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Điều răn thứ chín - Chớ muốn vợ chồng người

"Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng
đã ngoại tình với người ấy rồi" (Mt 5,28).

1. H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì?

T. Điều răn thứ chín dạy ta phải sống trong sạch từ trong tư tưởng và chống lại những ham
muốn xác thịt nghịch đức trong sạch.

2. H. Tại sao phải giữ sự trong sạch trong tâm hồn?

T. Vì tư tưởng và lòng trí trong sạch giúp ta dễ dàng nhìn mọi sự vật ở đời này theo tinh thần của
Thiên Chúa, đồng thời là điều kiện giúp ta chiêm ngắm Thiên Chúa mai sau.

3. H. Muốn giữ tâm hồn trong sạch ta phải làm gì?

T. Ta phải giữ những việc này:

Một là chuyên chăm cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và trông cậy và ơn Chúa,

Hai là sáng suốt làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng,

Ba là sống đoan trang trong ăn mặc, nói năng, cư xử với người khác và xa lánh dịp tội,
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Bốn là năng đọc Lời Chúa và sách báo lành mạnh.

4. H. Khi có những hình ảnh, tư tưởng dâm ô trong tâm trí, ta phải làm gì?

T. Ta phải mau mắn loai bỏ và tránh dịp tội, đồng thời cầu xin Chúa và Đức Mẹ giúp ta thắng
vượt cám dỗ.

Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo:

1) Điều răn thứ 9 => Ngươi không được ham muốn vợ người khác ... (Xh 20, 17).

2) Thánh Yoan phân biệt 3 loại ham muốn là dục vọng: a) Dục vọng của xác thịt / b) Dục vọng
đôi mắt / c) Lối sống kiêu kỳ.

3) Dục vọng là ham muốn của giác quan đi ngược lại với hoạt động của lý trí con người / Thánh
Phaolô cho đó là sự nổi loạn của xác thịt chống lại tinh thần / Dục vọng phát xuất từ sự bất tuân
của Nguyên tổ / là tội đầu tiên nó làm nổi loạn năng lực luân lý của con người / mặc dù nó chưa
phải là tội / nhưng nó luôn hướng con người đến chỗ phạm tội.

4) Con người là một hữu thể phức tạp, nó phối hợp giữa tinh thần và thể xác nên trong con người
luôn có sẵn một sự căng thẳng, là có sẵn một cuộc chiến giữa 2 khuynh hướng: tinh thần và thể
xác / Cuộc chiến đó là di sản của tội, cũng vừa là hậu quả, cũng vừa là bằng chứng của tội.

5) Chúng ta không nên khinh thường và kết án thân xác / bởi vì thân xác cùng với hồn thiêng
liêng tạo nên đầy đủ bản tính và nhân cách của con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng.
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6) Thói quen tốt hay xấu là những thói quen bền vững nếu xét về mặt luân lý / Đây là kết quả
của sự vâng phục hay chống đối / Đối với hành động cứu độ của Chúa Thánh Thần/ vì vậy nếu
Chúa sống nhờ Thần Khí, thì chúng ta cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước.

7) Trái tim là nơi hình thành nhân cách luân lý . “Tự lòng phát xuất ra ý định gian tà, giết người,
ngoại tình, tà dâm” (Mt 15, 19) / Muốn chiến đấu chống lại dục vọng xấu xa của xác thịt, ta cần
phải thanh tẩy trái tim và thực thi đức tiến độ.

8) Muốn chiến đấu với dục tình, đòi hỏi phải luyện tập đức trong sạch / Muốn có đức trong sạch
đòi hỏi phải có sự nết na / Đây là phần không thể thiếu của đức tiết độ / Sự nết na đòi hỏi phải
từ chối phô bày những gì phải giữ kín / của để hớ hênh gợi lòng tham.

9) Sự nết na sẽ hướng cái nhìn và cử chỉ của người khác sao cho phù hợp với phẩm giá con
người / Sự nết na cũng bảo vệ tình yêu của họ / nó mời gọi sự nhẫn nại và điều độ trong quan
hệ yêu đương / Sự nết na chính là sự đoan trang / sự nết na là sự thận trọng trong việc lựa chọn
y phục và ngăn cản những cái nhìn tò mò thiếu lành mạnh.

10) Sự nết na chống lại sự phơi bày thân xác con người để thỏa mãn những cái nhìn (trong
quảng cáo) và chống tại các phương tiện truyền thông đã đi quá xa trong việc khai thác những
điều thầm kín, thân mật, giúp chống lại những quyến rũ của thời trang / chống lại các trào lưu
của tư tưởng và các mốt thời thượng.

Đúc kết: Đức Mẹ đã quyết giữ đức đồng trinh cho dù Sứ thần đã đưa ra một chức vị cao
trọng đó là Mẹ Thiên Chúa / Mẹ đã không ngần ngại trả lời Sứ thần: việc ấy xảy ra thế nào
được vì tôi không biết đến người nam? Mẹ chỉ đồng ý khi biết chắc là Mẹ thụ thai bởi
phép Chúa Thánh Linh, do đó đức đồng trinh của Mẹ không hề bị sứt mẻ / Lúc đó Mẹ mới
đồng ý “xin vâng” / (Sứ thần đã bị một phen hú vía.)
Chúng ta hãy noi gương Mẹ, sống trong sạch để được nhìn thấy tôn nhan Chúa / Nhất là
không bao giờ làm cớ cho kẻ khác phạm tội. (ăn mặc khêu gợi ,nói năng ẻo lả ,liếc mắt
đưa tình )
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