúng ta tin rằng chúng không hiện hữu, không có thật. 

Dầu vậy, đừng sợ hãi, vì Chúa Giêsu quyền năng hơn Ác 

Thần.  Tình yêu của Thiên Chúa được trao ban cách tự do, 

trọn vẹn, trung tín và dẫn tới sự trổ sinh. Tình yêu ấy luôn 

sẵn sàng chờ đợi ta, vì thế bạn cũng có thể yêu thương 

cách tự do, trọn vẹn, trung tín để dẫn tới sự trổ sinh. 

Nguyên tắc bốn T này không thể tách rời vì tình yêu đích 

thực phải toàn vẹn.

1. Những trở ngại nào khó khăn nhất cho bạn và tại sao?

2. Theo như bạn nghĩ, lãnh vực nào cả hai bạn sẽ cần 

chung sức hợp tác với nhau nhất để vượt qua được trở 

ngại này?
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1. Tôi dự định sẽ nghỉ lễ ở đâu?
a. Ở nhà cha mẹ tôi
b. Ở nhà cha mẹ anh/em
c. Ở nhà chúng mình
d. Chia thời gian ở cả hai nhà của bố mẹ anh và em 

2. Khi chúng mình có con:
a. Tôi sẽ đi làm và chu cấp
b. Tôi sẽ ở nhà và lo cho con
c. Cả hai chúng mình sẽ cùng làm để chu cấp và gửi 

con vào nhà trẻ/thuê vú em/nhờ gia đình lo cho 
con mình

d. Chúng mình sẽ không có con 

3. Khi cưới nhau tiền bạc của chúng mình sẽ...
a. để trong một trương mục chung
b. giữ trong trương mục riêng nhưng cả hai đều có 

thể truy cập
c. giữ trong trương mục riêng; anh giữ tiền anh làm 

và em giữ tiền em làm
d. giữ bằng cách khác. Giải thích 

4. Khi cưới nhau chúng mình sẽ giữ đạo bằng cách:
a. cả hai sẽ đi lễ nhà thờ của tôi vào mỗi Chúa nhật
b. cả hai sẽ đi lễ nhà thờ của anh/em vào mỗi Chúa 

nhật
c. đi lễ ở hai nhà thờ khác nhau xen kẽ những ngày 

Chúa nhật
d. àm theo ý riêng mình  

(một hay cả hai chúng mình sẽ không đi lễ)
e. cả hai cùng đi lễ ở nhà thờ mà mình đã đi cùng 

5. Bất kỳ khi nào có cảm giác không vui về nhau hay gặp 
mâu thuẫn, tôi muốn:
a. giữ im lặng
b. nói ra ngay khi cảm giác không vui nảy sinh
c. đợi một khoảng thời gian nhất định trước khi nêu 

lên vấn đề
d. làm chuyện gì khác. Nếu vậy thì là làm gì? 

6. Tôi nên xài thẻ tín dụng:
a. khi tôi tìm được món hàng rẻ mà tôi muốn mua 

nhưng lại không có tiền.
b. cho mọi thứ có thể kiếm điểm/điểm bay rồi trả dứt 

hằng tháng để tránh tiền lời.
c. chỉ trong trường hợp khẩn mà thôi.
d. khi tôi cần trang trải chi phí lúc cuối tháng để 

thanh toán các khoảng mua sắm khi tiền lương 
thiếu hụt.

e. không bao giờ. Chúng mình sẽ không bao giờ xài 
thẻ tín dụng. 

7. Nếu chúng mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn tài 
chánh, tôi có thể sẽ:
a. nhờ cha mẹ vợ giúp đỡ.
b. nhờ cha mẹ chồng giúp đỡ.
c. trả bằng thẻ tín dụng hoặc đi vay tiền.
d. đi làm thêm việc thứ hai, bán đi thứ gì đó. 

8. Bạn đánh giá những ưu tiên này thế nào trong đời 
sống mình, với 1 là quan trọng nhất: 
__ Làm việc   __ Gia đình họ hàng 
__ Con cái    __ Vợ/chồng  
__ Bạn bè    __ Nhà thờ 
__ Thú nuôi   __ Sở thích/Giải trí   
__ Học hành/hiểu biết 

9. Khi nói đến quan hệ vợ chồng thì ai là người nên biết 
về những khó khăn của chúng mình:
a. chỉ hai đứa chúng mình nên biết
b. người thân và/hoặc bạn bè
c. tôi trút suy nghĩ và cảm xúc của  

mình lên facebook hay tweeter
d. chuyện ấy chỉ nên giữ giữa chúng mình  

và bác sĩ chuyên khoa hay vị mục tử 

10. Tôi quản lý thời gian của mình thế nào?
a. Tôi cho rằng thời khóa biểu chỉ là để “gợi ý”  

mà thôi
b. Tôi rất có ý thức về thời gian và tôi luôn cố gắng 

đến sớm.
c. Tôi luôn cố gắng đúng giờ nhưng tôi thà là đến  

trễ nhưng nhìn đẹp và ăn mặc đúng mốt.
d. Tôi muốn đến trễ và còn có thể về sớm. 

11. Đúng hay Sai  Chúng tôi sẽ cố gắng tạo một ngân  
quỹ và xoay sở/hy sinh sống trong khoản hoạch định  
tài chánh đó mà thôi. 

12. Đúng hay Sai   
Dự tính tương lai của tôi là đi nghỉ mát hằng năm.  

13. Đúng hay Sai  Tôi cho là việc tiếp xúc với sách báo 
khiêu dâm là bình thường và lành mạnh. 

14. Đúng hay Sai  Tôi sẽ đánh giá thấp vợ/chồng mình 
hay cảm thấy phật lòng nếu họ thả rắm ngay trước mặt 
tôi ngay cả khi họ nói xin lỗi. 

15. Tôi nên được phép xài bao nhiêu tiền trước khi bàn 
thảo trước với vợ/chồng mình? (Viết xuống dưới đây)

C Á C  V Ấ N  Đ Ề  “ V Ù N G  X U N G  Đ Ộ T ”  T I Ề M  T À N G
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P H Ầ N  3

Món Quà Tình Yêu là TRUNG TÍN
“ C H Ú N G  T A ”  C Ủ A  C H Ú N G  M Ì N H  T R O N G  T Í N H  B Í  T Í C H  

C Ủ A  H Ô N  N H Â N  V À  Ý  N G H Ĩ A  C Ủ A  T Ì N H  D Ụ C 

Bốn T

Tự Do

Trọn Vẹn

Trung Tín

Trổ Sinh

Theo Humanae Vitae. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

“Chính Ta tự ý hy sinh mạng sống mình.” Ga 10,18

“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Lc 1,38

“Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em.” Lc 22,19

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người…” Ga 19,25

“hầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Mt 28,20

“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ga 2,5

“Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ.” Ga 14,16

“Thưa Bà, đây là con của Bà; [Gioan], đây là mẹ của anh.” Ga 19,26-27

Tình yêu là ...cho đi     
Tình yêu là … nhận lãnh

“Dây hôn phối do chính Thiên Chúa liên 
kết nên hôn nhân thành sự và hoàn hợp, 
giữa hai người đã được rửa tội, không 
bao giờ được tháo gỡ. Dây liên kết này là 
kết quả của việc hai người tự nguyện kết 
hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối. Ðây 
là một thực tại không thể đảo ngược và 
trở thành một giao ước được Thiên Chúa 
Trung Tín bảo đảm. Hội Thánh không có 
quyền nói ngược lại sự an bài khôn ngoan 
của Thiên Chúa.”  GLCG 1640

Giờ chúng ta chuyển cuộc bàn thảo từ “cái tôi” tự do có khả năng trao 

tặng trọn vẹn (để trở thành một “chúng ta”) tới lời thề hứa vĩnh cửu: “Anh 

là của em, và em là của anh” mãi mãi trung tín. Gương sáng của Chúa 

Giêsu và Mẹ Maria – người nam trung tín và người nữ trung tín – mở 

đường cho sự hiểu biết và sống an vui trong tình yêu.

1. Bạn có bao giờ nghĩ rằng tình yêu là nhận lãnh và cho đi?  Việc này 

thay đổi hôn nhân tương lai của bạn như thế nào?

2. Khi yêu người phối ngẫu tương lai của bạn, đặc tính nào dễ nhất?  

Đặc tính nào khó nhất?  Điều gì dễ dàng nhất và điều khó nhất cho 

người phối ngẫu bạn khi yêu thương bạn?  Những điều này tác 

động thế nào đến hôn nhân của bạn?
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Theo THTX 87,5; 93,3-7; 98,1-3. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Rảy Nước, Đổ 
Nước, hoặc Dìm 

Xuống Nước
Chia Sẻ Bản Tính Thiên 

Chúa Dẫn Tới Sự Kết Hợp

Chúa Cha

Chúa Con

Tầm Nhìn Bí Tích Của Rửa Tội

Thực Tại Vô HìnhDấu Chỉ Hữu 
Hình

Tầm Nhìn Bí Tích Của Hôn Nhân

Theo THTX 13,2-4; 16,3-19,6; 93,1-7; 117b,6. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền

Dấu Chỉ Hữu 
Hình

Tình Yêu Hôn 
Nhân

Thực Tại Vô Hình

Chúa Cha

Chúa Con

Sự Kết Hợp Toàn Vẹn  
giữa vợ chồng trong sự liên kết 

của Thiên Chúa Ba Ngôi
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Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Hôn Phối

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Bí Tích Dấu Chỉ Hữu Hình Thực Tại Vô Hình

Bí Tích  
Rửa Tội

Ngôn Ngữ của Từ Ngữ
“Cha rửa con, nhân danh Cha,  

và Con, và Thánh Thần”

Được ban tặng danh tính  
và bản tính của Thiên Chúa và trở  
thành phần tử gia đình của Ngài

Ngôn Ngữ của Thân Xác
Nước được rảy hoặc đổ lên đầu  

(hoặc được dìm xuống nuớc và nâng lên) 

Được rửa sạch tội nguyên  
tổ và “chết” với Chúa Giêsu  
để được sống lại với Ngài

Bí Tích  
Hôn Phối

Ngôn Ngữ của Từ Ngữ
Người nam và người nữ trao lời hôn ước:  

tự do, trọn vẹn, trung tín dẫn tới sự trổ sinh. 

Cả hai người đều tự nguyện sống  
đời sống hôn nhân và sống cho nhau:  

tự do, trọn vẹn, trung tín dẫn tới sự trổ sinh.

Ngôn Ngữ của Thân Xác
Thân xác người nam và người nữ được  

kết hợp thành một thân thể trong sự tự do, 
trọn vẹn, trung tín dẫn tới sự trổ sinh

Hai người kết hợp cách bất khả phân ly  
phản ánh sự kết hợp mật thiết giữa Chúa Giêsu 

và Hội Thánh trong sự tự do, trọn vẹn,  
trung tín dẫn tới sự trổ sinh.

Để hiểu được bí tích mà bạn sắp trao ban và nhận lãnh từ 

nhau (xin ghi nhớ: chính bạn chứ không phải mục sư, linh 

mục hoặc thầy sáu là thừa tác viên chính thức của bí tích 

này), chúng ta hãy đào sâu về ý nghĩa của bí tích. 

Trước đây, chúng ta đã định nghĩa Quan Điểm Bí Tích của 

Thực Tại – sự hữu hình bày tỏ và mang lại sự vô hình. Thí dụ, 

khi rửa tội, chúng ta thấy thực tại hữu hình của nước được đổ 

ra, bày tỏ sự thanh tẩy. Đó là việc thực sự đã xảy ra: Chúng ta 

được thanh tẩy khỏi tội nguyên tổ và được trao ban sự sống 

thần linh qua sự hiến tế của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, một 

món quà trung tín vượt không gian và thời gian, cho phép 

chúng ta Kết Hiệp với Thiên Chúa. Món quà của Chúa Giêsu là 

vĩnh viễn – luôn trung tín – Ngài sẽ không bao giờ lấy lại tình 

yêu của Ngài. Bạn đã nhận món quà này khi rửa tội và tiếp 

tục thốt lên lời “Xin Vâng” với Thiên Chúa, qua đó tăng cường 

lời “Xin Vâng” với nhau.

Trong Bí Tích Hôn Phối, dấu chỉ hữu hình là việc đến với nhau 

giữa vợ chồng, khi hai thân xác riêng biệt kết hợp thành một. 

Sự kết hợp thân xác này, được Chúa Giêsu nhắc đến trong 

Kinh Thánh (Mátthêu 19, khi đề cập tới Sáng Thế 2,24), bày tỏ 

và mang lại sự hiệp nhất bất khả phân ly – nói cách khác, sự 

trung tín không xóa bỏ được, mãi mãi, “Không thể thoát khỏi 

được!” Thánh Gioan Phaolô nói rằng qua sự kết hợp thân xác 

này cả hai trở thành một sinh vật – bạn và người phối ngẫu 

sống chung suốt đời trong sự trung tín, không bao giờ bị chia 

cắt hoặc tách rời nhau. Thật vững tâm khi có sự trung tín!

Hôn phối, như rửa tội, mang lại sự sống của Thiên Chúa đến 

trần gian. Tình yêu vợ chồng trong tự do, trọn vẹn, trung tín 

và dẫn tới sự trổ sinh là cách đáp trả Thiên Chúa với thân xác 

mình, “Lạy Chúa, chúng con xin Chúa trở thành tâm điểm của 

tình yêu chúng con, để chúng con luôn trung tín với nhau, và 

chúng con cần sự trợ giúp của Chúa.” 

1. Những điều gì đánh động bạn về Tầm Nhìn của Bí Tích 

Hôn Phối?  Tại sao Thiên Chúa lại làm tình dục trở nên 

thâm thúy, sâu sắc như thế?

2. Không có nước, Bí Tích Rửa Tội sẽ không thành.  Không 

có quan hệ tình dục, hôn nhân sẽ không hoàn hợp.  

Thực trạng này bày tỏ sự thiêng liêng của tình dục như 

thế nào?

3. Bí Tích Rửa Tội là sự đồng thuận để kết hợp với Chúa 

Giêsu.  Hôn nhân là sự đồng thuận để kết hợp hai con 

người trong Chúa Giêsu.  Hai việc này giúp bạn hiểu và 

tiến vào hôn nhân cách sâu xa như thế nào?



4 2       TOBET4ENGAGED

“A
i ă

n 
th

ịt 
và

 u
ốn

g m
áu

 T
ôi

, t
hì

 ở
 lạ

i t
ro

ng
 T

ôi
, v

à 
Tô

i ở
 lạ

i t
ro

ng
 n

gư
ời

 ấ
y.”

 
G

io
an

 6
,5

6

“Này là Mình Ta” –  
Thánh Thể là Nền Tảng của Hôn Nhân

Giáo Hội 
Hoàn Vũ

Giáo Hội 
Tại Gia

Phục vụ 
người 
khác

Phục vụ 
lẫn nhau

Mối tương quan với Đức Kitô trong 
Thánh Lễ là nguồn mạch và là đỉnh cao 
của các quan hệ với những thành viên 

trong gia đình của chúng ta.

