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Nếu quý vị có Kinh thánh xin mời mở ra 1 Cô-rinh-tô chương 7. Nói thật là 

tôi cảm thấy không thoải mái khi đứng trước quý vị. Tuần trước tôi đã xác 

định với quý vị là thêm vào loạt bài này hai yếu tố có ảnh hưởng cực kỳ 

nghiêm trọng đến Phúc âm và gia đình chúng ta ngày nay. Tuần này chúng 

ta nói về Phúc âm và vấn đề ly hôn, tuần tới sẽ nói về Phúc âm và vấn đề 

đồng tính luyến ái.  

Tôi biết rằng khi nói đến từ “ly hôn” thì sẽ đem đến sự nặng nề cho nhiều 

người, nếu không nói là hầu hết mọi người. Có thể nói rằng trong cuộc đời 

của mỗi một người chúng ta ít nhiều đều đã chịu ảnh hưởng bởi sự ly hôn ở 

một góc độ nào đó, hoặc cá nhân, hoặc trực tiếp, hoặc trong gia đình, hoặc 

trong bạn bè, trong Hội Thánh. Vì vậy, khi nói đến từ này thì sẽ làm xuất 

hiện đủ mọi loại cảm xúc như buồn rầu, mất mát, thảm kịch, thất vọng, giận 

dữ, hối tiếc, tội lỗi, . . . Ít có việc nào đau đớn hơn là ly hôn, và tôi không tin 

tình trạng ly hôn phổ biến trong nền văn hóa chúng ta hay ảnh hưởng của 

việc ly hôn là đã bị cường điệu hóa. Thực ra, trầm trọng hơn là tôi không tin 

tình trạng ly hôn phổ biến trong Hội Thánh và ảnh hưởng của ly hôn trong 

Hội Thánh đã bị cường điệu hóa. Tôi biết đây là vấn đề rất nhạy cảm đối với 

gia đình đức tin, và vì vậy không hề dễ dàng khi phải đề cập đến nó. 

Tôi cho rằng có hai lý do chính. Một là, tôi cảm thấy không dễ dàng bởi vì 

chúng ta sống trong một nền văn hóa mà việc ly hôn là hết sức dễ dàng. Nói 
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vậy không có nghĩa là nó không khó khăn hoặc không phải trả giá gì, nhưng 

bây giờ là lúc dễ dàng để chúng ta ly hôn hơn bất cứ lúc nào khác trong lịch 

sử. Quý vị có thể lên mạng, trả một chi phí nhỏ và làm việc này thông qua 

internet vào bất cứ lúc nào. Thật là dễ dàng. Chúng ta sống trong một nền 

văn hóa rất dễ dàng cho việc ly hôn. Lý do thứ hai tôi cảm thấy không dễ 

dàng bởi vì tôi muốn bảo vệ quý vị với vai trò người chăn tối nay. Tôi không 

muốn làm tổn thương. Tôi biết rằng vấn đề này sẽ khơi dậy những vết 

thương mới cũng như những vết thương cũ, và một mặt tôi muốn chúng ta 

chia thành hai nhóm khác nhau khi nói về vấn đề ly hôn. Một nhóm gồm 

những người có gia đình nhưng chưa trải qua sự ly hôn và nhóm kia gồm 

những người ly hôn. Lẽ thật thì như nhau nhưng cách truyền đạt lẽ thật với 

mỗi một người có thể khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh. 

Có cách tiếp cận ly hôn mang tính phòng ngừa, và có cách tiếp cận ly hôn 

mang tính cứu vãn và phục hồi. Vấn đề là làm sao có thể thực hiện cả hai 

cách đó đối với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau trong vòng chúng ta. Vì vậy, 

hãy cầu xin Đức Chúa Trời, bởi ân điển của Ngài, giúp chúng ta thấy được 

lời Ngài, nghe lời Ngài, hiểu lời Ngài và áp dụng vào từng đời sống của 

chúng ta. Chúng ta sẽ xem xét bốn phân đoạn Kinh thánh khác nhau về ly 

hôn, và sẽ lần lượt đọc từng phân đoạn một ngay từ lúc bắt đầu. Sau đó 

chúng ta sẽ đọc thêm một phân đoạn Kinh thánh khác nữa. Năm phân đoạn 

Kinh thánh chính về ly hôn, tôi có thể nói rằng đó là những phân đoạn Kinh 

thánh cơ bản về ly hôn. Chúng ta sẽ xem xét những điều Kinh thánh nói về 

vấn đề ly hôn. 

Đầu tiên chúng ta sẽ suy nghĩ về Hội Thánh và vấn đề ly hôn, đây là những 

phản ánh về cách Hội Thánh đối phó với vấn đề ly hôn dựa trên các phân 

đoạn Kinh thánh này. Rồi chúng ta sẽ xem xét một cách đặc biệt những điều 
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Đức Chúa Trời nói về ly hôn. Cuối cùng, khép lại với những ý nghĩa thực 

tiễn. Điều này sẽ được áp dụng với mỗi chúng ta trong những hoàn cảnh 

khác nhau như thế nào. Vì vậy 1 Cô-rinh-tô chương 7 là chỗ hợp lý nhất để 

bắt đầu, và từ đó sẽ đi ngược lại phần đầu Kinh thánh. Xin hãy đọc cùng với 

tôi 1 Cô-rinh-tô 7:10. 

Đây là những lời của Phao-lô và là phân đoạn chúng ta đã nghiên cứu hai 

tuần trước khi nói về người độc thân. Phao-lô nói với những người đã kết 

hôn rằng: “Về những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là 

Chúa, truyền rằng vợ không nên lìa bỏ chồng, (ví bằng đã phân rẽ nhau, thì 

nên ở vậy đừng lấy chồng khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình), 

còn chồng cũng không nên để vợ.  Đến như những kẻ khác, chẳng phải 

Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo 

bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ.  Lại nếu một người đàn bà 

có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa 

chồng.  Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ 

không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, 

con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh.  Nếu kẻ không tin 

Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, người anh em hay là 

người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở 

trong sự bình an.” 

Trong 1 Cô-rinh-tô chương 7, Phao-lô đã trích dẫn từ Chúa Giê-xu và các 

sách Phúc âm, vì vậy tôi muốn quý vị hãy lật ngược lại Ma-thi-ơ 19. Có ba 

sách Tin lành đề cập đến lời của Chúa Giê-xu nói về vấn đề ly hôn: Mat 19, 

Mác 10, và Lu 16. Dường như Phao-lô trích dẫn từ Lu 16:18. Mác 10:11-12 

cũng chép lời Chúa Giê-xu dạy về vấn đề ly hôn, và cả ở đây trong Mat 19. 

