BAI 2 ; HON NHAN VA GIA DINH= TIM HIEU BI TICH HON NHAN

BÀI 2 : HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÌM HIỂU BÍ TÍCH HÔN NHÂN CÔNG GIÁO

---***---

1Định nghĩa: Bí tich Hôn nhân là những hành động bên ngoài nói lên sự cam kết của
hai vợ chồng trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh. Còn có ý nghĩa thiêng liêng mà Thiên Chúa
ban cho hai tâm hồn họ yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu Hội thánh.

2- Cử hành Bí tich Hôn nhân : Chính hai vợ chồng làm Bí tich Hôn nhân cho nhau, trước sự
chứng giám của LM hay Ptế thay mặt Hội thánh. Trong trường hợp đặc biệt, người giáo hữu có
thế thay mặt Hội thánh cho đôi Tân hôn chủ trì Bí tich này trước mặt hai người làm chứng, với
điều kiện Giám mục bản quyền cho phép.

3- Lời Chúa dạy : Như vậy, họ sẽ không còn là hai; nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì
Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phân ly, và kẻ nào ly dị vợ mình mà cưới người
khác là phạm tội ngọai tình. (
Mt 19, 6-7 và 9).

4- Bí tich Hôn nhân trọn vẹn : Hai người đã cử hành Bí tích với nhau trước Hội thánh có LM
hay Ptế chủ trì nghi lễ và Cộng đoàn tham dự. Đã ăn ở với nhau đựoc coi là trọn vẹn. Nếu chưa
ăn ở với nhau thì Hôn nhân kể như chưa trọn vẹn, dù hai người đó là Công giáo đã chịu phép
Rửa tội, Hội thánh có thể giải tán.

5- Giá trị Bí tich Hôn nhân: Đối với người Công giáo đã Rửa tội chỉ có một bên thôi, Hôn
nhân đó không phải là Bí tich, chưa có giá trị. Để có giá trị phải điều chỉnh theo Luật Hội
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thánh quy định (GL 1099:1-2)

6- Giái tán Bí tich Hôn nhân : Giáo hội không có quyền giải tán Bí tich Hôn nhân trọn vẹn là
đã Rửa tội, đã cử hành Bí tich Hôn nhân và đã ăn ở với nhau; nhưng có quyền giái tán Hôn
nhân không trọn vẹn. (GL 1118).

7- Bí tich Hôn nhân không thành: Không có sự cam kết – giả vờ nhưng không muốn- không
biết gì về Hôn nhân – Lấy lầm người – Đặt điều kiện như : có quyền li dị, không muốn sinh con.
(GL 1081 – 1087)

8- Việc ly dị : Hội thánh không bao giờ ch phép ai ly dị, trừ trường hợp xét riêng. Có thể cho ly
thân; nhưng không ai đựơc kết hôn. (GL 1129 – 1132)

9- Công Đồng Vatican II dạy : Sau khi học hỏi đầy đủ về các vấn đề thuộc phạm vi Gia đình,
các Giáo sĩ có bỗn phận nâng đỡ ơn gọi của vợ chồng bằng những phương tiện khác nhau như :
Rao giảng Lời Chúa, tĩnh tâm, chia sẻ kinh nghiệm sống đạo gia đình. Các ngài cũng nhẫn nại
và quan tâm giúp đỡ họ trong lúc khó khăn và khích lệ họ trong việc chia sẻ Lời Chúa, thực hiện
bác ái để Gia đình họ thực sự trở nên gương mẫu làm chứng nhân cho Chúa. (HN&GĐ # 52)

Thiên Chúa đến gặp gỡ dân Ngài bằng một Giao ước yêu thương trung thành. Ngày nay Đấng
Cứu Thế bạn trăm năm của Giáo hội cũng đến với đôi vợ chồng qua Bí tich Hôn nhân. Ngài còn
ở với họ để hai vợ chồng cùng mãi mãi trung thành yêu thương nhau. (HN&GĐ # 48)

Ptế Định biên sọan
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