Cả hai dựa trên sự lãnh nhận và  
trao ban cho nhau tình yêu hy sinh,  

khi thốt lên “Này là Mình Ta.”
Theo GLCG 2427 và THTX 131. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Ngôn Ngữ của Từ Ngữ Ngôn Ngữ của Thân Xác

Chấp Thuận Kinh Thánh 
(Lập Lại Lời Thề Hứa Rửa Tội)

Sự Kết Hiệp Nhiệm Thể  
giữa Đức Kitô (Chàng Rể)  
và Hội Thánh (Hiền Thê)

Tham gia Thánh Lễ cách đầy đủ, có ý thức và tích cực đem lại hoa 
trái của sự hy sinh mỗi ngày cho toàn thể gia đình của Thiên Chúa

Chấp Thuận Bốn T  
(Lập Lại Lời Thề Hứa Rửa Tội)

Giao Hợp giữa  
Vợ Chồng

Tham gia cuộc sống gia đình một cách đầy đủ, có ý thức và tích  
cực đem lại hoa trái của sự hy sinh mỗi ngày cho gia đình

So Sánh –  
Thánh Thể và Hôn Nhân

Theo GLCG 1638-41, 2427; THTX 131 và *Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, 11. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.
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Bí Tích Hôn Phối:  
Hình Thức Và Thể Chất

Hình Thức — Ngôn Ngữ của Từ Ngữ:  
Lời Thề Hứa Với “Bốn T”

Thể Chất — Ngôn Ngữ của Thân Xác:  
Quan Hệ Vợ Chồng Với “Bốn T”

Từ THTX 103,2. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

“Lời thề hứa chỉ là …  
dấu chỉ của sự sẽ đến  

của hôn nhân.”

“Không có sự giao hợp,  
hôn nhân vẫn chưa được trở thành  

hiện thực một cách đầy đủ.”

Có người nói: “Tại sao Hội Thánh không biến ra khỏi phòng ngủ của chúng tôi!  Đời sống tình dục là của riêng chúng tôi.  

Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn với thân xác của mình – đó là sự chọn lựa của chúng tôi!”  Điều này 

đúng – chúng ta có thể làm điều chúng ta muốn làm, nhưng thần học về thân xác của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

là lời mời gọi chúng ta nhìn lại chân lý và ý nghĩa của tình dục và thân xác để cảm nghiệm sâu sắc tình yêu vĩnh cửu. 

Như chúng tôi đã nói, một nụ cười có ý nghĩa riêng của nó, cũng như cái nhìn đắm đuối vào mắt của nhau.  Tình dục 

cũng vậy, nó có ý nghĩa riêng của nó: “Anh kết hôn với em, và anh sẵn sàng tạo dựng một gia đình với em.” Hội Thánh 

không muốn những hành vi thân mật gần gũi nhất giữa hai con người trở thành vô nghĩa, cũng như không muống 

đánh mất ý nghĩa sâu sắc của Thánh Thể.

Giáo huấn của Hội Thánh như là một bức khảm tuyệt đẹp.  Nếu bạn bắt đầu xem thường những lời răn dạy này một 

chút; mai một chút, từng mảnh; từng mảnh nhỏ, toàn bộ “bức tranh nghệ thuật” cửa lời mời yêu thương Kitô Giáo sẽ 

bị lu mờ đi.  Xin thảo luận cách nghiêm chỉnh và cởi mở với người mà bạn yêu thương về việc này, vì bức tranh khảm là 

tất cả về tình yêu.  Tình dục hoàn hảo cũng tạo nên một bức tranh khảm cho đời sống gia đình của chính các bạn, ảnh 

hưởng mỗi một phương diện. 

1. Sự giao hợp có thể liên quan tới tất cả các lời dạy khác của Hội Thánh như thế nào?

2. Khi thông hiểu Ngôn Ngữ của Thân Xác được khớp với Ngôn Ngữ của Từ Ngữ trong Lời Thề Hứa, bạn có thể suy 

ngẫm được sực trung thực và hoàn hảo của tình dục – lời nói và hành động và ý nghĩa của chúng phải đi đôi với 

nhau.  Bạn có thể sống như thế nào hiện nay, cũng như sau khi bạn kết hôn, trong việc tình dục trung thực?

“Cả hai thành một xương một thịt.” 
Sáng Thế 2,24
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ĐÂY! 
Đ ÂY  L À  N H Ữ N G  G Ì  B Ạ N  S Ẽ  C H I A  

S Ẻ  T R O N G  N G ÀY  T H À N H  H Ô N …  V À  Đ Ê M  Đ Ộ N G  P H Ò N G

Từ Ngữ Thân Xác
 

Các con có tự do và thực lòng đến đây,  
chứ không bị ép buộc …?

Hiến mình cách tự do  
trong tình yêu hôn nhân.

Giáo Luật 1057, 1058, 1066

“…để kết hôn  
với nhau không?

Hiến mình trọn vẹn  
trong tình yêu hôn nhân.

Giáo Luật 1055, 1056

“Các con có sẵn sàng yêu  
thương và tôn trọng  

nhau suốt đời không?”

Hiến mình cách trung tín  
trong tình yêu hôn nhân.

Giáo Luật 1059, 1060

“Các con có sẵn sàng yêu thương  
đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban,  

và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô  
và Hội Thánh không?”

Hiến mình trong tình yêu  
hôn nhân hướng tới sự trổ  

sinh là việc sinh sản con cái.

Giáo Luật 1061

Ngôn Ngữ của …

Theo khái niệm của Tiến Sĩ Nguyễn của Viện Thần Học Mục Vụ tại Đại Học Ave Maria. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

TỰ DO

TRỌN VẸN

TRUNG TÍN

TRỔ SINH

Thật là một khoảnh khắc thật đẹp khi bạn trao lời thề hứa trước 

bàn thờ, trước Thiên Chúa, trước gia đình và bạn bè, bạn nói lên 

lời ưng thuận rằng bạn sẽ sống với lời thề Bốn T trong đời sống 

hôn nhân trọn đời bạn.  Thật là tuyệt diệu quyền năng của lời 

thề hứa, kể từ thời khắc đó, hôn nhân của bạn bắt đầu, hoàn hợp 

bởi ngôn ngữ của thân xác bạn trong kỳ trăng mật!

Có một số người tuyên xưng lời thề hứa một cách vô ý thức 

trước Thiên Chúa, Hội Thánh, trước người hôn thê/hôn phu, và 

những người thân thương của họ – họ không có ý định sống 

theo Bốn T. Đó là lý do tại sao lại có sự tiêu hôn. Trong những 

trường hợp đó, cuộc hôn nhân bất thành vì có sự ngăn trở của 

việc cam kết chân thật khi thề hứa. Thí dụ, một người thực sự 

không có T đầu tiên (sự Tự Do) nếu họ có cơn bệnh nghiện ngập. 

Sẽ thiếu sự Trọn Vẹn nếu không có ý định trao ban toàn diện 

cuộc sống của họ cho nhau. Sự Trung Tín trong tình yêu không 

thể thiếu vắng hoặc không cần thiết. Và T cuối cùng, Trổ Sinh, sẽ 

bị xa lánh nếu một trong hai bên không chịu đón nhận con cái.

Trong trang thứ nhất của sách này, chúng tôi trích dẫn lời giáo 

huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô rằng, “mọi người nên 

kiểm chứng tình yêu của mình trước khi trao đổi lời thề hứa.”  

Nói cách khác, là một con người chính trực – đừng cử hành thề 

hứa một cách vô nghĩa.  Thay vào đó, hãy bàn bạc với người phối 

ngẫu tương lai để thực hiện lời thề một cách nghiêm túc, chắc 

chắn rằng bạn và người phối ngẫu tương lai đang thực hiện Bốn 

T trong chân lý và tình yêu thương.  Khi lời thề hứa được tuyên 

xưng một cách trung thực, hôn nhân của bạn được tạo dựng 

trên một nền móng vững chắc của chân lý và tình yêu, với Chúa 

Kitô là tâm điểm, ban cho bạn nền móng của một cuộc hôn 

nhân hạnh phúc. 

1. Bạn có ý muốn sống với Bốn T?   

Người phối ngẫu tương lai của bạn có muốn thế không?

2. Bạn có thể tuyên xưng lời thề một cách trung thực trước 

bàn thánh không?  Người bạn đời tương lai của bạn có  

thể làm được không?
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“Chúa Giêsu đáp…‘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.” 

Mátthêu 19,4;6

Sống với Ngôn Ngữ của Tình Yêu Trổ Sinh

Theo THTX 117b,3. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

An toàn

Phục Vụ Quan Tâm Lo Lắng

Cộng Đồng

Tình Yêu Hôn Nhân

Tình yêu hôn nhân không phải là tình yêu đóng kín; nó cần sinh hoa kết trái, ngoài bốn bức tường của phòng ngủ. C.S. 

Lewis nhắc nhở chúng ta rằng sự giao hợp là mặt-đối-mặt, qua đó tăng cường tình yêu giữa hai vợ chồng, để cùng nhau 

đối ngoại, hướng tới sứ mạng của họ, nhiệm vụ tình yêu của họ. 

Gia đình là một tiểu vũ trụ của Hội Thánh. Trong Thánh Lễ, Giáo Hội Công Giáo (Công Giáo có nghĩa là “Toàn Thế Giới”) 

đến với nhau, mặt-đối-mặt, để được tăng trưởng bởi Đức Kitô và cộng đoàn dân Chúa, để có thể tiếp cận với mọi người, 

đặc biệt là những người đói kém. Gia đình giúp nhau tăng trưởng để rồi giúp những người khác, đặc biệt là những người 

nghèo khổ.

1. Hôn nhân tương lai của bạn có ảnh hưởng ngoài gia đình bạn. Hãy bàn với nhau về tôn chỉ của gia đình bạn.  

Làm cách nào để tình yêu triển nở ngoài phòng ngủ?

“[Mỗi người]…đón nhận người khác như một quà tặng.”  THTX 13:4
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Tùng Phục Lẫn Nhau
“Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.” Ep 5,21

Theo THTX 21,2-3 của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Thân xác người nam  
“hiến tặng”.

Thân xác người nữ  
“nhận lãnh”.

Chúng ta chỉ có 
thể gặp lại chính 

bản thân mình nhờ 
thành thực hiến 

thân. 
(x. Gaudium et Spes, 24)

Vâng phục Đức Kitô
Bạn Có Thể Tin Tưởng nơi Ngài

© Copyright 2014 by Monica Ashour. All rights reserved.

Đức Kitô

Hiến Mình

Bản Thân

trao tặng

nhận lãnh
cởi mở

tùng phục
Hãy Để Đức 

Kitô Yêu 
Thương Bạn!

hoa quả
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Tính Bí Tích của Hôn Nhân

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Chồng-Vợ
Người Ban Tặng 

(Chồng)

Người Đón Nhận 
(Vợ)

Sự Sống 
Mới  

(Con Trẻ)

Đấng Ban Tặng 
(Chúa Giêsu)

Người Đón Nhận 
(Hội Thánh)

Sự Sống 
Lại (Thành 
Viên Mới)

Chúa Giêsu-Hội Thánh

“Như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào  ............................................................................... người vợ cũng phải tùng phục chồng mình 

“Như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh  ..................................................................................................... người chồng hãy yêu thương vợ mình

“hiến mình vì Hội Thánh  ........................................................................................................................... người chồng hãy hiến tặng chính mình

“Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh trở nên thánh thiện  ...  người chồng hãy thánh hóa vợ mình để nàng trở nên thánh thiện.”

Ephêsô 5

Nhiều người hiểu từ “tùng phục” một cách sai lầm khi 

nghĩ rằng người chồng có thể đặt nhu cầu quá đáng với 

người vợ mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ mình. Tuy 

nhiên, Thánh Phaolô cho chúng ta biết trong Êphêsô 5,21 

rằng “Hãy tùng phục lẫn nhau” – đón nhận nhau như một 

món quà và chăm lo cho những nhu cầu của nhau. Người 

vợ phải tin tưởng chồng mình và sẵn sàng đón nhận tình 

yêu hy sinh của chồng – người chồng phải sẵn sàng chết 

cho vợ mình như Đức Kitô đã làm.

Bạn có thực sự muốn biết về hôn nhân không? Hãy xem 

xét phần bên trái của biểu đồ này: Trên Thánh Giá, Chúa 

Giêsu (Chàng Rể), là Adong Mới, hiến thân một cách Tự 

Do, Trọn Vẹn, Trung Tín và dẫn tới sự Trổ Sinh… dưới chân 

Thánh Giá, Đức Maria, là Evà Mới, tượng trưng cho tất cả 

chúng ta (Hiền Thê), đã hiến mình để nhận lãnh cách Tự 

Do, Trọn Vẹn, Trung Tín và dẫn tới sự Trổ Sinh. Sự kiện trên 

đồi Can Vê tại Giêrusalem là một Tiệc Cưới hoàn hảo nhất 

được tái diễn trong mỗi Thánh Lễ.

1. Tùng phục là đón nhận tình yêu hiến thân của người khác. Bạn 

nghĩ sao về điều này?

2. Bạn làm gì để vâng phục tình yêu Chúa Giêsu dành cho bạn?

3. Những dấu chỉ nào trong quan hệ của bạn hiện nay đưa đến việc 

vâng phục và tôn trọng lẫn nhau, trước tiên là với Đức Kitô và Hội 

Thánh, kế đến là mỗi một người khác?

4. Người vợ tương lai:  Bạn có nghĩ bạn sẽ đón nhận trong tình yêu 

người chồng tương lai của bạn không?  Bạn có nghĩ rằng bạn có 

thể tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối không?  Bạn có thấy hình 

bóng Đức Kitô nơi anh không?  Bạn có nghĩ anh ta có thể hy sinh 

tuyệt đối chính bản thân anh cho bạn không?  Nếu có, dấu chỉ nào 

cho thấy điều đó.  Nếu không?  Bạn sẽ làm gì?

5. Người chồng tương lai: Bạn có nghĩ rằng bạn xứng đáng để chiếm 

được niềm tin tuyệt đối nơi người vợ tương lai của bạn không (bạn 

có sẵn sàng chết cho nàng, đặc biệt mỗi ngày không)?  Bạn có nghĩ 

rằng nàng có thể nhận món quà hy sinh chính bản thân bạn cho 

nàng?  Nàng có phải là hình bóng của mẹ Maria?  Nếu có, dấu chỉ 

nào cho thấy điều đó nơi nàng?  Nếu không, bạn nên làm gì?

“Chúng ta đừng quên điểm chính của tính bí tích hôn nhân là tình yêu phu phụ của Đức Kitô 
dành cho Giáo Hội (xem Ep 5,22-23).” THTX 81,4
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Quan Điểm của Bạn về Thân Xác và Tình Dục Là Gì?

Biểu đồ này dựa trên những lời của Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi đào sâu những chương đầu tiên của sách Sáng Thế để nắm những ‘yếu tố cốt yếu’ khi phân tích về con người (x. THTX 3,1), 
cũng như lời bàn luận của ngài về thân xác như một bí tích (x. THXT 87,5). © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Thân Xác để Lợi Dụng Thân Xác như Một Bí Tích Thân Xác Đáng Sợ

Thân xác là một công cụ  
để thoả mãn sự khoái lạc hoặc  

để chế ngự người khác..

Thân xác biểu lộ chiều  
sâu của “bản ngã” riêng biệt  

qua chân lý của giới tính, được  
tạo dựng cho tình yêu. 

Thân xác là một điều ác cần thiết;  
chỉ có linh hồn mới quan trọng.  

Thiếu sự chú tâm đến vẻ đẹp phái 
nữ hoặc sức mạnh của phái nam.

Bộ phận sinh dục chỉ  
dùng cho sự khoái lạc.

Bộ phận sinh dục của người nam 
trao tặng tình yêu.  

Bộ phận sinh dục của người nữ 
đón nhận tình yêu.  

Sẵn sàng đón nhận sự sống mới. 
Sự khoái lạc được xem như một 

món quà.

Bộ phận sinh dục chỉ cần thiết  
cho vấn đề sinh sản.

Quan hệ tình dục được  
dùng để thoả mãn nhu cầu riêng – 

hành vi thủ dâm.