Lý do mà chúng ta xem xét Ma-thi-ơ bởi vì ở đây có những điều mà không 
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thấy trong Mác và Lu-ca. Điều này không có nghĩa chúng là những câu 

chuyện khác nhau hoặc mâu thuẫn nhau. Mà có nghĩa chúng là những bản 

tường thuật khác nhau. Chúa Giê-xu đã nói khác một chút trong những chỗ 

khác nhau, nhưng cùng một chân lý. Chúng ta sẽ xem xét Mat 19:3. Xin hãy 

nghe điều gì xảy ra ở đó. 

“Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, mà rằng: Không cứ vì cớ gì 

người ta có phép để vợ mình chăng?  Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa 

đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một 

người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu 

với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao?  Thế thì, vợ chồng 

không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên 

phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! Họ lại hỏi Ngài rằng: 

Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: Vì cớ 

lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu, 

không có như vậy đâu.  Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình 

không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm; 

và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: Nếu 

phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là 

hơn!”  

Trong phân đoạn này Chúa Giê-xu ám chỉ đến hai chỗ khác nhau trong Cựu 

ước. Vì vậy, tôi muốn quý vị mở ra Phục 24. Đó là sách thứ năm trong Kinh 

thánh. Câu hỏi đưa đến sự bàn luận trong Mat 19 là khi một nhóm người đến 

hỏi Chúa Giê-xu rằng “Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình 

chăng?” Nền tảng của vấn đề đó là Phục 24, luật pháp của Đức Chúa Trời, 

và họ hỏi về những điều mà luật pháp của Đức Chúa Trời cho phép. Tôi nghĩ 
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đây là điều quan trọng. Bởi vì thật không may đây là câu hỏi mà chúng ta 

không đặt ra trong Hội Thánh ngày nay. 

Chúng ta không hỏi về những điều mà luật pháp Đức Chúa Trời đề cập đến. 

Chúng ta thường bỏ qua luật pháp của Chúa và chỉ quan tâm đến việc luật 

pháp của chính phủ nói gì về vấn đề ly hôn. Và nếu luật pháp của chính phủ 

không ngăn cấm thì chúng ta cảm thấy yên tâm. Chúng ta cần phải biết luật 

pháp của Đức Chúa Trời nói gì, và đó là câu hỏi mà họ đang đặt ra. Tôi hy 

vọng đó cũng là câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra cho chính mình. Kinh thánh 

nói gì về vấn đề ly hôn? Chứ không phải là: văn hóa của chúng ta hay thế 

giới này nói gì? Phục 24 là những điều Môi-se nói trong Cựu ước. 

Ông nói: “Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt 

người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một 

tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. Khi nàng đã ra khỏi nhà người, 

đi làm vợ một người khác,  nếu người chồng thứ nhì lại ghét nàng, viết cho 

một tờ để, trao vào tay nàng và đuổi khỏi nhà mình, hay là người chồng thứ 

nhì này chết đi, thì người chồng thứ nhứt là người đã đuổi nàng đi, không 

được phép lấy nàng lại làm vợ, sau khi nàng bị ô uế. Vì ấy là một việc gớm 

ghiếc trước mặt Đức Giê-hô-va; ngươi chớ đổ tội cho xứ mà Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp.”  

Đó là bối cảnh đưa đến phân đoạn Kinh thánh trong Mat 19. Xin quý vị tiếp 

tục lật ngược về Sáng thế ký chương 2. Đây là phân đoạn Kinh thánh mà 

chúng ta xem xét rất nhiều lần trong loạt bài này. Nếu quý vị chưa đánh dấu 

chỗ đó trong Kinh thánh của mình thì tôi khuyên quý vị hãy làm điều đó. 

Sáng thế ký 2:24. Đây không chỉ là câu chuyện về sự sáng tạo, mà nó đặt 

nền tảng cho mọi điều sẽ xảy đến. Toàn bộ bức tranh chúng ta thấy trong 
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phần còn lại của Kinh thánh đều bắt nguồn từ Sáng thế ký 2:24. Đó là điều 

Chúa Giê-xu trích dẫn trong Mat 19. 

Ngài phán (trích từ Sáng 2:24) “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ 

mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” Quý vị hãy kết hợp 

bốn phân đoạn Kinh thánh này với nhau và tìm câu trả lời cho câu hỏi: Kinh 

thánh nói gì về vấn đề ly hôn? Tôi muốn chúng ta bắt đầu bằng việc xem xét 

Hội Thánh đối phó như thế nào đối với vấn đề ly hôn. Khi nói về vấn đề này 

tôi cho rằng trước hết chúng ta thường bảo vệ lẫn nhau. Tôi muốn nói là có 

sự thiếu sót hay tránh giảng dạy về vấn đề ly hôn trong Hội Thánh. Tôi đã 

hỏi nhiều người trong nhiều Hội Thánh khác nhau rằng: “Lần cuối quý vị 

nghe giảng về ly hôn là khi nào? Quý vị nhớ gì trong bài giảng về việc ly 

hôn đó?” Một số người trả lời rằng: “Tôi chẳng nhớ gì cả.” Đúng là một nan 

đề khi mà nửa số người trong nền văn hóa của chúng ta và gần một nửa số 

người trong Hội Thánh xem ly hôn là vấn đề cá nhân trong đời sống của họ. 

Chúng ta che đậy cho nhau. Không chỉ che đậy cho nhau mà  điều thứ hai là 

chúng ta xa lánh lẫn nhau. Kết quả của việc chúng ta thiếu hiểu biết sự giảng 

dạy của Kinh thánh về vấn đề ly hôn đã ảnh hưởng đến cách chúng ta liên hệ 

với nhau, và thường thì những người đã ly hôn trong quá khứ hầu như bị xa 

lánh. Làm thế nào để tôi liên hệ với họ? Làm thế nào để tôi cùng đi với họ 

qua việc đó? Việc chúng ta thiếu hiểu biết sự giảng dạy của Kinh thánh về 

vấn đề ly hôn đã dẫn đến kết quả là sự xa lánh đối với những người đã ly 

hôn trong Hội Thánh. 

Đó là điều không tốt. Đó không phải là hình ảnh của một gia đình đức tin. 