Quan hệ tình dục mang  
lại sự hiệp nhất trong tận  

chiều sâu của cả hai người.

Quan hệ tình dục chỉ dùng  
cho việc sinh sản mà thôi.

Sự ham muốn tình dục được  
lên ngôi, sẵn sàng chấp nhận mối 

quan hệ tình dục tiếp theo để thỏa 
mãn bản thân.

Tình yêu được đổi mới,  
cuộc sống hôn nhân triển nở –  

sự kếp hiệp của cặp vợ chồng phản 
ánh sự hiệp nhất bền vững.

“Trách nhiệm” bắt buộc  
tôi phải đáp ứng nhu cầu tình  

dục với người phối ngẫu.

Quả lắc thời gian đã đu xa – từ những màn kịch của Dick 

Van Dyke và Father Knows Best mà trong đó các cặp đã kết 

hôn được trình bày ngủ riêng giường cho tới… thời nay 

hoan lạc một đêm là chuyện thường tình.  Tình dục gây sợ 

sệt (cột Phải).  Tình dục là chủ yếu (cột Trái).  Cả hai đều sai.  

Cột giữa là mục đích, xem thân xác như một bí tích. 

Phần lớn chúng ta đến từ một cực đoan này hoặc cực đoan 

khác về cách nhìn thân xác và tình dục của chúng ta.  Cha 

mẹ chúng ta nắm vai trò chủ yếu trong tầm nhìn và hiểu 

biết của chúng ta về tình yêu, hôn nhân và tình dục.

1. Làm thế nào để ta có thể tiến đến sự hiểu biết toàn 

bộ rằng thân xác là một bít tích để ta đặt mình vào kế 

hoạch của Thiên Chúa?

2. Tôi xuất thân từ đâu?  Có nghĩa là, cột nào là tầm quan 

trọng của cha mẹ tôi và nó ảnh hưởng sự hiểu biết 

của tôi về thân xác và bản năng sinh dục như thế nào?  

Người phối ngẫu của tôi xuất thân từ đâu (có định 

kiến nào?)

“Ngày nay Kitô giáo của quá khứ bị kết án là thù ghét thân xác, và quả thật xu hướng này đã 
luôn tồn tại. Thế nhưng cách tôn vinh thân xác mà chúng ta thấy ngày nay chỉ là dối trá. Eros 
(tình ái) bị hạ xuống thành ‘tình dục’, trở thành hàng hóa, thành ‘vật phẩm’ để mua bán, và 
hơn nữa, chính con người cũng trở thành hàng hóa. Điều này không phải là lời ‘xin vâng’ cao 
cả của con người đối với thân xác mình. Ngược lại, họ nhìn thân xác và tính dục chỉ là chất 
liệu đơn thuần nơi bản thân mình mà họ có thể sử dụng và khai thác tùy ý.” 
  Đức Giáo Hoàng Biển Đức, Thiên Chúa Là Tình Yêu, 5
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Sự Ham Muốn với Tình Yêu

Biểu đồ của Christopher West, MTS. Được quyền sự dụng. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Sự Ham Muốn Tình Yêu
Chỉ muốn thoả mãn bản thân Chỉ hướng về sự dâng hiến bản thân

Nhìn thân xác như một món đồ Tôn trọng thân xác như một con người

Hy sinh người khác cho chính mình Hy sinh chính mình vì người khác

Nắm bắt những vui thú chóng qua Khao khát niềm vui vĩnh cửu

Biến ta thành nô lệ Giải thoát ta

Thao túng và điều khiển Tôn trọng quyền tự do của người khác

Nhắm tới bất cứ điều gì gây khoái lạc Được gìn giữ cho một người duy nhất

Nhắm tới những đặc tính quen thuộc Nhắm tới con người duy nhất

Bạn đang say đắm trong tình yêu! Bạn sẽ không khi nào 

đến với nhau chỉ vì sự đòi hỏi của xác thịt. Có một người 

đàn ông từng nói với tôi: “Cho tới khi học thần học về thân 

xác, tôi không nghĩ rằng tôi đã tìm thoả mãn về tình dục 

nơi chính người vợ của tôi. Tôi thật là xấu xa và khẩn cầu 

Chúa thanh tẩy tôi. Và Chúa đã đáp lời.” Hãy cầu xin Chúa 

ban cho bạn một trái tim yêu thanh sạch.  Xin thì sẽ được. 

1. Tự do thường được hiểu như việc muốn làm gì thì 

làm cái nấy. Tự do thật sự nằm ở chỗ có thể yêu. 

Trong cuộc hôn nhân tương lai, làm thế nào để hai 

bạn có thể thận trọng tránh xa việc ham muốn thể 

xác để đến tự do thật sự trong tình yêu?

“Quả thật, tình yêu thật ‘mê ly’, nhưng không theo nghĩa của một thoáng đam mê, mà 
là một cuộc hành trình, một cuộc xuất hành khỏi cái tôi đóng kín để tự do dâng hiến 
bản thân, và qua đó tìm được chính mình cách chân thật, cũng như tìm được Thiên 
Chúa: ‘Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình, 
thì sẽ bảo tồn được mạng sống’ (Lc 17,33), Đức Giêsu đã nhắc tới nhiều lần trong 
Phúc Âm (x. Mt 10,39; 16,25; Mc 8,35; Lc 9,24; Ga 12,25).”  
 Đức Giáo Hoàng Biển Đức, Thiên Chúa Là Tình Yêu, 6 

“Thật vậy, chỉ có người nam và người nữ sống khiết tịnh mới cảm nghiệm được tình 
yêu chân thật vì sự khiết tịnh giải thoát họ khỏi mọi ràng buộc, bao gồm cả quan hệ vợ 
chồng, giúp họ thoát khỏi xu hướng muốn dùng người khác như một món đồ, là mục 
tiêu xung khắc với tình yêu. Nhờ đó, họ được tự do để tiến vào đời sống lứa đôi và sự 
quan hệ vợ chồng tạo nên nền tảng cho tình yêu.”  
 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tình Yêu và Trách Nhiệm, 171
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Trần Truồng Không Xấu Hổ với Trần Truồng Khiêu Dâm
“…con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng  
mà không xấu hổ trước mặt nhau.” Sáng Thế 2,25

“…ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong  
lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” Mt 5,28

Theo THTX 63,5. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Thân xác nàng chỉ là một công cụ đẹp  
để thỏa mãn khoái lạc riêng của tôi

Khiêu Dâm

Tôi không 
biết gia 

đình nàng

Tôi biết 
gia đình 
nàng…

Tôi biết tên 
nàng…

Vợ tôi là một con người trọn vẹn,  
không chỉ là một thân xác xinh đẹp

Trong hôn nhân

Tôi không 
cần biết 

nàng là ai

Tôi biết 
những hy 
vọng và 

ước mơ của 
nàng…

Tôi không 
cần biết tên 

nàng

Nguyên Nhân Hàng Đầu Dẫn Đến Ly Dị

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

62% 100%Hình ảnh 
khiêu dâm

Từ một cuộc thăm dò của Học Viện Luật Sư Hôn Phối Hoa Kỳ,  
được trích trong sách “Adong Và Evà Sau Thuốc Ngừa Thai: Nghịch 
Lý Của Cuộc Cách Mạng Tình Dục”, 61-62 của Mary Eberstadt.
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XXX  là 
D.D.D.

Tài Liệu Giúp  
Tự Chủ Bản Thân

D
Ễ 

D
ẤU

D
Ễ 

TÌ
M

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

 Chương Trình Covenant Eyes
Lọc các trang mạng trên máy vi tính hoặc điện  

thoại di động với hệ thống trách nhiệm

 Trị Liệu Bệnh Nghiện  
Phim Ảnh Khiêu Dâm

Sách phi tôn giáo của Tiến Sĩ Kevin B. Skinner

 Nhóm hỗ trợ và người đồng  
hành có trách nhiệm

 Sự chữa lành và ân sủng qua  
Bí Tích Hòa Giải và  

Bí Tích Mình Thánh Chúa

 Sự hỗ trợ mục vụ

 Tư vấn từ các chuyên gia 

D
Ễ 

M
UA

Khiêu dâm

TÀI LIỆU: Tìm Hiểu Các Tác Động Có Hại của  
                           Phim Ảnh Khiêu Dâm và Được Chữa Lành

Chiến Dịch “Gia Đình Tôi”, Kansas City, Đức Tổng Giám Mục Naumann và Sam Meier 

www.diocese-kcsj.org/content/offices_and_agencies/my_house

Phim ảnh khiêu dâm thường bị bỏ qua… ảnh hưởng tới đời sống hiện đại 

www.usccb.org/issues-and-action/marriage-and-family/natural-family-planning/resources/pornography.cfm

Ảnh hưởng của phim ảnh khiêu dâm trên hôn nhân 

www.foryourmarriage.org/the-effects-of-pornography-on-marriage/

Bảo vệ giới trẻ khỏi phim ảnh khiêu dâm 

www.usccb.org/issues-and-action/child-and-youth-protection/resources/upload/InternetPornography-Slattery.pdf 

Tác động thần kinh của phim ảnh khiêu dâm 

www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/2012/life-matters-pornography-and-our-call-to-love.cfm 

Tuyên bố của liên tôn giáo về phim ảnh khiêu dâm 

www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/jewish/upload/Joint-Statement-on-Pornography.pdf 

Phụ nữ và phim ảnh khiêu dâm trực tuyến  

www.foryourmarriage.org/women-and-online-pornography/ 

Ảnh hưởng của phim ảnh khiêu dâm trên hôn nhân và sự hy vọng phục hồi  

www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/marriage/upload/families-meier.pdf
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N H Ữ N G  B I Ế N  Đ Ộ N G  N Ộ I  T Â M  C Ủ A  C O N  T I M … 

Bạn yêu cô ấy… hay chỉ coi thân xác cô ấy như một món vật?

Điều này là vì tôi… hay vì người ấy hay chúng mình?

Điều gì là tốt nhất cho người ấy?

Đàn ông cường mạnh hơn…Tôi sẽ quan tâm tới vợ tôi như thế nào?

Đàn bà cảm xúc hơn...Tôi sẽ quan tâm đến chồng tôi như thế nào?

“Để thanh luyện tâm hồn, chúng ta 
phải cầu nguyện, sống khiết tịnh, 
có ý hướng và cái nhìn trong sáng.” 
 GLCG 2532

1. Khi nghĩ về quá khứ, bạn đã từng lợi dụng hoặc bị lợi dụng về 

tình dục không?  Việc này ảnh hưởng tới hôn nhân trong tương 

lai của bạn như thế nào?  Bạn có cần được chữa lành trong lãnh 

vực này không?

2. Bạn cần phải làm điều gì để bảo đảm việc ân ái vợ chồng sẽ phát 

xuất từ tình yêu mà không phải lợi dụng lẫn nhau.

Để Yêu hay Để Lợi Dụng

Theo Tình Yêu và Trách Nhiệm. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Sự hấp dẫn 
đột ngột

Đúng hay sai chưa 
được rõ ràng…

Có khuynh 
hướng tội 

lỗi

•  Nhận ra nhân  
phẩm

•  Là nhẫn nại

•  Là tôn trọng

•  Là thánh thiện

•  Mơ tưởng viển  
vông

•  Vật thể hóa

•  Nắm bắt

•  Là tội lỗi

Tình 
Yêu

Lợi 
Dụng

QUYẾT ĐỊNH 
của con tim
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Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã dạy trong Tình Yêu và Trách Nhiệm rằng trách nhiệm của người chồng là 

phải chờ đợi độ kích thích chậm chạp của vợ mình; nếu không, nàng sẽ bị lãnh cảm trong việc giao hợp.  Ngài 

cũng nói việc đạt đến tuyệt đỉnh ân ái xảy ra cùng một lúc cho hai người là lý tưởng nhất. Tuy nhiên, mục đích 

cuối cùng là sự quan hệ với người phối ngẫu trong suốt cuộc sông hôn nhân với việc giao hợp là biểu lộ của 

thực tính đó.

1. Bạn nghĩ thế nào về việc một vị Giáo Hoàng lại nói một cách rất cởi mở về việc đạt tới cực khoái?   

Tại sao ngài lại cho lời khuyên như thế về hôn nhân của bạn?

“[Trong việc ân ái vợ chồng] người phối ngẫu phải được 
coi trọng hơn ‘cái tôi’ của mình.” – Gioan Phaolô II

Theo Tình Yêu và Trách Nhiệm, trang 274. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Hưng Phấn Phấn Khởi

Tuyệt Đỉnh

Tuyệt Đỉnh

Cực Khoái Cực Khoái

Phục HồiPhục Hồi

“...Người nam và người nữ, như đã thấy trong việc ân ái, không phải cạnh tranh 
nhau để giành quyền lực, nhưng là vợ chồng – hai người bổ túc cho nhau – để 
cả hai đều bỏ đi chính mình mà trở nên mềm yếu trong tay nhau. Cực khoái 
trong việc ân ái là điểm cao của tình yêu hiến dâng. Nhưng chúng ta không thể 
phủ nhận rằng sự hiến dâng của người nam và người nữ rất khác biệt. Sự khác 
biệt chính là người nam tặng hiến và người nữ nhận lãnh...Tuy nhiên, tặng hiến 
của người nam không theo tính cách xâm lược hoặc áp bức...và người nữ không 
nhận lãnh theo cách thụ động hoặc suy thoái.” 

 Trích sách “Những Lời Dạy của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Phụ Nữ” do Mary Rousseau
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“Người nam phải hiểu rằng người nữ như ở một thế giới khác với mình, khác về cả mặt sinh 
lý lẫn tâm lý.  Vì người nam phải nhận vai trò tích cực trong hôn nhân, chàng phải tìm hiểu 
và đặt cảm xúc của mình vào trong thế giới đó. Đó mới thực sự là chức năng tích cực của sự 
dịu dàng. Vì nếu không, người nam sẽ chỉ biết chế ngự người nữ theo nhu cầu của thân xác 
mình, theo tâm lý riêng của mình, và sẽ làm tổn thương nàng. Dĩ nhiên, người nữ cũng phải 
hiểu người nam, đồng thời giúp người nam hiểu mình.”  
 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Tình Yêu và Trách Nhiệm, 275-6

Nhân đức nào CẦN THIẾT NHẤT  
trong hôn nhân?

Lần Gặp Gỡ 
Đầu Tiên

SỰ TÔN TRỌNG
Tình Cảm  

Sâu Sắc Hơn

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Ôi chao – 
chàng thật 

tuyệt vời! Tôi 
muốn chàng 
để ý đến tôi!

Chàng có 
những thiếu 

sót, nhưng tôi 
vẫn ngưỡng 
mộ chàng!

Chà – nàng là 
một người nữ 
tuyệt vời! Tôi 
nên theo đuổi 

nàng!

Sự mê đắm đã 
qua, nhưng 

nàng vẫn còn 
hấp dẫn!

Tại sao sự tôn trọng lại là nền tảng cần thiết trong hôn nhân?  Tôn trọng là một cách vinh danh, nể vì, kính trọng người 

phối ngẫu tương lai như một con người.  Câu ngạn ngữ: “Quen quá hoá lờn” đã đi ngược lại với việc tôn trọng này.  

Trước tiên chúng ta có sự tôn kính Thiên Chúa, kế đến là các tạo vật mà Thiên Chúa tạo dựng (đặc biệt là người phối 

ngẫu của bạn!) sẽ được đối xử tử tế.  Thí dụ, tôn trọng là tùng phục thân xác – không vi phạm đến quy trình tự nhiên 

của thân xác – như người chồng chú ý tới chu kỳ và sự ảnh hưởng của nó trên cảm xúc của người vợ. Ngược lại, người 

vợ tôn trọng người chồng bằng cách quan tâm tới sự ham muốn tình dục của người chồng. Và qua kinh nghiệm sống 

ngoài phòng ngủ, bạn có thể tôn trọng người phối ngẫu tương lai của bạn qua sự ân cần, thông cảm và kính trọng với 

nhau. Điều này dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

1. Những cách mà các bạn tôn trọng lẫn nhau là gì trong khi này?  Bạn làm thế nào để làm cho chúng khá hơn?

2. Một cách thực tế, bạn làm gì để duy trì việc tôn trọng nhau trong đời sống hôn nhân trong tương lai?
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Sự trung thành với nhau trong đời sống gia đình sẽ gặp khó khăn.  Nếu vàng bị ố đang bị nung trong lửa mà có thể 

thốt nên lời thì nó sẽ la lên “LẤY TÔI RA!  Tôi không thể chịu nổi nữa rồi.”  Đa số các cặp đã lập gia đình lắm lúc đã trải 

nghiệm qua điều này.  “Văn hoá vứt đi”, theo như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, sẽ khiến người ta đầu hàng, thoát ra 

khỏi cuộc thử thách của tình yêu hy sinh đang tôi luyện. Bạn sẽ có cơ hội nhường nhịn, cho đi, tha thứ, thoả thuận… 

thay đổi.  Chúng ta thường cưỡng lại sự thay đổi như né tránh một cơn dịch vì thay đổi thường làm ta bị tổn thương.  

Tuy nhiên, Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần có thể chọc thủng, san bằng những gập ghềnh khó khăn của bạn và 

người phối ngẫu của bạn.  Niềm vui sẽ từ đó mà ra.

1. Những lời nói hoặc cử chỉ “dễ thương và gây cảm mến” của người thân yêu của bạn đôi khi trở nên nguồn gốc 

khiến bạn bực bội sau khi đã kết hôn.  Cả hai người có cam kết đi qua cuộc thanh tẩy không?  Bằng cách nào?

Thử Thách của Hôn Nhân

Theo THTX 50-57 của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, 
bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm,  

trung tín, hiền hòa, tiết độ.
Gl 5,22

thay đổi trao tặng thỏa hiệp nhường nhịn chiều chuộng

Những cạnh thô được mài giũa 
qua việc sống các nhân đức mỗi 

ngày với người phối ngẫu.

“Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi và tinh luyện chúng  
như vàng như bạc.  Bấy giờ, đối với Đức Chúa,  

chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật, theo lẽ công chính. 
Malakhi 3,3
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Không biết Thiên Chúa đã nghĩ gì khi Ngài quyết định rằng loài người có thể có những hành động mang tới hậu quả 

vĩnh cửu cho toàn vũ trụ!?! Thật là một đặc ân khi Thiên Chúa trao ban quyền lực này cho các cặp vợ chồng. Tình yêu 

là động lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Tình yêu hôn nhân khi được trao ban cách tự do, trọn vẹn, trung tín, dẫn tới sự 

trổ sinh sẽ đem lại thiên đàng tại thế và đưa con người (nếu có sự thụ thai) tới Thiên Chúa muôn đời. Đó là quyền năng 

Thiên Chúa trao ban cho bạn trong tình yêu hôn nhân. Diệu kỳ thay!

1. Điều gì đánh động bạn về tình yêu là cách để Thiên Chúa Ba Ngôi tác động thế gian?

2. Bạn có bao giờ nghĩ rằng một thai nhi được thụ thai qua tình dục có thể thay đổi vũ trụ vĩnh viễn không?  

Hãy chia sẽ cảm nghĩ của bạn về điều kỳ diệu này.

3. Nếu mọi người hiểu được điều thiêng liêng của tình dục, bạn nghĩ xã hội hôm nay với văn hóa tình  

dục sẽ thay đổi như thế nào?

4. Điều này sẽ giúp ích gì cho cuộc hôn nhân của bạn?

Tầm Nhìn Vũ Trụ của Hôn Nhân

Theo THTX 13,2-4; 16,3-19,6; 93,1-7; 117b,6. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Dấu Chỉ Hiện Hữu

Tình Yêu Vợ Chồng

Thực Tại Vô Hình

...một kết quả  
vĩnh cửu: một con trẻ!

Chúa  
Cha

Chúa  
Con

Trời Đất  
Giao Hòa
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P H Ầ N  4 :

Quà Tặng Tình Yêu là TRỔ SINH
“ C H Ú N G  T A ”  C Ủ A  C H Ú N G  M Ì N H  Đ Â M  H O A  K Ế T  T R Á I

Điều Răn Đầu Tiên Của Thiên Chúa: Hãy Ân Ái Với Nhau!

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều”
St 1,28

Tự do, trọn vẹn, trung tín và giờ đây trổ sinh! Những khía cạnh tình yêu này xen lẫn vào nhau, như một giai điệu hòa 

âm, như màu sắc trong một bức tranh, như chữ cái làm trở thành từ ngữ, như con số làm nên một phương trình: thiếu 

một phần, vẻ đẹp sẽ bị giảm bớt và món quà trở nên bất toàn. 

Hãy nhớ lại biểu đồ Đời Sống Tình Yêu Nội Tại của Thiên Chúa. Chúa Cha và Chúa Con yêu thương nhau một cách tự 

do, trọn vẹn, trung tín; và qua đó xuất phát một Ngôi Vị, Ngôi Ba Thiên Chúa. Tình Yêu Ba Ngôi là gương mẫu cho tất 

cả tình yêu. Tình yêu là vô hạn. Khi tình yêu bị ngăn chặn bởi những rào cản, ngăn cách người khác, sẽ bị cạn kiệt. 

Sheldon Vanauken viết trong Từ Bi Khốc Liệt, một câu chuyện tình yêu thật đau lòng về điều này khi kể về hôn nhân 

của mình. (Một cuốn sách tuyệt vời cho các cặp đính hôn!) Ông và vợ yêu nhau đến nỗi không muốn bất cứ ai xen vào 

tình yêu đó, kể cả con cái, vì họ nghĩ rằng con cái có thể chia rẽ họ. Họ đã dựng một “Rào Cản Sáng Ngời,” và thậm chí 

con cố tình làm móp chiếc xe mới của để nó khỏi chia rẽ họ. Thật là một tình yêu cao quý… tới khi họ cảm nghiệm 

được tình yêu Thiên Chúa, họ là những người vô thần đã trở lại với Công Giáo. Họ nhận ra rằng tình yêu cần được chia 

sẻ với người khác, không phải giữ riêng cho mình và ngăn chặn người khác. Họ khám phá ra rằng tình yêu đích thực là 

tình yêu cởi mở. Tình yêu đích thực nhất thiết dẫn tới sự trổ sinh.
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NTNT với KHGĐTN

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Ngừa Thai Nhân Tạo Kế Hoạch Gia Đình Tự Nhiên

Có tác dụng phụ nguy hiểm Không có tác dụng phụ

Ngừa thai cách bất tự nhiên Thụ thai tự nhiên không thể xảy ra

Đôi bạn ân ái ít hơn Đôi bạn ân ái nhiều hơn

“Anh chỉ trao cho em một phần của mình.” “Anh hiến mình trọn vẹn vì em.”

Không cần sự hy sinh Cần sự hy sinh kiềm chế bản thân

Hướng tâm trí ta đến sự lợi dụng người khác Hướng tâm trí ta về tình yêu đích thực cho người khác

Có vài loại thuốc ngừa thai gây phá thai Không làm hại đến sự sống

Thuốc ngừa thai có chất gây ung thư  
(theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới) Lành mạnh (không dùng thuốc)

Tách rời chính mình ra khỏi kế hoạch của Thiên Chúa Tham dự vào kế hoạch của Thiên Chúa

Mặc dù cả hai cách đều có thể tránh thai...nhưng có sự khác biệt rất lớn!

“Cái gọi là ‘tình dục trong an toàn’ 
được nền ‘văn minh kỹ thuật’ phổ biến, 
thật ra, theo quan điểm những gì thiết 
yếu cho con người, cũng không triệt 
để an toàn, mà có khi còn nguy hiểm 
trầm trọng. Quả vậy ở đây con người 
thấy mình bị nguy hiểm, cũng như đến 
lượt gia đình bị nguy hiểm. Nguy hiểm 
ấy như thế nào? Đó là đánh mất sự thật 
về gia đình, thêm vào lại có nguy hiểm 
đánh mất tự do, và do đó, mất chính 
tình yêu”  
 Gioan Phaolô II, Thư Gửi các Gia Đình, 13

“Tại sao tôi chưa bao giờ nghe thấy điều này?!” là 

phản ứng của các cặp đính hôn, và ngay cả các cặp 

vợ chồng, về lời dạy của Thánh Gioan Phaolô được 

gọi là ‘linh đạo hôn phối’. Linh đạo hôn phối là cụm 

từ bóng bẩy có nghĩa đơn giản là tình yêu hôn nhân 

trong sự tự do, trọn vẹn, trung tín dẫn đến sự trổ 

sinh là một cảm nghiệm huyền diệu và an toàn về 

sự kết hợp; đích thực điều đó là sự gặp gỡ toàn vẹn 

giữa hai con người cách huyền bí. Điều xảy ra trong 

mối quan hệ này rất độc đáp và thiêng liêng như 

một hành vi phụng tự, hành vi đem đến vinh quang 

và phụng sự Thiên Chúa. 

Mối quan tâm của Thánh Gioan Phaolô là bảo vệ 

cuộc gặp gỡ yêu thương này. Là một linh mục trẻ 

tư vấn cho nhiều cặp vợ chồng, ngài thấy rằng việc 

ngừa thai nhân tạo lót đường cho việc lạm dụng 

người khác – sự đối nghịch với tình yêu. Qua những 

phương pháp ngừa thai, thân xác và con người – 

đặc biệt là người phụ nữ – không được coi như là 

một bí tích mà bị coi như là một cái vỏ, một hàng 

hóa đem lại sự khoái lạc bằng mọi giá.
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“Vì phụ nữ có tính cảm thụ, sự mất 
mát của lòng tự trọng trong chiều 
kích nhân loại này dẫn tới sự mất 
mát của lòng tự trọng của phụ nữ.”  
 Servais Pinckaers,  

 ““Nguồn Mạch của Đạo Đức Kitô Giáo” 

Vấn Đề Nghịch Lý của Thân Xác Chân Lý của Thân Xác

Khả Năng 
Sinh Sản

“Chúng ta đang ‘chế ngự’ thân xác mình  
để tránh các hậu quả của tình dục.”

“Tôi đang mang thai! Thân xác tôi sẽ ‘ngưng’ những hoạt động khác 
để chuẩn bị cho bổn phận làm mẹ.”

Thuốc Ngừa 
Thai

“Khả năng sinh sản là một căn bệnh và một trở ngại 
cho việc hưởng thụ khoái lạc.”

“Chu kỳ của nàng là dấu hiệu cho ta biết nàng được  
tạo dựng cho tình yêu, cho sự kết hợp – trước tiên  

là với nhau; sau là với đứa con.”

“Ngăn ngừa”
“Chúng ta sợ – chúng ta có thể lây bệnh cho nhau; một 

đứa con sẽ đòi hỏi rất nhiều nơi ta; chúng ta có thể 
chia tay nếu thụ thai.”

“Chúng ta không cần phải ‘ngăn ngừa’ với người mình yêu thương. 
Sự khiết tịnh bảo đảm cho ta không bị lây bệnh. Chúng ta không 

cần phải sợ hy sinh trong tình yêu vì ‘tình yêu chân thật sẽ dập tan 
mọi sự sợ hãi.’”

Bao Cao Su
“Khi dùng bao cao su, ta từ chối cho đi  

chính mình và không chấp nhận bản thân mình,  
nhất là trong việc sinh sản.  

Ta KHÔNG cho đi trọn vẹn.”

“Trong giây phút mật thiết nhất của việc ân ái,  
chúng ta trao tặng và chấp nhận toàn vẹn con người của mình,  

kể cả bản năng sinh sản.  
Ta trao tặng TRỌN VẸN.”

Tình Dục
“Chúng ta không màng đến sự sống mới; chúng ta đã 
là người trưởng thành có ý thức; sự ân ái của chúng 

ta không làm hại ai. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi ‘linh 
đạo hôn phối’ cho thú vui tạm thời.”

“Ngừa thai nhân tạo lót đường cho sự lợi dụng, trái ngược với tình 
yêu. Chúng ta bày tỏ ý nghĩa sâu xa của tình dục, ‘Anh thuộc về em và 
em thuộc về anh hoàn toàn trong tự do, trọn vẹn, trung tín và dẫn tới 

sự trổ sinh’. Chúng ta cùng nhau tận hưởng ‘linh đạo hôn phối’.”

Con người “Chúng ta là vật thể bị lợi dụng. Ta không coi thân thể 
mình như một bí tích.”

“Kế Hoạch Gia Đình Tự Nhiên trong tình yêu hôn nhân tôn trọng, 
bảo vệ và bày tỏ sự kết hiệp sâu xa nhất giữa người với người.”

Thiên Chúa Chúng ta chống lại kế hoạch tự nhiên của Thiên Chúa Chúng ta đón nhận kế hoạch tự nhiên của Thiên Chúa

Ngừa Thai: Phản Ngôn Ngữ của Thân Xác

Theo đề tài Điều Tốt Của Kế Hoạch Gia Đình Tự Nhiên và Sự Ác Của Ngừa Thai trong chương “Ngài Ban Cho Họ Giới Luật Sự Sống Làm Di Sản”. THTX 118-133.  
© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

“Ngôn ngữ phụng vụ chỉ định 
tình yêu, lòng chung thủy, và sự 
chính trực trong việc ân ái của 
người nam và người nữ qua ‘ngôn 
ngữ của thân xác.’ Ngôn ngữ này 
đem lại cho họ sự hiệp nhất và sự 
vĩnh viễn của hôn nhân.”

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, THTX 117b,2

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói rằng lời của Chúa Giêsu không 

phải là lời lên án mà là lời mời gọi, lời mời gọi để cảm nghiệm tình yêu 

vô tận và trung thành trong hôn nhân, đón nhận sự phong phú của 

việc có con cái.

Kế Hoạch Gia Đình Tự Nhiên dựa trên kỹ thuật hiện đại của khoa học 

gọi là Kỹ Thuật NaPro, Kỹ Thuật Sinh Sản Tự Nhiên. Khoa học giúp các 

cặp vợ chồng vô sinh để thụ thai bằng cách theo dõi chu kỳ của người 

phụ nữ để biết thời điểm đích đáng để giao hợp. Điều này tôn trọng 

sự thật của thân xác và con người, mặc dù nó đòi hỏi sự tiết độ, đặc 

biệt từ người chồng.

Xin lưu ý rằng biểu đồ “NTNT với KHGĐTN” không dựa trên Kinh 

Thánh hoặc giáo huấn của Hội Thánh, nhưng dựa trên sự cân nhắc 

tiêu biểu của loài người. Ngay cả biểu đồ “Ngôn Ngữ của Thân Xác” 

tập trung vào các quy luật tự nhiên. Nói cách khác, những lời hướng 

dẫn này không phải là những “lo lắng của Công Giáo” như nhiều 

người nghĩ. Nó dành cho tất cả mọi người vì mọi người đều mong 

muốn tình yêu đích thực.

1. Lời hướng dẫn này có lý ở phương diện nào?  

Phản ứng của bạn là gì? Bạn gặp khó khăn gì khi bàn 

 thảo vấn đề này với người phối ngẫu tương lai?
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Tại Sao Tôi Lại Cố Ý Làm Tổn Thương Thân Xác Mình?