Chúng ta che đậy cho nhau. Chúng ta xa lánh nhau. Và rồi điều thứ ba nữa là 

chúng ta phớt lờ nan đề. Chúng ta lãng tránh nan đề. Vấn đề ly hôn đã không 

được quan tâm trong bối cảnh của Hội Thánh. Chúng ta không thích nói về 
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nó. Chúng ta không thích đối phó với nó. Đó là một sai lầm lớn. Không chỉ 

là một sai lầm lớn mà còn là tội lỗi khi giải quyết các xung đột trong hôn 

nhân và việc ly hôn ngoài bối cảnh của Hội Thánh. Điều đó cần phải được 

giải quyết trong nội bộ của Hội Thánh. 

Nan đề của chúng ta là các Cơ-đốc-nhân thường đưa nhau ra tòa trong khi 

đáng ra phải đến với Hội Thánh để nói về vấn đề ly hôn. Xin chúng ta hãy 

trở lại với 1 Cô-rinh-tô chương 6. Nếu một Cơ-đốc-nhân nghĩ đến việc ly 

hôn thì họ trình bày với luật sư và rồi đưa ra tòa. Đây là một điều sai. Điều 

đó không đúng với Kinh thánh. 1 Cô-rinh-tô chương 6 dạy rằng những tranh 

chấp giữa vòng các tín hữu cần phải được giải quyết trong Hội Thánh. Phao-

lô đã bị sốc khi ông biết các tín hữu đưa nhau ra tòa. Chúng ta hãy nghe ông 

nói: “Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ 

không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ?  Anh em há chẳng biết 

các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét 

đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?  Anh em 

chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!  

Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ 

không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán!  Tôi nói thế làm cho 

anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan 

nào phân xử được giữa anh em mình hay sao?  Nhưng anh em kiện anh em, 

lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin!  Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, 

là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận 

là hơn!  Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm 

thể ấy cho người anh em nữa!” 

Đức Chúa Trời ngăn cấm các tín hữu đưa nhau ra tòa để giải quyết các tranh 

chấp trước mặt các người không tin. Việc đó cần phải được giải quyết trong 
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nội bộ Hội Thánh, và quý vị thấy điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách 

chúng ta tiếp cận vấn đề ly hôn. Do đâu mà chúng ta có tư tưởng rằng cách 

tốt nhất để giải quyết xung đột trong hôn nhân là phải đến với các luật sư và 

những thẩm phán ngoài đời để  tìm ra điều gì là tốt nhất cho gia đình của 

chúng ta? Đó không phải là cách giải quyết theo đúng Kinh thánh. Tôi biết 

rằng có nhiều con cái Chúa làm trong ngành luật đã đem lại sự vinh hiển cho 

Đấng Christ, nhưng tôi muốn nói điều này một cách rõ ràng. Nếu quý vị tạo 

sự dễ dàng cho mọi người trong việc ly hôn thì quý vị đã phá vỡ khuôn mẫu 

của Đức Chúa Trời và làm mất sự vinh hiển của Đấng Christ trong hôn 

nhân, quý vị sẽ đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời về điều đó. Tôi 

khuyên quý vị hãy ăn năn và xin Chúa tha thứ trước khi quá trễ. 

Chúng ta không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu nhiều hơn 4 hay 5 

phân đoạn Kinh thánh. Chúng ta đã nói đến 5 phân đoạn Kinh thánh rồi. 

Chúng ta không cần phải đưa thêm một phân đoạn Kinh thánh khác vào, 

nhưng có một số chỗ trong Tân-ước nói về các xung đột trong Hội Thánh – 

đó là Ma-thi-ơ 18, 1 Cô-rinh-tô 5, và một số nơi khác. Đó là điều mà các 

trưởng lão cần phải tiếp tục đào sâu nghiên cứu. Chúng ta cần phải thấy cách 

giải quyết các xung đột trong Hội Thánh theo tinh thần Kinh thánh. Hội 

Thánh là nơi giải quyết các xung đột, vì vậy chúng ta không thể phớt lờ vấn 

đề ly hôn trong Hội Thánh và để nó cho nhà nước giải quyết. Đó là nền tảng 

Kinh thánh để chúng ta tiếp cận các xung đột giữa vòng các tín hữu, đặc biệt 

là với vấn đề ly hôn. 

Chúng ta cần phải làm gì? Có hai điều chủ yếu. Điều gì xảy ra khi chúng ta 

làm như thế? Thứ nhất là chúng ta làm mất uy tín của Hội Thánh khi làm 

như vậy trước mặt những người không tin. Phao-lô nói rằng: “Hãy giải quyết 

việc này trong nội bộ Hội Thánh.” Thứ hai là chúng ta làm sỉ nhục danh 
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Chúa. Chúng ta có thể nói gì với các quan tòa của thế gian khi mà một nửa 

các trường hợp ly hôn mà họ giải quyết là giữa vòng các tín hữu? Làm sao 

chúng ta có thể nói về sự vinh hiển và tình yêu của Đấng Christ, về hình ảnh 

của Đấng Christ và cô dâu của Ngài? Làm sao chúng ta có thể nói với thế 

giới khi giải quyết những xung đột theo cách như vậy? 

Chúng ta đã làm mất uy tín của Hội Thánh và làm sỉ nhục danh Đấng Christ. 

Vậy thì Hội Thánh cần phải làm gì? Sau đây là hai trách nhiệm của Hội 

Thánh. Một là: chúng ta yên ủi nhau bằng tình yêu thương. Chúng ta chia sẻ 

với nhau. Chúng ta đừng xa lánh nhau. Chúng ta đừng che đậy cho nhau về 

những nan đề trong đời sống của mình. Chúng ta đừng bỏ mặc nhau. Chúng 

ta hãy ở cạnh nhau và phục vụ cho nhau. Chúng ta nâng đỡ và khích lệ 

những anh chị em đã ly hôn. Chúng ta giúp đỡ cho họ và con cái của họ. Đó 

là điều mà chúng ta làm trong Hội Thánh. Chúng ta là một gia đình đức tin, 

một cộng đồng đức tin. Cho nên khi có những anh chị em của chúng ta đang 

trải qua những khó khăn trong đời sống hôn nhân thì chúng ta cần phải ở bên 

cạnh họ. Chúng ta đừng bỏ mặc hoặc xa lánh những khó khăn mà họ đang 

trải qua. Chúng ta cần ở bên cạnh và giúp đỡ họ. Chúng ta cùng khóc với họ. 

Chúng ta an ủi nhau trong sự yêu thương. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải 

dựa trên Lời Chúa và áp dụng vào đời sống của họ. 