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Hành Động Tổn Thương Có Không Nguyên nhân của hành động

Cưa chân ✔
Để cứu mạng sống tôi, nhất là khi  
mắc bệnh thối hoại – chọn sự sống

Cắt bỏ tử cung ✔
Để ngăn ngừa sự xuất huyết quá mức  

hoặc ung thư – chọn sự sống

Cắt bỏ hạch hạnh nhân ✔
Để ngăn ngừa nhiễm trùng tái diễn  

hoặc sự đau đớn – chọn sự sống

Cắt bỏ ngực ✔ Đểu cứu mạng sống tôi, nếu bị ung thư – chọn sự sống

Thắt ống dẫn trứng ✘ Để giao hợp mà không muốn có con – chống sự sống

Cắt ống dẫn tinh ✘ Để giao hợp mà không muốn có con – chống sự sống

Kế hoạch gia đình tự nhiên có công hiệu và không làm hại tới thân xác. 
Nó đòi hỏi sự kiềm chế, đó là một điều tốt. Kiềm chế và hy sinh tăng cường tình yêu.

Thân xác tôi đang 
đau hay đang bệnh?

Một lãnh vực khác mà mọi người ít khi nghĩ tới là triệt 

sản. Chúng ta đều nghĩ rằng đó là điều vô lý khi cố tình 

cắt bỏ một bàn tay hoặc khoét bỏ một con mắt hoàn 

toàn bình thường. Nhưng khi gây thiệt hại tới bộ phận 

sinh dục, chúng ta lại quên mất điều ấy. Thân xác chúng 

ta không chỉ là một cái vỏ – chúng là hợp thể của chúng 

ta. Với sự buồn khổ, một người bạn của tôi kể rằng, “Tôi 

biết việc thắt ống dẫn tinh là sai, nhưng tôi lo lắng về sức 

khỏe của vợ tôi. Tôi đã làm điều đó với lý do chính đáng, 

nhưng tôi biết mục đích không biện minh cho phương 

tiện…và cuộc hôn nhân của chúng tôi bị đổ vỡ.”

Một người bạn khác, một y tá phẫu thuật, kể về việc cô ta 

cầm trên tay mình một tử cung khi bác sĩ buộc ống dẫn 

trứng, lúc đó cô ta mới ý thức được rằng, “Tôi đang tiếp 

tay trong một phương pháp gây thiệt hại cho người phụ 

nữ.  Tôi đang làm gì vậy!?” Từ đó, cô ta không bao giờ 

giúp trong những ca phẫu thuật như thế nữa. Bệnh viện 

cũng đã tôn trọng quan điểm đó của cô.

Một phụ nữ khác kể với tôi trong nước mắt về cảm giác 

của mình sau khi triệt sản, ngồi trên giường bệnh, cảm 

thấy trống rỗng, hối hận về quyết định của mình và 

mong muốn được làm mẹ lần nữa. Chỉ có một cách chắc 

chắn để khỏi mang thai: kiêng việc quan hệ tình dục. 

Cách đó có thể lỗi thời, nhưng chúng ta cũng có thể coi 

đó là cách thức “xanh”: tôn trọng, không gây tổn hại tới 

sự sáng tạo. 

1. Hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ việc triệt sản 

là một việc xấu. Bạn nghĩ gì về những mẫu chuyện 

trên? Còn người phối ngẫu tương lai của bạn thì sao?
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Thêm Màu Sắc cho Cuộc Hôn Nhân Vững Mạnh
Thiêng liêng
•  Đọc Kinh Thánh  
 chung với nhau
•  Cầu nguyện chung  
 với nhau

Thể Lý
•  Đi đạp xe giải trí 
•  Âu yếm nhau 

Kiến Thức
•  Thuyết trình trên mạng 
•  Tin tức thời sự 

Giải Trí
•  Sửa sang nhà cửa 
•  Nghe nhạc và nhảy đầm 

Cảm Xúc
•  Kế hoạch cho tương lai 
•  Chia sẻ những buồn vui 

Theo khái nghiệm của Tiến Sĩ Hilger và cô Joanne Washburn. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Có vài người hỏi: “Đâu là sự khác biệt giữa kế hoạch gia đình 

tự nhiên với thuốc ngừa thai nhân tạo? Cả hai đều ngừa thai.” 

Một câu hỏi đích đáng.

Trước hết, hãy lưu ý rằng kế hoạch gia đình tự nhiên cũng có 

thể được sự dụng để thụ thai khi vô sinh là một vấn đề. Hơn 

nữa, một số cặp vợ chồng muốn cộng tác với Thiên Chúa 

trong công cuộc sáng tạo bằng cách theo dõi chu kỳ của 

người phụ nữ để biết chính xác thời gian thụ thai.

Nhưng còn mục đích của kế hoạch gia đình tự nhiên và sự 

ngừa thai nhân tạo thì sao khi cả hai đều ngăn ngừa sự thụ 

thai? Thoạt nhìn, cả hai mục đích có thể giống như nhau, 

nhưng trên thực tế, những cặp vợ chồng dùng kế hoạch gia 

đình tự nhiên tôn trọng sự tự nhiên, bảo vệ tình yêu, và trao 

ban tình yêu nhau một cách tự do, trọn vẹn, trung tín, dẫn tới 

sự trổ sinh khi liên kết với nhau trong hôn nhân. 

Hãy suy nghĩ cho kỹ: ai bảo là vợ chồng chỉ có thể đến với 

nhau vào những ngày có thể thụ thai? Không một ai cả. Họ 

tự vâng tùng sự thật của thân xác, để tôn vinh khả năng sinh 

sản mà Thiên Chúa ban tặng, bằng cách tránh quan hệ tình 

dục vào những ngày có thể thụ thai, chỉ có 10 ngày trong chu 

kỳ của phụ nữ. 

Khi họ đến với nhau, cô ta vẫn trao tặng bản thân mình trọn 

vẹn ngoài khả năng sinh sản vì cô ta bị bệnh vô sinh.

Chúng ta nghe nhiều về những cặp vợ chồng tuy không hiểu 

được “lý do đằng sau” những giáo huấn của Giáo Hội nhưng 

đã tin tưởng và chấp nhận ngừng những phương pháp ngừa 

thai nhân tạo. Họ biết kế hoạch gia đình tự nhiên không phải 

dễ dàng. Nhưng sau đó, họ cảm nghiệm được đó là một món 

quà: sự đối thoại giữa họ được cải tiến, tình yêu họ sinh hoa kết 

trái, và “thời gian trăng mật” hàng tháng của họ trở nên thú 

vị hơn, tiếp tục đến với nhau trong quan hệ vợ chồng sau khi 

tiết dục. Đặt Đức Kitô làm tâm điểm của cuộc sống sẽ dẫn đến 

hạnh phúc, kể cả khi tình yêu đòi hỏi sự hy sinh.

1. Đâu là những cách bạn vui hưởng sự bày tỏ tình yêu cho 

nhau ngoài phòng ngủ? Bạn thích làm gì chung với nhau?

2. Giáo Hội đúng hay sai khi dạy rằng sự ngừa thai nhân tạo 

dẫn tới việc lạm dụng và kế hoạch gia đình tự nhiên bảo 

tồn tình yêu?

3. Việc đó có đáng để bạn tìm hiểu thêm không?
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Quan Điểm của Bạn về Con Cái Là Gì?

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Hàng Hóa Phúc Lành

Tiêu hao tài chánh Vô giá! (Đòi hỏi sự hy sinh)

Gánh nặng Quà tặng (và sự nỗ lực)

Mệt mỏi tinh thần Được chấp nhận (và khoan dung!) 

Khó điều khiển Khó mà không yêu  
(sự huyền bí của người khác với ý chí tự do)

Nguyên nhân của sự oán giận và phiền muộn Mang lại cảm hứng (và thử thách)

Lượng khí thải cạcbon lớn Cho nhiều hơn nhận

Kẻ xâm nhập thừa thãi trong đời sống trật tự Biểu tượng của Mầu Nhiệm Nhập Thể

Đừng quá phân tích – mà đánh cược với một đời sống đầy đủ, phong phú và phức tạp hơn!

Văn Hóa Sự Chết đã in sâu vào tâm trí chúng ta rằng con cái là một gánh nặng. Thiên Chúa không bao giờ nghĩ chúng ta là 

gánh nặng – chúng ta có nên có cùng quan điểm về con cái như Thiên Chúa không… chúng là một quà tặng?

Chúng ta đều biết một món quà khác xa với một hàng hóa. Có nhiều người có thiện chí đã cố gắng hết sức để có con qua 

những phương pháp nhân tạo. Người vợ thụ thai, không bởi người chồng, nhưng bởi những dụng cụ của bác sĩ. Những trẻ 

em chưa sinh được giữ trong tình trạng đông lạnh hay bị “loại bỏ” như thể chúng không phải là con người. Một lần nữa, đây 

không phải là sự lên án; chúng tôi đề cập đến điều này chỉ để giúp bạn suy nghĩ thêm về thực tại của việc thụ tinh nhân tạo 

hay “mang thai hộ”.

Khi còn giúp hướng dẫn các sinh viên ở St. Mary tại Trường Đại Học Texas A&M, tôi đã giới thiệu kỹ thuật NaPro tới ba cặp vợ 

chồng đang gặp khó khăn với việc sinh sản. Cả ba cặp vợ chồng được đều trị và đã thụ thai. Chi phí: về mặt tài chánh, rất ít so 

với hơn $10.000 cho những phương cách khác; về mặt đạo đức, có niềm vui khi tuân theo điều luật của Thiên Chúa.

1. Cột nào phản ánh quan điểm của bạn về con cái và tại sao bạn cảm nghiệm như vậy?

2. Cột nào phản ánh quan điểm của người phối ngẫu tương lai về con cái và tại sao?

3. Các quan điểm đó có tương thích với nhau không? Có tương thích với quan điểm của Thiên Chúa không?

“Này con cái là hồng ân của Chúa,  
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.” 

Thánh Vịnh 127,3
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Biểu đồ này dưa trên THTX 20,10-2, phản ánh của Sáng Thế 4,1-2, GLCG 2376-2379, và bài viết “Hôn Nhân Đồng Tính” trong tạp chí First Things tháng 5, 2013, của Gilles Berhein,  
thầy Rápbi trưởng nước Pháp (dựa trên tài liệu của GP II). © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Muốn có con (lý do tốt)

Muốn làm cha mẹ mẫu mực (lý do tốt)

Đứa bé là sản phẩm của “thụ tinh nhân tạo”  
hay “mang thai hộ”

Người con là kết quả đồng tạo dựng  
của hành động tình yêu.

Thành hình ngoài cách tự nhiên Thụ thai cách tự nhiên và được đón nhận như một món quà

Tự mình giữ quyền sinh sản Cộng tác trong công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa

Đôi khi đứa bé không biết cha mẹ mình là ai Người con vững tâm qua việc hiểu biết nguồn gốc gia đình mình

Đứa bé bị vật thể hóa và trở thành một “quyền lợi” được hưởng Người con được coi là một chủ thể chỉ vì sự sống riêng biệt

Chế Ngự Thiên Nhiên Tôn Trọng Thiên Nhiên

Ghi chú: Bất kể đứa bé được hình thành như thế nào, nó vẫn 
là một con người, cần được tôn trọng và yêu thương. Có nhiều 
người với ý tốt, Công Giáo cũng như ngoài Công Giáo, chưa 
hề nghĩ đến hậu quả của việc thụ tinh nhân tạo. Sự thật của 
thân xác và quan hệ tình dục, duy trì bởi Thánh Kinh và Thánh 

Truyền, được chia sẻ ở đây trong tinh thần hướng dẫn mục vụ, 
không xét đoán. Để thêm chi tiết, hãy liên lạc với những trung 
tâm dùng kỹ thuật NaPro như Trung Tâm Quốc Tế Sức Khỏe 
Phụ Nữ tại Omaha, Nebraska; những trung tâm này hoạt động 
trong kế hoạch của Thiên Chúa để trị chứng vô sinh.

Sản Xuất với Đồng Sáng Tạo

Nhận Con Nuôi: Cách Sinh Hoa Kết Trái Tốt Đẹp

Theo GLCG 2379. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Những đứa trẻ mồ 
côi mong muốn sự 

bảo bọc yêu thương 
của bố mẹ.

Các cắp vợ 
chồng vô sinh 
mong muốn 
một đứa con.

“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy,  
là tiếp đón chính Thầy…” – Chúa Giêsu, Máccô 9,37
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“Tình yêu là thách đố. Thách đố trong mọi tình huống con người; nó càng thách đố 
với những người đón nhận Tin Mừng. Những gì Chúa Kitô công bố qua “điều răn 
của Ngài” chẳng phải ở đó sao? Mọi người ngày nay phải tái khám phá ra tình yêu 
thách đố này, vì trong nó có nền tảng vững vàng của gia đình, một nền tảng làm cho 
gia đình có thể ‘chịu đựng tất cả’.”  Gioan Phaolô II, Thư Gửi các Gia Đình, 14

   Điều Kiện Thể Xác

         Điều Kiện Tâm Lý

   Điều Kiện Kinh Tế

       Điều Kiện Xã Hội

Trách Nhiệm Của Cha Mẹ
Số Lượng và Khoảng Cách của Con Cái

Theo THTX 121:2 & 125:3; Humanae Vitae 16; Gaudium et Spes 50 © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền

Quá Khích:
Thiên Chúa quyết định 

mà không cần chúng tôi.
Ngay cả Kế Hoạch Gia Đình Tự 

Nhiên cũng sai

Vi phạm bản chất con người, 
nhất là lý tríespecially reason

“Lý Do Chính Đáng”
Vợ Chồng quyết định dưới sự trông cậy vào 

Chúa qua lý trí, cầu nguyện và tôn trọng 
khả năng sinh sản Thiên Chúa ban tặng

Nhiệm vụ đối với Thiên Chúa, bản thân và con cái 
(hiện có và sẽ có), xã hội, Hội Thánh và cả nhân loại 

nói chung

Quá Khích:
Vợ chồng tự quyết định 

không cần tới Thiên Chúa
Bất cứ hình thức ngừa  

thai nào cũng đúng

Vi phạm bản chất con người, 
nhất là khả năng sinh sản

Hôn nhân không chỉ là một người hoặc thậm chí hai vợ 

chồng, nhưng là một gia đình và có ảnh hưởng vượt qua 

khỏi bức tường của ngôi nhà. Vì thế, Hội Thánh đã cho 

chúng ta một số hướng dẫn để suy nghĩ và cầu nguyện 

khi quyết định về số lượng con cái. Nhiều cặp vợ chồng 

mà chúng tôi biết sự dụng kế hoạch gia đình tự nhiên để 

hạn chế gia đình họ, chỉ có ba người con vì phải đối đầu 

với một số vấn đề nghiêm trọng như sự trầm cảm sau khi 

sinh, bị mất việc làm do bị chấn thương, hoặc chăm lo 

cho một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Do đó, họ nhận ra 

rằng họ cần phải hạn chế gia đình họ. Tuy nhiên, chúng 

tôi cũng biết các cặp vợ chồng khác, kể cả cặp có một 

đứa con cần nhu cầu đặc biệt, nghĩ rằng họ được mời gọi 

để có một gia đình lớn.

Hội Thánh không chỉ định nhân số của một gia đình; thay 

vào đó, Hội Thánh hướng dẫn rằng những quyết định 

đó phải dựa trên lợi ích chung và thực hiện một cách 

nghiêm túc.

1. Bạn đã bàn với nhau và xin Chúa cho mình bao 

nhiêu người con chưa? Bạn nghĩ sao? Còn người 

phối ngẫu tương lai của bạn?