Thứ hai là, không chỉ an ủi lẫn nhau mà chúng ta còn phải dùng lẽ thật để 

đối chất với nhau. Khi an ủi chúng ta phải cẩn thận, đừng an ủi bằng những 

điều sai lầm hoặc giả dối. Đó không phải là sự an ủi, nhưng lại thường xảy 

ra. Chúng ta nói những gì mà mình cảm thấy là tốt nhất, bất kể Kinh thánh 

nói gì. Thậm chí chỉnh sửa Kinh thánh cho phù hợp với những gì chúng ta 

nghĩ là tốt nhất. 
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Chúng ta cần phải tin vào Kinh thánh. Tôi không nói đây là việc dễ dàng. 

Đây là một việc khó khăn. Sẽ rất khó đối với nhiều người ở đây. Sẽ rất khó 

khi dùng chân lý để cáo trách nhau. Nhưng tôi tin rằng về lâu dài thì Lời 

Chúa sẽ đem đến những phước lành vô kể cho những thế hệ tương lai, và sẽ 

đem đến hy vọng cho mọi người ở đây. Lời Chúa thật tốt lành, chúng ta có 

thể hoàn toàn tin cậy. 

Châm ngôn 27:6 chép: “Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; 

Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy.” Nếu tối nay quý vị nghe 

được một sự tổn thương nào từ bạn của ḿnh th ́ tôi cầu nguyện để chúng ta 

làm cả hai điều trên. Chúng ta an ủi nhau trong sự yêu thương và cáo trách 

nhau bằng lẽ thật. Chúng ta không phớt lờ, chúng ta không xa lánh. Chúng ta 

không để anh chị em mình bước đi một mình trên hành trình thuộc linh. 

Chúng ta không yên ủi mà không kèm theo sự cáo trách. Đó là sự lừa dối. 

Yên ủi bằng sự sai lầm thì không phải là an ủi. Tương tự, chúng ta không 

cáo trách mà không kèm theo sự an ủi. Chúng ta không đưa ra lẽ thật mà 

không có sự an ủi cùng với việc chia sẻ những đau thương với anh chị em 

mình. Tôi cầu nguyện để cả sự an ủi và sự cáo trách đều được thể hiện trong 

gia đình đức tin này.  

Vậy thì chúng ta dùng lẽ thật gì để an ủi? Chúa nói gì về vấn đề ly hôn? Tôi 

muốn cho quý vị thấy bốn lẽ thật dựa trên những phân đoạn Kinh thánh này. 

Lẽ thật thứ nhất là Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân. Ma-thi-ơ 19 đã 

trích dẫn lại hình ảnh trong Sáng 2:24. Chúa Giê-xu dạy: “Thế thì, vợ chồng 

không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên 

phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!”  
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Ý nghĩa của điều này là: trước hết hôn nhân có tính bền vững. Kinh thánh đã 

dạy rõ ràng như vậy. Chỉ Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân mới có 

thể phá bỏ hôn nhân. 

Tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu nói của Jay Adams. Ông là tác giả của 

nhiều sách tư vấn dựa trên nền tảng Kinh thánh. Ông nói: “Nếu hôn nhân 

xuất phát từ con người, thì con người có quyền đặt nó qua một bên, nhưng vì 

Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân nên chỉ mình Ngài mới có quyền làm 

điều đó. Hôn nhân là một thiết chế áp dụng với mọi cá nhân, nó phụ thuộc 

vào các luật lệ được đặt ra bởi Đức Chúa Trời. Các cá nhân có thể kết hôn, 

ly hôn, và tái hôn chỉ khi và theo cách mà Ngài cho biết là không có tội. Nhà 

nước đã được giao cho nhiệm vụ quản lý những việc này nhưng không có 

quyền hay khả năng để quyết định các luật lệ về ly hôn và kết hôn. Đây là 

quyền của Đức Chúa Trời.” 

Quý vị và tôi không có quyền hay khả năng để xác định các luật lệ về hôn 

nhân và về việc ly hôn. Đó là quyền của Đức Chúa Trời. Đây là điểm xuất 

phát trong nhiều phương diện. Vấn đề đặt ra đối với chúng ta là: chúng ta có 

vâng phục theo Lời Chúa không? Chúng ta không thể đến với Lời Chúa tối 

nay với suy nghĩ rằng: “Tôi sẽ xem thử Kinh thánh nói gì và cân nhắc có nên 

làm theo không.” Đó không phải là thái độ tôn kính Chúa và đặt Đức Chúa 

Trời làm trung tâm. Ngài Đấng duy nhất thiết lập hôn nhân, và Ngài là Đấng 

duy nhất có thể phá vỡ hôn nhân. Vì vậy chúng ta cần phải lắng nghe những 

gì Đức Chúa Trời nói về hôn nhân và ly hôn. 

Hôn nhân là điều cố định. “Loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức 

Chúa Trời đã phối hiệp!” Hôn nhân không chỉ mang tính vĩnh cửu mà nó 

còn là một giao ước. Đây là hình ảnh xuất hiện ngay từ đầu trong Sáng thế 
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ký. Đức Chúa Trời là Đấng giữ giao ước. Tôi vừa nói chuyện với một mục 

sư và ông cho tôi biết về sự khác nhau giữa một hợp đồng và một giao ước. 

Một hợp đồng có thể bị phá vỡ và khi nó bị phá vỡ thì quý vị đến cấp cao 

hơn và nói rằng: “Người này cần phải chịu trách nhiệm về hợp đồng,” và khi 

họ đã chịu trách nhiệm về việc đó thì hợp đồng bị phá vỡ. 

Giao ước thì khác. Giao ước không thể bị phá vỡ. Đức Chúa Trời là Đấng 

gìn giữ giao ước. Chúng ta đã nói rằng hôn nhân là sự phản ánh của một 

giao ước cao quý nhất – giao ước giữa Đấng Christ và cô dâu của Ngài. 

Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Đấng Christ và dân sự của Ngài. Hôn 

nhân là sự bày tỏ cho thế giới biết về giao ước của Đấng Christ với dân sự 

của Ngài. 