2. Nhiệm vụ đối với con cái (hiện có và sẽ có) cần phải 

cân nhắc nghĩa là gì? Còn nhiệm vụ đối với Hội 

Thánh, Thiên Chúa và xã hội?
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Gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo và là ‘một trường học phát triển 
nhân tính’. Chính trong gia đình, người ta học biết làm việc với sự nhẫn nại và niềm 
vui, yêu thương huynh đệ, quảng đại tha thứ luôn, nhất là phụng thờ Thiên Chúa qua 
kinh nguyện và hy lễ đời sống.  CCC 1657

Như đã trình bày, con cái không phải là những món hàng 

hóa; nhân số của con cái không tăng thêm sự tốt lành 

của mỗi người. Các cặp đang gặp khó khăn trong việc 

sinh sản sẽ trổ sinh trong nhiều phương diện khác. Điều 

đáng được lưu tâm, khi bạn hứa sẽ đón nhận và nuôi 

dưỡng con cái, đó là anh chị em là những món quà cho 

con cái bạn, và tuy rằng sẽ có nhiều khó khăn khi nuôi 

dưỡng một gia đình lớn, nhưng đó cũng là một nguồn 

vui bất tận.

1. Bạn có nghĩ rằng khi có thêm anh chị em cho con 

cái bạn là bạn yêu thương chúng không? Thực tại 

này giúp bạn thế nào khi quyết định về khoảng cách 

cũng như nhân số con cái?

2. Thật là hạnh phúc khi có con, nhưng cũng cần sự hy 

sinh. Hãy bàn thảo về những hy sinh cần được thực 

hiện vì lợi ích của con cái tương lai của bạn.

Trách Nhiệm Cha Mẹ…Cho Thế Hệ Tới

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Anh chị em tôi 
làm tôi phát 

khùng, những 
tôi vẫn thương 

yêu họ!

“Con cái làm 
chúng tôi điên 

đầu, nhưng 
chúng tôi vẫn 

thương yêu 
chúng!”

Cha MẹCha Mẹ

Sự hy sinh của bạn hôm nay sẽ xây dựng một tương lai tốt hơn cho bạn – và con cái bạn.
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Gặp Gỡ Giữa Người Với Người: Thân Xác

Ham Muốn 
Tình Dục, 

Khiết Tịnh, 
và Tiết Độ

Ham Muốn 
Tình Dục, 

Khiết Tịnh, 
và Tiết Độ

Kết Hợp Thân Xác

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 126-128. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Gặp Gỡ Giữa Người Với Người: Cảm Xúc

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 129,2-132. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Rung Động 
bởi Người 

Khác
Kết Hợp Cảm Xúc Rung Động 

bởi Người 
Khác
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Gặp Gỡ Giữa Người Với Người: Tâm Linh

Kết Hợp Tâm Linh

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 131-132. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Ơn Kính Sợ 
của Chúa 

Thánh Thần

Ơn Kính Sợ 
của Chúa 

Thánh Thần

“‘Ngôn ngữ của thân xác’ nhắm vào các giác quan… Người vợ biết rằng ‘ 
sự ham muốn của chồng’ là dành cho nàng. Nàng gặp chàng với sự sẵn sàng 
trao tặng món quà bản thân. Tình yêu liên kết họ thành một trong tâm linh 
và sự gợi cảm. Dựa trên tình yêu này, ý nghĩa đích thực của thân xác được  
thể hiện, vì người nam và người nữ trao hiến cho nhau bản thân mình trở 
thành dấu ấn trọn đời của họ.”  THTX 111:5

“Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần 
khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em…”

Gl 4,6

Một lý do chính thúc đẩy Thánh Gioan Phaolô viết ra thần học thân xác là vì ngài nhật thấy sự suy thoái trong sự 

hiểu biết về con người, nhất là khi liên quan đến thân xác và tình dục. Sự suy thoái này dẫn đến những thử nghiệm 

về tình dục ngoài tình yêu. Ngược lại, ý nghĩa đích thực của việc ân ái trong hôn nhân là hai người toàn vẹn gặp 

gỡ nhau; trong sự tự do, trọn vẹn, trung tín, và dẫn tới sự trổ sinh. Qua cuộc gặp gỡ toàn vẹn này của cả hai người 

– thân xác, tâm hồn, và thần trí – họ sẽ cảm nghiệm được sự kỳ diệu khi yêu và được yêu trong sự kế hợp trổ sinh. 

Mong rằng bạn sẽ cảm nghiệm được điều đó trong hôn nhân của bạn.
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Hãy nghĩ đi! Bạn và vị hôn phu/hôn thê của bạn sắp bắt đầu một cuộc hành trình của tình yêu! Tình yêu chân thật có 

sức mạnh. Nó có sức mạnh để đập tan mọi vết thương, mọi ngăn cản, mọi yếu đuối, để bày tỏ Mầu Nhiệm của Một 

Con Người – mầu nhiệm của người phối ngẫu. Bằng cách này, tình yêu chân thật đem lại sự gặp gỡ giữa con người với 

con người và làm thoả mản niềm ao ước sâu xa của con tim.

1. Hôn nhân hoàn hảo nhất tập trung con người toàn diện trong đời sống gia đình. Sau khi kết hôn, bạn sẽ làm gì 

để thăng tiến trên mọi khía cạnh của con người toàn diện: thân xác, tâm hồn và thần trí?

2. “Lề Luật” của Thiên Chúa, ban cho Hội Thánh, không phải được áp đặt từ trên. Ngược lại, các lề luật được bày tỏ 

từ bên trong, để bảo vệ tình yêu chân thật cho sự kết hợp giữa con người. Bạn có bao giờ nghĩ rằng “lề luật” sẽ 

giúp tình yêu phát triển không? Theo bạn, có “luật” nào làm cản trở sự gặp gỡ giữa người với người không? Bạn 

sẽ làm những gì để nghiên cứu tìm hiểu những “lý do đằng sau” giáo huấn của Giáo Hội?

Gặp Gỡ Giữa Người Với Người: Sức Mạnh Của Tình Yêu

Kết Hợp Trọn Vẹn

Theo “Đề Cương Linh Đạo Hôn Phối,” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. THTX 126-132. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tâm Linh

Tâm Linh

Cảm Xúc

Cảm Xúc

Thân Xác

Thân Xác

“Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an,  
thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và 

thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn.” 1 Tx 5,23

“Món quà này [sự tôn kính đối với những sáng tạo của Thiên Chúa] bao gồm sự tập 
trung sâu xa và toàn diện vào con người trong giới tính của họ, nhờ đó tạo ra môi 
trường phù hợp cho sự hiệp thông cá nhân.”  THTX 132:5
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P H Ầ N  5

Món Quà Tình Yêu Hình  
Thành Một GIA ĐÌNH

“ C H Ú N G  TA”  T R Ở  N Ê N  T H Á N H  T H I Ệ N :  G I A  Đ Ì N H  C Ù N G  N H A U  S Ố N G  S Ự  T H ẬT

“Phải giáo dục con cái thế nào để khi đến tuổi trưởng thành chúng có thể chọn bậc sống và 
theo ơn gọi, ngay cả ơn gọi tu trì, với ý thức trách nhiệm đầy đủ…”  Gaudium et Spes, 52

Là những bậc phụ huynh, chúng ta được mời 

gọi để yêu thương người phối ngẫu và con cái 

của mình vô điều kiện. Chúng ta được kêu gọi 

để chia sẻ với con cái, kể cả khi chúng còn rất 

nhỏ, về sự thật rằng Thiên Chúa, đặc biệt qua 

Con Của Ngài là Đức Giêsu Kitô, đã trao ban tình 

yêu trung tín cho mọi người chúng ta. Chúng ta 

đã được giao phó niềm vui và trách nhiệm để 

chia sẻ những điều kỳ diệu của Công Giáo cho 

con cái của mình và nâng đỡ chúng trên hành 

trình đức tin của chúng.

1. Làm sao chúng ta có thể phản chiếu món quà quý giá là tình 

yêu nhưng không của Thiên Chúa cho người phối ngẫu và 

con cái của chúng ta?

2. Đâu là những cách cụ thể bạn sẽ dùng để truyền đạt đức tin? 

Giáo lý trong gia đình? Trường học Công Giáo? Các lớp giáo 

lý mà bạn là giáo lý viên?

3. Bạn và người phối ngẫu tương lai sẽ làm những gì để dạy 

con cái về ơn gọi thiêng liêng của hôn nhân, thiên chức linh 

mục, hoặc đời sống tu trì? Bạn sẽ chuẩn bị cho các con như 

thế nào để sống theo các ơn gọi này?

Lời Thề Hứa dẫn tới Lời Thề Hứa:  
Lời Thề Hứa Rửa Tội dẫn tới Lời Thề Hứa Ơn Gọi

Hôn Ước
“Anh hứa sẽ trung thành với em, một cách tự do,  

trọn vẹn, trung tín và dẫn tới sự trổ sinh.”  

Lời Thề Hứa Rửa Tội
“Tôi hứa sẽ trung thành với Chúa Giêsu và Hội Thánh, một 

cách tự do, trọn vẹn, trung tín dẫn tới sự trổ sinh.”  

Lời Thề Hứa Sống Độc Thân vì Nước Trời
“Tôi hứa sẽ trung thành với giáo xứ/nhà dòng, một cách 

tự do, trọn vẹn, trung tín và dẫn tới sự trổ sinh.”  

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Lời Thề Hứa dẫn tới Lời Thề Hứa:  
Lời Thề Hứa Rửa Tội dẫn tới Lời Thề Hứa Ơn Gọi

Hôn Ước
“Anh hứa sẽ trung thành với em, một cách tự do,  

trọn vẹn, trung tín và dẫn tới sự trổ sinh.”  

Lời Thề Hứa Rửa Tội
“Tôi hứa sẽ trung thành với Chúa Giêsu và Hội Thánh, một 

cách tự do, trọn vẹn, trung tín dẫn tới sự trổ sinh.”  

Lời Thề Hứa Sống Độc Thân vì Nước Trời
“Tôi hứa sẽ trung thành với giáo xứ/nhà dòng, một cách 

tự do, trọn vẹn, trung tín và dẫn tới sự trổ sinh.”  

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.
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Con Cái Cần Nghe Tiếng Nói Đồng Nhất

Để có một Tiếng Nói Đồng Nhất, cha mẹ phải đối thoại trước để có quyết  
định tốt nhất cho con cái, đặc biệt khi cha mẹ đã ly dị.

Cha

Con Cái Con Cái

Gia Đình Hạnh Phúc Hơn

? ?

Con cái biết cách thao tác  
cha mẹ, gây chia rẽ.

Con cái cảm nghiệm sự an toàn của  
“mặt trận liên hiệp” khi có sự đồng nhất.

Mẹ

“Được, đi đi – 
chơi vui vẻ nhé!”

“Không, con không 
được đi với họ!”

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Cha mẹ

“Chúng Ta”

Cội Rễ Vững Mạnh = Hoa Thơm Trái Ngọt

Vững Tâm

Trong Sạch
Từ lúc bé, trẻ em 

được đào tạo để trở 
thành một người 

trưởng thành trong 
sạch khi vững tâm 

về việc bất khả phân 
ly của tình yêu cha 
mẹ dành cho nhau.

Trưởng Thành

Theo khái niệm của Tiến Sĩ Bob Schuchts tại Viện Chữa Lành Gioan Phaolô II, Tallahassess Florida. Được quyền sự dụng. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.
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Giai Đoạn Phát Triển Giới Tính

Theo khái niệm của Tiến Sĩ Bob Schuchts tại Viện Chữa Lành Gioan Phaolô II, Tallahassess Florida. Được quyền sự dụng. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Giai Đoạn Tuổi Thách Đố

Gắn bó 0–2
Tạo mối quan hệ vững chắc và tin yêu với cha mẹ

Tập tin tưởng người chăm sóc cùng giới và khác giới

Xác định 3–5
Xác định sự đồng nhất với người cùng giới (cha hoặc mẹ)  

và tạo mối quan hệ lành mạnh với cả hai
Khám phá sự hấp dẫn khác phái qua người khác giới (cha hoặc mẹ)

Hòa nhập 6–12
Hòa nhập với nhóm cùng giới, cùng lứa tuổi

Giới tính được khẳng định qua quan hệ bạn bè

Khám phá  
tình dục 13–22

Học cách phát triển mối quan hệ khác giới  
và kiềm chế sự kích thích và quyến rũ

Phát triển bản sắc riêng về mặt cá nhân và xã hội qua giới tính của bản thân 
Học đức tiết độ để giữ mình trong sạch

Tình yêu  
tự hiến

Người trưởng 
thành

Chung thủy tình dục và sự trổ sinh 
Sống đức khiết tịnh trong mối tương quan mật thiết trong gia đình  

và cộng đoàn ở bậc độc thân hay bậc vợ chồng
Đón nhận và chăm sóc con cái trong tình yêu  

(con đẻ cũng như con thiêng liêng)
Giúp hình thành sự phát triển tình dục của con cái trong vai trò cha mẹ

Giáo dục giới tính cho con cái bạn bắt đầu ở tuổi rất sớm – 

không cần phải nói một cách quá rõ ràng về việc giao hợp 

khi chúng còn quá nhỏ, nhưng bạn cần giúp chúng hiểu rằng 

những hành vi thể lý mang một ý nghĩa riêng. Quan Điểm Bí 

Tích về Thực Tại này mà bạn truyền đạt cho chúng giúp uốn nắn 

trí tưởng tượng của chúng; giúp chúng hiểu được rằng sự vật 

hữu hình rất quan trọng vì những sự vật này biểu lộ và thậm chí 

mang lại chân lý.

Nói một cách đơn giản, nụ hôn nói lên sự gắn bó mật thiết giữa 

hai người, nó thực hiện những gì nó tượng trưng: tăng cường 

sự liên kết giữa hai người. Chúng ta chẳng bao giờ hôn một kẻ 

lạ, không phải vì nụ hôn là xấu, nhưng vì nó mang một ý nghĩa 

nhất định: hai người chia sẻ một nụ hôn phải ở trong mối tương 

quan gần gũi. Điều này tạo nên một nền tảng vững chắc khi tới 

thời điểm thích hợp để trình bày việc “ong bướm” với con cái, 

tốt nhất là giữa người cha và con trai hoặc người mẹ với con 

gái mình. “Con còn nhớ khi bố mẹ dạy con rằng những hành vi 

thể lý đều mang ý nghĩa sâu xa không? Đây là một trong những 

hành vi mà chúng ta không được quên ý nghĩa của nó: đó là việc 

quan hệ tình dục (hãy giải thích về phương diện sinh học, nhưng 

đừng ngừng ở đó, mà phải trình bày ý nghĩa sâu xa về hành vi 

này). Quan hệ tình dục có nghĩa là, ‘Chúng ta là vợ chồng, và sẵn 

sàng có con với nhau!’ Đó là sự kết hợp mật thiết nhất giữa hai 

người, và được dành riêng cho các bậc vợ chồng. Nói một lần 

không đủ, nhất là trong xã hội ngày nay. Cần phải nhắc nhở liên 

tục. Ngoài việc dạy dỗ con cái trong lãnh vực phát triển tình dục, 

bạn còn có trách nhiệm đào tạo chúng về nhân tính, đức hạnh, 

việc phục vụ, sự chung thủy, đời sống đức tin, tình yêu hy sinh, 

thiên đàng, hỏa ngục, sự tha thứ, và nhiều việc khác – kể cả sự 

vui chơi! Vui chơi cũng là một nhu cầu của con người!