Nếu quý vị muốn thấy tình yêu của Đấng Christ đối với dân Ngài thì hãy 

nhìn vào tình yêu của một người chồng đối với vợ mình. Nếu quý vị muốn 

thấy được tình yêu của dân Ngài đối với Đấng Christ thì hãy nhìn vào tình 

yêu của một người vợ dành cho chồng. Vì vậy, ly hôn sẽ bêu xấu giao ước 

của Đấng Christ với dân sự Ngài. Nó cho thế giới thấy một sự lừa dối về 

Đấng Christ và dân sự của Ngài. Nếu có một ngày Đấng Christ từ khước dân 

sự Ngài thì một người nam có thể từ hôn vợ mình hoặc một người vợ có thể 

ly hôn với chồng mình. Nhưng cho đến khi ngày đó xuất hiện, và nó sẽ 

không bao giờ xuất hiện, thì hôn nhân là một giao ước phải được giữ vì cớ 

sự vinh hiển của Đấng Christ. Đó là lý do chúng ta phải xem xét những phân 

đoạn Kinh thánh này với sự khiêm nhường và sự mạnh dạn – bởi vì sự vinh 

hiển của Đấng Christ trong thế giới gắn liền với hình ảnh hôn nhân, và phải 

xem xét trong ý nghĩa đời đời của hôn nhân. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn 

nhân. Nó mang tính bền vững và là một giao ước. 
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Lẽ thật thứ hai là Đức Chúa Trời ghét việc ly hôn. Điều này được nói  trong 

Ma-la-chi 2:16. Đây là phân đoạn Kinh thánh chúng ta chưa đọc, quý vị có 

thể ghi lại. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, ly hôn phá hoại mục đích 

Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân cho nên Ngài ghét việc ly hôn. Giê-rê-mi 

3:8 nói về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài, là dân Y-

sơ-ra-ên bất trung, đã dùng từ ly hôn. Chúng ta đã nghe Đức Chúa Trời nói 

Ngài ghét việc ly hôn, vậy điều này có ý nghĩa gì? 

Tôi cho rằng có hai ý nghĩa cơ bản ở đây, trong Ma-la-chi. Đức Chúa Trời 

ghét nguyên nhân của việc ly hôn. Ly hôn luôn luôn là hậu quả của tội lỗi. 

Tội lỗi là nguyên nhân gây ra ly hôn. Đây là điều được nói đến trong Phục 

24 và cũng là điều mà Chúa Giê-xu nhắc đến trong Mat 19. Ngài nói: “Vì cớ 

lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu, 

không có như vậy đâu.” Lý do mà ly hôn có thể xuất hiện là vì cớ lòng quý 

vị cứng cỏi đối với Đức Chúa Trời và với nhau. 

Hôn nhân là sự kết hiệp của hai con người tội lỗi, cho nên không có những 

cuộc hôn nhân hoàn hảo. Nếu quý vị là người độc thân và muốn có một cuộc 

hôn nhân lý tưởng và hoàn hảo thì sẽ không bao giờ có. Nó không hoàn hảo 

bởi vì tội lỗi đã xen vào giữa người nam và người nữ. Mọi người chồng và 

mọi người vợ ở đây đều có tội, và tội lỗi đã ảnh hưởng đến cách chúng ta 

liên hệ với nhau. Đó là lý do mà chúng ta cần đến Phúc âm trong hôn nhân 

của mình. Chúng ta đã nói về điều này, nhưng tôi muốn chúng ta suy nghĩ về 

cách mà nó ảnh hưởng đến sự ly hôn. Tội lỗi đã tạo ra sự xung đột, và không 

chỉ tội lỗi đưa đến kết quả là ly hôn, nhưng hãy cùng suy nghĩ với tôi về điều 

này. Rất khó để vượt qua một tiến trình ly hôn mà không phạm tội. Rõ ràng 

là trong hầu hết các trường hợp, đây cũng là bức tranh chúng ta thấy trong 

Kinh thánh, luôn có một người xúc phạm và người bị xúc phạm. Một số 
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người nói là: “Đây là người có tội và kia là người vô tội,” nhưng tôi không 

nghĩ đó là những từ theo đúng Kinh thánh, bởi vì không có người vô tội nào. 

Không có một người phối ngẫu nào là vô tội. Ngay cả khi một người phối 

ngẫu bị xúc phạm và có thể đưa đến ly hôn theo nền tảng của Kinh thánh thì 

người đó cũng khó lòng không phạm tội trong tiến trình ly hôn, đặc biệt 

trong bối cảnh thế giới chúng ta khích lệ một tinh thần cay đắng và ghen 

ghét, và người đó sẽ nói rằng: “Hãy nhìn cách anh ta đối xử với tôi,” hoặc 

“hãy nhìn cách cô ta đối xử với tôi.”  

Và rồi tội này chồng lên tội khác, mỗi ngày một gia tăng đến nỗi ý muốn của 

Đức Chúa Trời về sự giải hòa và phục hồi đã bị gạt bỏ. Tôi không nói điều 

này là dễ dàng đối với bất kỳ một người nào. Tôi không tin Kinh thánh nói 

điều này là dễ dàng. Tôi không tin Chúa Giê-xu nói rằng rất dễ để không 

phạm tội trong những tình huống đó. Nhưng Kinh thánh nói rằng chúng ta 

không phải cô đơn trong những tình huống này. Chúng ta có Đấng Christ và 

những nguồn lực thiên thượng của Ngài. Chúng ta phải chạy khỏi tội lỗi 

trong mọi lúc và đừng bao giờ để cho tội này trở thành nguyên nhân cho một 

tội khác. Ly hôn luôn luôn là kết quả của tội lỗi. Vì vậy hãy chống lại tội lỗi 

và chạy đến với Đấng Christ. Hãy chạy đến với Phúc âm. 

Thứ hai, ly hôn hầu như luôn luôn là điều tội lỗi. Chúng ta sẽ xem xét những 

trường hợp mà Đức Chúa Trời cho phép ly hôn.  Khi Kinh thánh nói rằng 

Đức Chúa Trời ghét sự ly hôn thì điều đó không có nghĩa là trong mọi 

trường hợp đều không thể ly hôn. Chúng ta sẽ xem xét một số cơ sở của việc 

ly hôn trong Kinh thánh. Đó là những trường hợp hết sức hạn chế và trong 

những trường hợp rất hạn chế đó thì ly hôn không có tội. Ngoài những 

trường hợp đó thì ly hôn là tội lỗi. Như vậy, ly hôn không phải là luôn luôn, 

nhưng hầu như luôn luôn là điều tội lỗi, với một số ngoại lệ mà chúng ta sẽ 



Mối Liên Kết 

 15 

nói đến ở phần sau. Đức Chúa Trời ghét nguyên nhân gây ra ly hôn và Ngài 

cũng ghét hậu quả của việc ly hôn. 

Ly hôn có ảnh hưởng tiêu cực đến con cái. Đó là bối cảnh của Ma-la-chi 

chương 2. Chúng ta đã thấy rằng gia đình là phương tiện được Đức Chúa 

Trời dùng để nuôi dạy con cái, rao giảng Phúc âm, nhưng ly hôn phá bỏ hình 

ảnh mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong đó. Đức Chúa Trời rõ ràng là biết 

Ngài đang nói về điều gì. Đứa trẻ phải chịu những tác động không tốt về tình 

cảm, về mặt tài chính, về mặt thuộc linh khi phải lìa xa mẹ hoặc bố sau khi 

họ ly hôn.  

Tôi muốn chúng ta phải hết sức cẩn thận về điều này bởi vì đã có nhiều 

người ly hôn và có nhiều con cái trong những gia đình đã ly hôn, mặc dù 

biết rằng Đức Chúa Trời ghét hậu quả của việc ly hôn và ảnh hưởng tiêu cực 

của nó đối với con cái. Đồng thời Đức Chúa Trời cũng không để quý vị một 

mình khi trải qua những điều này. Ngài không hề bỏ mặc quý vị. Chúng ta 

sẽ nói về điều này trong phần sau.  

Nếu quý vị là những người đã kết hôn thì tôi khuyên quý vị đừng tin vào 

những lời giả dối, cho rằng tôi phải ly hôn thì mọi việc sẽ tốt hơn. Nó sẽ 

không bao giờ tốt hơn đâu. Chúa phán rằng “Ta ghét hậu quả của sự ly hôn. 

Cho dù người phối ngẫu không tin Chúa thì cũng đừng nghĩ đến việc ly hôn 

vì cớ con cái các ngươi.” Ly hôn ảnh hưởng không tốt đến con cái. Không 

chỉ con cái thôi, mà nó còn ảnh hưởng đến bố mẹ, ông bà, cháu chắt. Ly hôn 

ảnh hưởng tiêu cực đến con cái thuộc thể lẫn con cái thuộc linh. Chúng ta 

ngăn cản sự phát triển của Phúc âm trong thế giới nếu hủy hoại hình ảnh về 

tình yêu của Đấng Christ dành cho dân sự của Ngài trong hôn nhân. Vậy, vì 

cớ những người đang chạy đến với Đấng Christ, chúng ta hãy nghe những 
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điều Đức Chúa Trời nói về việc ly hôn. Đó là Ngài ghét nguyên nhân đưa 

đến ly hôn và ghét hậu quả của sự ly hôn. 

Lẽ thật thứ ba là Đức Chúa Trời quy định về việc ly hôn. Như chúng ta đã 

thấy ly hôn không nằm trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Ngài 

không bao giờ muốn việc ly hôn. Những gì chúng ta thấy trong Phục 24, 

Mat 19, Mác 10, Lu 16, 1 Cô 7 đó là Kinh thánh xác nhận rằng ly hôn là một 

thực tế và Đức Chúa Trời điều chỉnh lại thực tế đó. Tôi muốn lưu ý chỗ này, 

trong cách chúng ta sử dụng từ “điều chỉnh” này bởi vì tôi không muốn phác 

họa điều mà Kinh thánh không dạy. Khi nói rằng Đức Chúa Trời điều chỉnh 

việc ly hôn, tôi không có ý nói rằng Kinh thánh dạy là Đức Chúa Trời gợi ý 

cho việc ly hôn. Đây không phải là những gợi ý mà Đức Chúa Trời đưa ra. 

Người ta hiểu sai ý của Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 7 khi ông nói: “Đến như 

những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng,” họ nói: “Ở 

đây Phao-lô đưa ra quan điểm của ông.” Không phải vậy. Phao-lô phân biệt 

những điều ông trích dẫn trực tiếp từ Chúa Giê-xu với những điều khác. Khi 

ông nói: “Tôi nói điều này, không phải là Chúa,” thì có nghĩa là: “Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời đang chỉ dạy một điều mới, nhưng đó là Lời Chúa.” 

Điều này rất quan trọng bởi vì khi chúng ta đọc đến những điều đó thì đó 

không phải là những gợi ý để chúng ta xem xét. Đây là cách mà chúng ta 

thường tiếp cận khi đến với Lời Chúa, đặc biệt là trong vấn đề này. Đây 

không phải là những gợi ý để chúng ta xem xét, mà là những mệnh lệnh 

trong Kinh thánh để làm theo. Đức Chúa Trời không đưa ra những gợi ý về 

cách giải quyết vấn đề ly hôn. Ngài bảo chúng ta biết việc ly hôn sẽ được 

giải quyết như thế nào. Ngài dạy chúng ta hai trường hợp về ly hôn mà Ngài 

cho phép, và chúng ta sẽ xem xét từng trường hợp một.  
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Trường hợp thứ nhất là trong Ma-thi-ơ 19, Mác 10 và Lu-ca 16. Nó được đề 

cập một cách cụ thể trong Ma-thi-ơ 19, cũng như trong Mat 5:32, và được 

nói đến cách gián tiếp trong 1 Cô-rinh-tô 7. Có hai trường hợp khác nhau. 

Thứ nhất là trường hợp ly hôn giữa những tín hữu với nhau (1 Cô 7:10-11) 

và thứ hai là ly hôn giữa một tín hữu và một người không tin Chúa (1 Cô 

7:12-15). 

Trước hết, trường hợp ly hôn giữa các tín hữu được nói đến trong Ma-thi-ơ 

19. Hình ảnh chúng ta thấy ở đây là người ta đến hỏi Chúa Giê-xu về vấn đề 

được nói đến trong Phục 24 là “Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng 

được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì 

người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình.” Vấn đề 

tranh luận trong vòng Do-thái giáo ở thế kỷ thứ nhất là “sự xấu hổ” ở đây có 

nghĩa là gì. Có hai lập trường chính về vấn đề này: một là ám chỉ đến hành 

vi không đứng đắn như là tội tà dâm. Và ý thứ hai không liên quan đến tội tà 

dâm mà là khi người vợ làm điều gì đó không đẹp lòng chồng, và đây là lý 

do của câu hỏi được đặt ra trong Mat 19:3 “Không cứ vì cớ gì người ta có 

phép để vợ mình chăng?” Điều này đã trở thành suy nghĩ phổ biến trong xã 

hội ngày nay. Nếu quý vị tìm được một lý do thì việc ly hôn có thể xảy ra. 