1. Bạn sẽ nói chuyện với con cái về vấn đề tình dục như  

thế nào? Bạn có thoải mái khi đề cập tới những vấn đề  

này không?

2. Biểu đồ trên giúp gì cho bạn trong việc giáo dục con  

cái để phát triển tâm lý-tình dục một cách lành mạnh?

“Tính dục con người là một mầu nhiệm thiêng liêng và phải được trình bày theo giáo lý và luân lý của Giáo 
Hội, và đừng quên những ảnh hưởng của tội nguyên tổ.”  Sự Thật và Ý Nghĩa của Tính Dục Con Người, 122
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Thuyết Giới Tính với Nàng vì Chàng/Chàng vì Nàng

Biểu đồ này dựa trên những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi đào sâu vào những chương đầu tiên của sách Sáng Thế để nắm những ‘yếu tố cốt yếu’ của phân tích về con người (x. THTX 3,1). 
© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Thân xác KHÔNG có nghĩa gì cả Thân xác biểu lộ ý nghĩa SÂU ĐẬM
St 1,27: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có NAM và NỮ.”

Thân xác tôi không thể khẳng định tôi là nam hay nữ.  
Tôi tự quyết định, ngày qua ngày, và tôi có thể thay đổi:  

hôm nay tôi là nam/ngày mai tôi lại là nữ (Ghi chú:  
Chú trọng vào bản ngã mà không đếm xỉa gì tới thân xác)

Thân xác tôi khẳng định tôi là nam hay nữ. Nếu tôi sống theo ngôn 
ngữ của thân xác, tôi sẽ nhận biết được bản sắc mình và tăng trưởng 
khả năng mình để yêu thương mọi người. (Ghi chú: Chú trọng vào 

bản sắc đích thực để yêu thương người khác)

Sáng Thế 2,18: “Con người ở một mình thì KHÔNG tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.”

Thân xác tôi không liên quan gì đến mối tương quan của tôi với 
người khác. Tôi là một người độc lập. Tôi không cần ai.  

 
Tôi cần phải thử nhiều đối tác để kiếm những gì thỏa mãn tôi.

Sự bổ sung của thân xác nam và nữ có ý nghĩa sâu sắc:  
Chúng ta được tạo ra CHO nhau; tình yêu là ý nghĩa của cuộc sống. 

Thân xác tôi khẳng định sự kết hợp trở nên một thân  
thể được dành riêng cho một người và chỉ cho một người  

mà thôi, bất khả phân ly.

Sáng Thế 2,23: “Nàng sẽ được gọi là ‘đàn bà,’ vì đã được rút từ ‘đàn ông’ ra.”

Không có sự khác biệt giữa thân xác này với thân xác kia; chúng 
ta đều giống nhau.

Vinh quang thay khi con người có nam và nữ:  
khác biệt nhưng bình đẳng trong nhân phẩm.

Sáng Thế  2,24: “Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.”

Quan hệ tình dục không nghĩa lý gì;  
chỉ cần sự đồng ý giữa hai người mà thôi.  

Quan hệ tình dục không dính líu gì tới sự chung thủy.

Sự kết hợp tình dục giữa nam nữ nói lên rằng,  
“Anh là của em và em là của anh; chúng ta là một  

THÂN XÁC trọn đời, không bao giờ chia cắt.”

Sáng Thế 1,28: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều.”

Thân xác tôi không liên quan tới việc truyền giống;  
nam tánh và nữ tánh chỉ là sự ngẫu nhiên.  

Tôi có “quyền sinh sản” bất kể đến thai nhi là kết quả  
của sự giao hợp. Thai nhi không có quyền gì cả.

Tiềm năng sinh sản của vợ chồng khi kết hợp thành một cho thấy 
kế hoạch của Thiên Chúa dành cho các trẻ em, đó là được hình 

thành và nuôi dưỡng trong tình yêu thương và sự che chở, nguyên 
tố cần thiết cho sự phát triển bản sắc.

Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng trình 

bày sự quan trọng của thân xác như một bí tích của con 

người toàn vẹn, và thân xác mang ý nghĩa sâu xa, có thể 

dẫn dắt chúng ta trên hành trình tìm hiểu bản thân và 

mục đích của mình. 

Những người đề xướng thuyết giới tính cho rằng thân 

xác không thể dẫn dắt chúng ta đến sự thật… ta có thể 

tự chọn giới tính của riêng mình. Tuy nhiên, giới tính 

của ta – là nam hay nữ – được dựa trên cơ sở thân xác 

và ý nghĩa của nó. Là những bậc cha mẹ tương lai, bạn 

là người ảnh hưởng trực tiếp quan trọng nhất trong sự 

trưởng thành của con cái mình. Mặc dù rất khó để chống 

lại hệ tư tưởng phổ biến (như 50 giới tính để chọn trên 

Facebook), bạn hãy giúp chúng thấy được sự thật và hiểu 

rõ ý nghĩa sâu xa của thân xác, cũng như giúp chúng 

chấp nhận thân xác như một món quà mạc khải từ Thiên 

Chúa. 

Đồng thời, hãy dạy chúng đối xử với mọi người trong 

tình thương yêu, nhất là những người rối loạn giới, đồng 

tính, chuyển đổi giới tính, v.v. Tình yêu là sự đáp trả thích 

hợp nhất. 

1. Điều gì trong biểu đồ trên đánh động bạn nhất?

2. Bạn sẽ làm gì nếu một người trong gia đình hoặc một 

người bạn có xu hướng đồng tính? Làm thế nào bạn 

có thể đứng vững trong đức tin Kitô Giáo mà vẫn chia 

sẻ tình yêu cho mọi người?

“Bản sắc tình dục xâm chiếm tâm hồn, cá tính và tâm linh của ta. Quả thật, ngoài ‘tâm trí nữ tính’  
và ‘tâm trí nam tính’ còn có thân xác, vì chúng ta là sự kết hợp tâm thần (sự kết hợp hồn và xác).  
Nếu nghĩ rằng linh hồn và tâm trí không có giới tính thì đó là sự tách rời giữa thân xác và linh hồn 
một cách giả tạo, như nhóm Ngộ Đạo xa xưa, hoặc nếu nghĩ rằng linh hồn là ‘hồn ma trong guồng 
máy’ không giới tính thay vì là sự sống và thể chất của thân xác, cũng như nếu nghĩ rằng giới tính  
chỉ là thứ vật chất của súc vật.”  Peter Kreeft, huyết Kitô Giáo Của Công Giáo, Chương 8, 4
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Sensual love
Erotic attraction and desire

 
Attraction is first  

based in the senses. 
 

— JPII

Friendship love 
Shared interests and goals

 
True love is based on the full 

appreciation of the whole person. 

Friendship brings  
true unification;  

it resides in the will. 

— JPII

Self-sacrificing love
Daily life in the Holy Spirit

That same love… of the life of the spouses is at the same time a power… actively oriented toward the fullness of the good. 

— JPII

Marital love
Reverence and chastity

 
This love is beyond friendship,  

it surrenders one’s “I.”

Betrothed love is never a 
“ fortuitous” event. It is chosen.

The gift of self  
relegated to sex only  
makes it utilitarian.

Marital love becomes in a sense  
a liturgical act of worship.

— JPII

Tình yêu gợi cảm
Sự quyến rũ và ham muốn nhục dục

 
Sự quyến rũ bắt đầu  

từ các giác quan. 
 

— GPII

Tình yêu bè bạn 
Cùng sở thích và mục tiêu

 
Tình yêu đích thực dựa trên sự hiểu  

rõ giá trị của toàn bộ con người. 

Tình bạn mang lại sự  
kết hiệp đích thực;  

nó nằm trong ý chí.

— GPII

Tình yêu tự hiến
Cuộc sống mỗi ngày trong Chúa Thánh Thần

Cũng cùng một tình yêu… của đời sống vợ chồng đồng thời là sức mạnh… hướng tới sự viên mãn của sự tốt lành. 

— GPII

Tình yêu vợ chồng
Sự tôn trọng và khiết tịnh

 
Tình yêu này vượt qua tình bạn,  

nó từ bỏ “cái tôi” của mình.

Tình yêu vợ chồng không bao giờ là sự 
“bất ngờ”. Nó là một sự chọn lựa..

Tình yêu khi bị hạ  
xuống thành tình dục biến  

nó thành tiện dụng.

Tình yêu vợ chồng như một hành  
vi phụng vụ của việc thờ phượng.

— GPII

Sự Thanh Luyện của Tình Yêu

Theo Tình Yêu và Trách Nhiệm và THTX 112-113, 127:2 và 128:3. ). © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Cuối cùng, ta hãy nhớ rằng để đạt được những mục tiêu này, gia đình trước hết phải là 
một mái ấm của đức tin và việc cầu nguyện, nơi mà mọi người có thể cảm nghiệm được 
sự hiện diện của Chúa Cha, nơi Lời của Chúa Giêsu được đón nhận, nơi có sự liên kết 
tình yêu trong Chúa Thánh Thần, và nơi Mẹ Thiên Chúa được yêu mến và cầu khấn.”  
 Sự Thật và Ý Nghĩa của Tính Dục Con Người,, 62

Trong hơn hai mươi năm trong nghành giáo dục, tôi có thể nhận định dễ dàng những học sinh đang sống trong môi 

trường có cha mẹ yêu thương nhau. Các em đó là những học sinh dễ thích nghi nhất vì các em từng chứng kiến được 

tình yêu hy sinh của cha mẹ dành cho nhau trong gia đình. Đôi lúc, các bậc phụ huynh đó cũng chia sẻ với tôi rằng họ 

vẫn thường có những ngày “hẹn hò” với nhau. Ngoài việc yêu thương nhau, “các bậc cha mẹ phải dành thời gian và nói 

chuyện với các con. Như một món quà và một cam kết, con cái phải là trên hết.” (The Pontifical Council’s document, Sự 

Thật và Ý Nghĩa của Tính Dục Con Người, 51)

1. Đâu là những điều thực tế hai bạn sẽ thực hiện để trở nên gương mẫu của tình yêu cho nhau, trở thành “mặt trận thống 

nhất” để con cái hai bạn được an tâm?

2. Đâu là những điều cụ thể bạn sẽ làm để cho gia đình bạn trở thành “một mái ấm của đức tin và cầu nguyện”?

3. Người cha trong gia đình là người chủ yếu trong sự hình thành của con cái. Người nam: bạn có cảm thấy mình sẵn sàng để 

đón nhận trách nhiệm này không? Người nữ: Bạn có nghĩ rằng anh ta sẽ là người cha tốt cho các con của bạn không?

4. Người mẹ được xem như “linh hồn” của gia đình. Người nữ: bạn có cảm thấy mình sẵn sàng để đón nhận trách nhiệm này 

không? Người Nam: Bạn có nghĩ rằng cô ta sẽ là người mẹ tốt cho các con của bạn không??
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Đ Ề  T À I :  T H Ờ I  G I A N
1.  Tôi gần như luôn luôn đúng giờ.   1  2  3  4  5

2.  Tới đúng giờ là cách tôi thể hiện sự tôn trọng người khác.   1  2  3  4  5

3.  Khi lái xe, tôi không quan tâm dù tôi đi chậm trên làn đường bên trái.   1  2  3  4  5

4.  Khi mời khách dự tiệc, bữa ăn phải được chuẩn bị sẵn sàng (thay vì tới lúc đó mới nấu).   1  2  3  4  5

5.  Tôi nghĩ quan điểm của tôi về thời gian rất cân bằng.   1  2  3  4  5

6.  Tôi điên tiết mỗi khi tham dự Thánh Lễ, đám cưới hay bữa tiệc trang trọng trễ.   1  2  3  4  5

7.  Tôi thích đời sống cập rập của New York hơn đời sống thanh thản của miền quê ở Indiana.   1  2  3  4  5

8.  Tôi sống về đêm.   1  2  3  4  5

9.  Tôi cần ít nhất một giờ để chuẩn bị trước khi đi bất cứ nơi nào.   1  2  3  4  5

10. Tôi muốn nhận được hồi âm nhanh chóng to những tin nhắn, điện thư hoặc điện thoại.   1  2  3  4  5

Đ Ề  T À I :  G I Ả I  T R Í
1.  Tôi nghĩ coi phim ở nhà là cũng một điều thú vị.   1  2  3  4  5

2.  Nếu tôi không lâu lâu ra khỏi nhà, tôi trở nên trầm cảm.   1  2  3  4  5

3.  Xem thể thao khá thú vị đối với tôi.   1  2  3  4  5

4.  Một bữa ăn thanh lịch làm tôi căng thẳng hơn là vui vì nó tốn rất nhiều tiền.   1  2  3  4  5

5.  Đi du lịch được đánh giá quá cao. Tôi thà nghỉ mát ở nhà, chỉ cần được ở bên nhau.   1  2  3  4  5

6.  Tôi thích bãi biển hơn bất kỳ nơi nào. (Nếu không phải, nơi bạn thích nhất để giải trì là ở đâu?)   1  2  3  4  5

7.  Căn bản, tôi vẫn còn thích những thứ mà tôi thích khi còn nhỏ. Đó là gì?   1  2  3  4  5

8.  Khi kế hoạch để đi chơi bị hủy bỏ, tôi cảm thấy rất thất vọng.   1  2  3  4  5

9.  Xem TV ở nhà là một trong những hình thức tôi thích nhất để thư giãn.   1  2  3  4  5

10. Tôi khó có thể bỏ trò chơi điện tử như một hoạt động giải trí.   1  2  3  4  5

Đ Ề  T À I :  C H I  T I Ê U
1.  Tôi luôn chọn vật chất hơn là bỏ tiền mua một cảm giác chóng qua.   1  2  3  4  5

2.  Tôi thích một kỳ nghỉ mát lớn hơn thay vì nhiều kỳ nghỉ mát nhỏ ít tiền.   1  2  3  4  5

3.  Tôi thích nhận hoa/vé để coi thể thao hơn là nhận cái gì đó hữu ích.   1  2  3  4  5

4.  Tôi thà tiết kiệm tiền để trả hết căn nhà trước khi đi nghỉ mát.   1  2  3  4  5

5.  Con cái luôn tốn tiền, nhưng tôi muốn chúng tôi cố gắng có con  
 ngay lập tức thay vì lo lắng về tài chánh.   1  2  3  4  5

6.  Tôi rất nghiêm ngặt về ngân sách – cho dù điều gì xảy ra, cũng không được thiếu hụt.   1  2  3  4  5

7.  Tôi rất muốn người ấy nấu bữa tối cho tôi ở nhà hơn là đi nghỉ mát cuối tuần.   1  2  3  4  5

8.  Tôi không quan tâm nhiều đến vấn đề chi tiêu.   1  2  3  4  5

9.  Tôi thà tiết kiệm tiền để con cái đi học đại học thay vì gửi chúng đến trường Công Giáo.   1  2  3  4  5

10. Tôi bắt chước thói quen chi tiêu của bố mẹ tôi. Đó là những gì?   1  2  3  4  5

Kỳ Vọng!! Nguồn Gốc Của Sự Căng Thẳng hay Sự Kết Hiệp
Trên thang điểm từ 1-5 (với 5 điểm nếu điều đó đồng quan điểm với bạn), hãy đánh giá những đề tài sau đây. 
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K Ế T  L U Ậ N :

Hôn Nhân Là “ 
Gương Phản Chiếu” của Tin Mừng

M A N G  Đ Ứ C  K I T Ô  V À O  T H Ế  G I Ớ I  Q U A  H Ô N  N H Â N

Chúa  
Cha

Chúa Thánh Thần

Chúa  
Con

Chồng

Con

Vợ

Đức  
Kitô

Thành Viên Mới

Hội  
Thánh

Hôn Nhân của Bạn Qua Tầm Nhìn Tổng Quát
Sáng Thế 1-3

“Thiên Chúa sáng tạo con người theo 
hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo 
con người theo hình ảnh Thiên Chúa, 

Thiên Chúa sáng tạo con người có 
nam có nữ.” St 1,27

“Như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô thế nào,  
thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi  

sự như vậy. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, 
như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh  
và hiến mình vì Hội Thánh…” Ep 5,24-25

Êphêxô 5

© Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

“Tất cả những gì con có đều là của Cha,  
tất cả những gì Cha có đều là của con.