Chúa Giê-xu đã trả lời như sau, trong câu 9 “Vả, ta phán cùng các ngươi, 

nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình, và cưới vợ khác, thì người ấy 

phạm tội tà dâm; và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình.” Như 

vậy chỉ có một trường hợp ngoại lệ được đề cập ở đây. Ngoại lệ này không 

được đề cập đến trong Mác 10, trong Lu 16 cũng như trong 1 Cô 7. Vì vậy 

một số người nói rằng: “Đây không thực sự là một ngoại lệ.” Nhưng trong 

Mat 5:32 Chúa Giê-xu đã nói rõ về điều này. Đó là trường hợp thứ nhất về 

việc ly hôn. Ly hôn giữa vòng tín hữu vì lý do ngoại tình. Chúa Giê-xu đã 
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dạy chỉ có một lý do cho việc ly hôn giữa các tín hữu đó là phạm tội ngoại 

tình. 

Tôi muốn quý vị hãy đặt mình vào suy nghĩ của những người đang nghe 

Chúa Giê-xu nói điều này. Có ai nhớ hình phạt dành cho tội ngoại tình trong 

Cựu ước là gì không? Đó là cái chết. Rõ ràng là Chúa Giê-xu không dạy 

rằng nếu ai phạm tội  ngoại tình thì họ phải chết. Nhưng Ngài nói là chỉ có 

một lý do cho vấn đề ly hôn giữa các tín hữu, và ngoại tình thì gắn liền với 

cái chết trong Cựu ước. Tôi muốn quý vị thấy sự nghiêm trọng khi Chúa 

Giê-xu đề cập đến vấn đề ly hôn. Ngoại tình dẫn đến sự chết. Còn ở đây nó 

dẫn đến sự ly hôn. 

Vì sao lại là tà dâm? Trong câu 5 Chúa Giê-xu đã trích dẫn từ Sáng 2:24 

“Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả 

hai sẽ nên một thịt.” Và tội tà dâm đã gây ra điều gì? Một người thứ ba đã 

bước vào trong mối liên hiệp này, người chồng hoặc người vợ đã làm sỉ 

nhục người phối ngẫu của mình bằng cách đem người khác vào mối liên 

hiệp một thịt này. Chúa Giê-xu nói điều đó hết sức nghiêm trọng và là lý do 

để có thể ly hôn. Tôi dùng từ có thể ở đây bởi vì Chúa Giê-xu không truyền 

lệnh khi có sự ngoại tình thì phải ly hôn. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng trong 

trường hợp đó thì có thể ly hôn. Ở đây chúng ta thấy được ý nghĩa của Phúc 

âm đối với việc ly hôn. Bởi vì Chúa Giê-xu không đề cập đến Cựu ước mà 

không có Phúc âm. Trong Phúc âm thì tội lỗi không phải là chỗ kết thúc của 

câu chuyện. Trong Mat 19, Chúa Giê-xu đã đưa ra một cách tiếp cận mang 

tính cứu chuộc đối với vấn đề ly hôn. Ly hôn là điều có thể xảy ra trong 

trường hợp ngoại tình nhưng việc ly hôn giữa các tín hữu không phải là điều 

muốn có. Đó là điều mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây. Có thể ly hôn trong 

trường hợp này, nhưng đó không phải là một mệnh lệnh. Việc ly hôn giữa 
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các tín hữu không bao giờ là một điều được mong muốn. Chúng ta không 

được tìm kiếm lý do để ly hôn.  

Những người đến gặp Chúa Giê-xu trong Mat 19 đang tìm kiếm sự hậu 

thuẫn trong luật pháp về vấn đề ly hôn, và Chúa Giê-xu đã phải đương đầu 

với tinh thần này. Chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ tìm kiếm lý do cho 

việc ly hôn, đừng tìm kiếm trong luật pháp của Đức Chúa Trời, trong Lời 

Chúa một sự hậu thuẫn cho việc ly hôn. Chúa Giê-xu dạy rằng ngay cả trong 

hoàn cảnh xấu nhất, là tội tà dâm, thì ly hôn là điều có thể xảy ra nhưng 

không phải là một điều được mong muốn. Ly hôn giữa vòng các tín hữu 

không phải là điều không thể tránh được. 

Luật pháp Do-thái buộc phải ly hôn khi phạm tội tà dâm. Nhưng Chúa Giê-

xu thách thức về điều đó. Chính Chúa đã dạy trong Lu 17 rằng: “Nếu anh em 

của ngươi phạm tội cùng ngươi bảy lần trong một ngày, và bảy lần trở lại 

cùng ngươi và nói tôi ăn năn thì cũng phải tha thứ cho họ.” Đó là lý do mà 

tôi nói trong Phúc âm thì tội lỗi không phải là sự kết thúc của mọi sự. Tôi 

không tin Chúa Giê-xu nói rằng việc tha thứ là dễ dàng. Tôi tin Chúa Giê-xu 

muốn nói trong Mat 19 rằng: “Ta đến để tha thứ tội lỗi cho các ngươi. Ta đã 

chết trên thập tự giá để tha tội cho các ngươi, để kể các ngươi là công bình 

trước mặt Đức Chúa Trời, tỏ cho các ngươi thấy một tình yêu vượt trên cả sự 

bất trung của các ngươi đối với Ta, và để các ngươi cũng yêu theo cách 

giống như vậy.”  

Đó là Phúc âm với vấn đề ly hôn. Ly hôn không bao giờ là điều không thể 

tránh được. Hãy suy nghĩ về điều đó. Luôn luôn có hy vọng vì cớ Phúc âm. 

Phúc âm đã làm thay đổi vấn đề ly hôn. Đó không phải là điều không thể 

tránh được, bởi vì chúng ta đang tìm kiếm sự giải hòa. Sự giải hòa luôn luôn 
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là mục tiêu của Phúc âm. Đó là điều mà Chúa Giê-xu cũng như Phao-lô đã 

dạy. 

Thực tế là không ai trong chúng ta ở đây có thể kiểm soát một người nào 

khác, chúng ta không thể kiểm soát người phối ngẫu của mình. Vì vậy mà có 

những tình huống trong đó người phối ngẫu phạm tội ngoại tình cứ tiếp tục 

trong tội lỗi, và có thể người phối ngẫu bị xúc phạm nhờ quyền năng của 

Phúc âm, và chỉ có thể nhờ quyền năng của Phúc âm, sẵn sàng tha thứ cũng 

như muốn tha thứ, nhưng người phối ngẫu kia vẫn tiếp tục không ăn năn. 