- Chúa Con với Chúa Cha trong Gioan 17,10

Để kết thúc, chúng ta nên nhìn lại những biểu đồ trước, đã trình bày kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa mang lại kết 

quả trong sự hiệp nhất. Hôn nhân tương lai của bạn, khi đã bước vào với sự tự do, trọn vẹn, trung tín, và dẫn tới sự trổ 

sinh, sẽ phản ánh kế hoạch của Thiên Chúa: trao ban, lãnh nhận, đáp trả, và đón nhận sự trổ sinh. Bạn là “dấu chỉ tự 

nhiên tốt nhất” để thế giới biết đến kế hoạch của Thiên Chúa về tình yêu nhân loại.

1. Đâu là những bước cụ thể bạn có thể làm ngày-qua-ngày, thường là những công việc tạp nhạp trong đời  

sống hôn nhân và gia đình, để đảm bảo rằng bạn là “dấu chỉ tự  nhiên tốt nhất” của việc lãnh nhận và trao  

ban cho nhau tình yêu cách tự do, trọn vẹn, trung tín, và dẫn tới sự trổ sinh?

2. Hãy dành thời gia chia sẻ về ý nghĩa của biểu đồ này và nó mang lại ý nghĩa gì cho bạn và hôn nhân tương  

lai của bạn?
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Hôn Nhân Là “Gương Phản Chiếu” của Tin Mừng

“…Tình yêu cứu chuộc 
[được gán] đặc tính và 

ý nghĩa hôn phối.”

Hôn nhân và gia  
đình anh chị có mời  

gọi được người khác gia 
nhập Kitô giáo không?

Theo THTX 93,1. © Bản quyền của Monica Ashour, 2013. Tác giả giữ bản quyền.

Sự Cứu Độ

“Ngày nay, chúng ta đang sống trong 
một thế giới xa lạ và đôi khi thù nghịch 
với đức tin. Gia đình tín hữu có tầm 
quan trọng bậc nhất vì là những ngọn 
đuốc đức tin sống động và chiếu sáng.” 
 GLCG 1656

Ba Ngôi Thiên Chúa là “gia đình đầu tiên.” Kitô Giáo là gia đình của “toàn nhân lại” (hoặc “Công Giáo”). Gia đình của 

bạn, khi là một nơi an toàn để tình yêu được triển nở, sẽ mang người khác vào trong gia đình của Thiên Chúa. Hôn 

nhân của bạn sẽ có ảnh hưởng sâu xa cho toàn thế giới. Hãy chia sẻ với nhau điểm mạnh (hoặc điểm yếu) của hôn 

nhân bạn ảnh hưởng thế nào đến những điều sau:

1. Sự bình an tâm hồn, cảm xúc, và thể xác của bạn...và hạnh phúc vĩnh cửu cho người phối ngẫu tương lai – bạn 

cần phải giúp người phối ngẫu của mình lên thiên đàng.

2. Sự bình an tâm hồn, cảm xúc, và thể xác của người phối ngẫu của bạn...và hạnh phúc vĩnh cửu của bạn – người 

phối ngẫu của bạn cũng phải giúp bạn lên thiên đàng.

3. Sự tăng trưởng và phát triển của con cái của bạn trong mọi khía cạnh.

4. Xã hội, nói chung, khi gia đình bạn là nhân chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa.

“Gia đình dẫn đường cho 
tương lai của nhân loại.” 
 Gioan Phaolô II, Vai Trò của  

Gia Đình Kitô Hữu trong Thế Giới Hiện Đại
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Đức Giáo Hoàng  
Gioan Phaolô II  
pauline.org  
Vai Trò của Gia Đình Kitô  
Hữu trong Thế Giới Hiện Đại  
(Một bản tóm lược xúc tích  
về thần học thân xác). 

Đức Giáo Hoàng  
Biển Đức XVI 
pauline.org
Thiên Chúa là Tình Yêu 

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ 
usccb.org 
Chiến Dịch Mục Vụ Toàn Quốc 
về Hôn Nhân; Hôn Nhân: Tình 
Yêu và Đời Sống trong Kế Hoạch 
Của Thiên Chúa

Christopher West 
christopherwest.com 
Dự Án Cor; Hãy Đổ Đầy Những 
Trái Tim

Tiến Sĩ Janet Smith
janetesmith.org 
Lẽ Thường Tình Dục;  
Ngừa Thai: Tại Sao Không?

Tiến Sĩ Peter Kreeft 
peterkreeft.com  
Thiên Đàng, Sự Khao Khát Sâu 
Thẳm Nhất của Con Tim; Kitô 
Giáo của Công Giáo

Tiến Sĩ Bob Schuchts 
jpiihealingcenter.org 
Hội Thảo Chữa Lành Con Người 
Toàn Vẹn; Được Chữa Lành

Tiến Sĩ Jennifer Roback Morse 
ruthinstitute.org 
101 Lời Khuyên cho Hôn Nhân 
Hạnh Phúc Hơn

Harville Hendrix & Helen 
LaKelly Hunt 
harvillehendrix.com
Đơn Giản Hóa Hôn Nhân: Mười 
Sự Thật Đưa Đến Hạnh Phúc 
Hôn Nhân; Đối Thoại Imago: 3 
Bước để Hòa Hợp

Jason & Crystalina Evert 
chastityproject.com 
Nam Tính Tinh Khiết; Thần Học 
Thân Xác Chàng/Thần Học Thân 
Xác Nàng; Tìm Kiếm Bạn Đời 
Mà Không Đánh Mất Linh Hồn

Greg and Julie Alexander 
thealexanderhouse.org  
Giao Ước Tình Yêu;  
Được Tạo Dựng cho Nhau

Anastasia Northrop 
NationalCatholicSingles.com
Đại Hội Toàn Quốc cho Những 
Người Độc Thân Công Giáo

Jen Messing 
idretreats.org  
Vào Vùng Sâu 

Trung Tâm Sức Khỏe Phụ Nữ 
Toàn Quốc, Omaha, Nebraska 
naprotechnology.com 
Viện Giáo Hoàng Phaolô VI cho 
việc Nghiên Cứu về Sinh Sản

Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia 
Đình
vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/family/ 
Sự Thật và Ý Nghĩa của Tính 
Dục Con Người

Monica Ashour 
tobet.org 

• Hội thảo TOBET  
(Hội thảo và Chứng Nhận 
Chuyên Ngành Đào Tạo 
THTX cho những Thừa Tác 
Viên và Giáo Lý Viên)

• Dự Án Gia Đình 
(Hội Thảo và Tĩnh Tâm  
cho các Gia Đình)

• ToB for Tots  
(Sách cho các em 1-4 tuổi)

• ToB for Kids  
(Books for 5–8 year olds)

• Những bài PowerPoint®  
cho phụ huynh, các nhà giáo 
dục và cho thanh thiếu nên  
về các chủ đề khác nhau.

• Sách Hướng Dẫn cho Phụ 
Huynh về Thần Học Thân Xác 
cho thanh thiếu niên: Phiên 
Bản cho các trường trung học

Đ À O  S Â U  H Ơ N :  Các tài liệu giúp bạn tăng trưởng

4 Bước Đơn Giản để Giữ Gìn Hôn Nhân

Chờ Đợi
Không được có quan hệ tình dục trước khi kết hôn. Nếu có, hãy ngừng…  
và hãy suy nghĩ về những lợi ích của việc chờ đợi quan hệ tình dục sau khi  
kết hôn.

Cầu 
Nguyện

Khi kết hôn, hãy kết hôn trong thánh đường, hãy tham dự thánh lễ và  
cầu nguyện mỗi Chúa Nhật.

Kế Hoạch Hãy dùng Kế Hoạch Gia Đình Tự Nhiên và đừng ngừa thai.

Bố Thí Đóng góp mười phần trăm của tiền lương cho giáo xứ hoặc hội từ thiện.

Tiến Sĩ Janet Smith hứa sẽ trả $1.000 cho các cặp thi hành  
bốn nguyên tắc này mà lại bị ly dị.

Nếu hiểu về Thiên Chúa, tình dục và tiền tài cách đúng đắn, mọi việc khác sẽ rất dễ dàng.”

Theo buổi thuyết trình của Tiến Sĩ Janet Smith từ www.janetsmith.excerptsofinri.com © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

4 Bước Đơn Giản để Giữ Gìn Hôn Nhân

Chờ Đợi
Không được có quan hệ tình dục trước khi kết hôn. Nếu có, hãy ngừng…  
và hãy suy nghĩ về những lợi ích của việc chờ đợi quan hệ tình dục sau khi  
kết hôn.

Cầu 
Nguyện

Khi kết hôn, hãy kết hôn trong thánh đường, hãy tham dự thánh lễ và  
cầu nguyện mỗi Chúa Nhật.

Kế Hoạch Hãy dùng Kế Hoạch Gia Đình Tự Nhiên và đừng ngừa thai.

Bố Thí Đóng góp mười phần trăm của tiền lương cho giáo xứ hoặc hội từ thiện.

Tiến Sĩ Janet Smith hứa sẽ trả $1.000 cho các cặp thi hành  
bốn nguyên tắc này mà lại bị ly dị.

Nếu hiểu về Thiên Chúa, tình dục và tiền tài cách đúng đắn, mọi việc khác sẽ rất dễ dàng.”

Theo buổi thuyết trình của Tiến Sĩ Janet Smith từ www.janetsmith.excerptsofinri.com © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.
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“…[H]ôn phối [là] mạc khải (và ‘biểu lộ’) cổ xưa nhất của kế hoạch ấy trong thế 
giới tạo thành, với mạc khải và ‘biểu lộ’ sau cùng, đó là ‘Đức Kitô đã yêu thương 
Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh’ (Ep 5,25), như thế là gán đặc tính và ý 
nghĩa hôn phối cho tình yêu cứu chuộc của Người.”  THTX 93:1

Tất Cả Là Vì Yêu

© Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tại sao không 
có hành vi đồng 

tính luyến ái?

Tại sao yêu?

Tại sao không 
ngừa thai?

Tại sao không 
tà dâm?

Tại sao không 
phá thai?

Tại sao không 
triệt sản?

Tại sao không 
trộm cắp?

Tại sao không 
mách lẻo?Tại sao không 

nói dối?

Tại sao không 
gian dâm?

Chúa  
Cha

Chúa  
Con

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ nhìn lại những chân lý được trình bày trong sách này và nhận ra những điều này 

được xác minh trong cuộc sống hằng ngày của bạn, là “hy vọng mỗi ngày”, theo lời của Thánh Gioan Phaolô.

Như bạn đã thấy, Thần Học Thân Xác của ngài không phải chỉ nhấn mạnh về những điều “đừng làm.” Ngược lại, 

Thánh Gioan Phaolô Cả nhấn mạnh việc “Xin Vâng” tuyệt vời. “Xin vâng cho tình yêu” “Xin vâng cho sự hy sinh,” 

“Xin vâng cho người mình yêu,” “Xin vâng cho sự thiêng liêng của tình dục,” “Xin vâng để có con cái,” “Xin vâng 

cho sự thánh thiện,” và “Xin vâng cho THÂN XÁC” –  “Xin vâng cho Ngôi Lời Nhập Thể của Đức Kitô, Mình Thánh 

của Đức Kitô, và Nhiệm Thể của Đức Kitô, không ai khác hơn là bạn và người phối ngẫu của bạn.” 

Mong bạn có thể theo gương Đức Mẹ thưa tiếng “Xin Vâng!” Nhờ lời “Xin Vâng” của Mẹ, Ngôi Lời đã thập thể 

trong thế giới của chúng ta. Mong rằng lời “Xin Vâng” của bạn, với sự chân thật và tình yêu vĩnh cửu, sẽ là một 

phúc lành lớn cho tình yêu của hai bạn, cho con cái của bạn, cho Hội Thánh, và cho toàn thế giới.

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần,  
như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Mẹ Maria và Thánh Gioan Phaolô, cầu cho chúng con!
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“Tình bác ái [Agapê] vô tận.”
Trước Khi Chết Sau Khi Chết

Diễm Ca 8,6; 1 Cr 13,8. Theo THTX 112-113. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Tại thế, chúng ta cảm nghiệm được trong 
thân xác mình sự cứu chuộc của Đức Kitô, 

việc “nếm trước” của thiên đàng.

Trên thiên đàng sẽ 
có sự kết hợp hoàn 
hảo giữa thân xác 

và linh hồn và giữa 
mọi người.

Đức Kitô là 
Đầu của Nhiệm 
Thể-Hiền Thê 
Ngài…là Hội 

Thánh!

“Tình yêu mãnh liệt như tử thần.”
Diễm Ca 8,6
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Nguyện xin Chúa Thánh Thần  
soi sáng anh chị trong hôn nhân và cuộc 

sống gia đình tương lai của anh chị!

tách  
    lìa

ích 
kỷ

thèm 
muốn

lợi     dụng

cám do

Theo THTX 51. © Bản quyền của Monica Ashour, 2014. Tác giả giữ bản quyền.

Quyền Năng Chúa Thánh Thần

“…[Đàng sau] mỗi nhân đức luân lý là một chọn lựa riêng, nghĩa là một cố gắng của ý chí,  
là hoa quả của lòng trí con người được thấm nhuần bởi Thần Khí Thiên Chúa…con người cho 
thấy mình mạnh mẽ hơn đó là nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đang hoạt động 

trong tâm hồn con người để làm cho những ước muốn của họ sinh hoa kết quả tốt đẹp.” 
THTX 51,6

tội    lỗi

“Thiên Chúa mời gọi con để quyết định dứt khoát, và Ngài có 

kế hoạch riêng cho mỗi người: để khám phá ra kế hoạch đó 

và để đáp ứng ơn gọi của mình, con cần hướng tới sự hoàn 

thiện cá nhân. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở 

nên thánh thiện, sống đời sống của Ngài, nhưng Ngài có con 

đường riêng cho từng người. Một số được mời gọi nên thánh 

qua cuộc sống gia đình trong Bí Tích Hôn Phối.

Ngày nay, có người nói rằng hôn nhân đã lỗi thời. Nó lỗi thời 

thật sao? Trong nền văn hóa của thuyết tương đối và tạm 

thời, nhiều người ca tụng tầm quan trọng của sự ‘hưởng 

thụ’ trong phút giây. Họ cho rằng sự chung thủy trọn đời, sự 

quyết định dứt khoát, sự ‘vĩnh cửu’ đều là không đáng vì ta 

không biết được tương lai.

Ngược lại, cha mong các con hãy trở thành những nhà cách 

mạng, cha mong các con sẽ lội ngược dòng; cha muốn các 

con chống lại nền văn hóa này, nền văn hóa coi mọi thứ chỉ 

là tạm thời và cho rằng các con không có khả năng chịu 

trách nhiệm hay có khả năng để yêu đích thực. 

Cha tin tưởng các con và cha sẽ cầu nguyện 

cho các con. Hãy can đảm ‘để lội ngược dòng’. 

Và cũng hãy can đảm để được hạnh phúc.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô,  

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 7 Năm 2013  

Bài Giảng cho Những Thiện Nguyện Viên Đại Hội Giới Trẻ