Chúa Giê-xu dạy rằng trong trường hợp đó thì có thể ly hôn, nhưng hãy tiếp 

tục hướng đến sự giải hòa. Mat 18, 1 Cô 5 và 1 Giăng cho chúng ta biết cách 

đối phó với những người không chịu ăn năn và điều này phải được giải 

quyết trong nội bộ Hội Thánh. 

Trường hợp thứ hai là việc ly hôn giữa một tín hữu và một người không tin 

Chúa. Trường hợp này được đề cập trong 1 Cô-rinh-tô 7. Cơ sở của trường 

hợp này là ý muốn chia tay của người vợ hoặc chồng chưa tin Chúa. Phao-lô 

viết thư này cho một Hội Thánh trẻ, có nhiều tân tín hữu. Thực tế ở đây là có 

nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn, sau đó người vợ hoặc người chồng tin Chúa, 

còn người phối ngẫu của họ thì không tin Chúa. Làm thế nào để giải quyết 

tình trạng trên? 

Những người tại Cô-rinh-tô cho rằng trong trường hợp đó tốt hơn là nên ly 

hôn. Nếu quý vị đã là một Cơ-đốc-nhân thì hãy ly hôn với người phối ngẫu 

của mình. Làm như vậy là thuộc linh hơn. Phao-lô đối diện với nan đề đó. 

Ông nói với người đã tin Chúa rằng: “Đừng ly hôn với người chồng hoặc vợ 

chưa tin Chúa của mình. Hãy sống hòa bình với họ vì cớ con cái và vì cớ 

linh hồn của họ, linh hồn của người phối ngẫu chưa tin Chúa. Hãy cứ sống 
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với họ. Hãy duy trì hôn nhân của mình. Nhưng Phao-lô cũng công nhận có 

những trường hợp những người phối ngẫu chưa tin Chúa không thích đời 

sống của người phối ngẫu đã tin Chúa và họ lìa bỏ người phối ngẫu đã tin 

Chúa. Trong trường hợp đó Phao-lô dạy rằng hãy để cho họ ra đi. 1 Cô 7:15 

chép: “Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: Trong cơn đó, 

người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời 

đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.” Thực ra, Phao-lô nói rằng trong tình 

huống đó thì ly hôn là điều tốt hơn. Quý vị luôn cầu nguyện để giải hòa. 

Như chúng ta đã nói ở phần trước, ly hôn không bao giờ là điều được mong 

muốn, không phải là không thể tránh, nhưng nếu người phối ngẫu không tin 

Chúa muốn cắt đứt thì trong tình huống đó ly hôn là điều nên làm. Không 

phải người tin Chúa chủ động mà là do người không tin Chúa.  

Đó là hai trường hợp mà Kinh thánh thuận cho phép việc ly hôn: ly hôn giữa 

hai tín hữu dựa trên lý do là phạm tội ngoại tình không ăn năn, và ly hôn 

giữa một tín hữu và một người không tin dựa trên sự muốn chia tay của 

người không tin Chúa. Một số người nói rằng Chúa Giê-xu không thực tế 

trong Ma-thi-ơ 19. Chắc chắn là Ngài có ngụ ý đến một trường hợp khác 

nữa. Phao-lô cũng không thực tế. Có thể ông nói về trường hợp khi một 

người hành động như một người không tin. Rồi chúng ta cố gắng tìm cách 

uốn cong những điều này. Nhưng bức tranh được mô tả trong 1 Cô 7 là hết 

sức rõ ràng trong bối cảnh ở đây. 

Có thể chúng ta mong muốn có một số điều được thêm vào trường hợp này 

như là sự bạo hành về thân thể, bạo hành trong lời nói hoặc tình cảm. Kinh 

thánh đã nói đến những vấn đề này là hết sức nghiêm trọng, đặc biệt là trong 

cuộc sống hôn nhân. Không một người vợ hoặc chồng hoặc người con nào 

muốn sống trong một gia đình mà họ có thể bị hại vì sự bạo hành. Kinh 
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thánh cũng chỉ ra những cách để giải quyết tình trạng đó, nhưng không đưa 

nó vào lý do để ly hôn. Chỉ có hai cơ sở cho việc ly hôn đó là phạm tội ngoại 

tình và người không tin muốn chia tay.  

Ngoài ra trong những phân đoạn này cũng đề cập đến một trường hợp khác 

mà chúng ta cũng thấy nói đến trong Mác 10:11-12. Đó là một người kết hôn 

với một người phụ nữ đã ly hôn thì phạm tội ngoại tình. Đề cập đến việc tái 

hôn, Phao-lô nói: “Ví bằng đã phân rẽ nhau, thì nên ở vậy đừng lấy chồng 

khác; hay là phải lại hòa thuận với chồng mình, còn chồng cũng không nên 

để vợ.” Chúng ta không có đủ thì giờ để đề cập đến vấn đề này ở đây, nhưng 

tôi tin rằng qua những gì chúng ta học được trong Mat 19, Mat 5, Mác 10, 1 

Cô 7 thì việc tái hôn chỉ được phép dựa theo nền tảng của Kinh thánh. 

Như vậy, chúng ta chỉ thấy có hai trường hợp được phép ly hôn. Ly hôn 

ngoài hai trường hợp đó được coi là có tội và sẽ dẫn đến những tội khác. Nó 

được xem như là tội ngoại tình. Tôi tin điều Kinh thánh dạy ở đây là hết sức 

rõ ràng, nhưng lý do mà nó không rõ ràng trong thời đại của chúng ta là bởi 

vì thiếu sự giảng dạy về ly hôn dựa theo nền tảng Kinh thánh. Kinh thánh đã 

dạy rằng nếu chúng ta ly hôn ngoài những trường hợp mà Kinh thánh đã cho 

phép thì phạm tội, và tái hôn có liên quan đến nó cũng là phạm tội. Chỉ khi 

nào quý vị ly hôn đúng theo hai trường hợp mà Kinh thánh cho phép thì 

được phép tái hôn. 

Một số người sẽ hỏi rằng: “Tôi tái hôn sau khi ly hôn, nhưng việc ly hôn của 

tôi không nằm trong trường hợp Kinh thánh cho phép, như vậy có nghĩa là 

tôi đã phạm tội ngoại tình phải không?” Xin quý vị hãy kiên nhẫn đợi một 

chút. Tôi muốn trình bày với quý vị chân lý cuối cùng. Lẽ thật thứ tư là Đức 

Chúa Trời cứu vãn sự ly hôn. Nếu quý vị là người đã ly hôn thì tôi muốn nói 
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với quý vị một cách đặc biệt qua những phân đoạn này. Tôi có thể hình dung 

những vết thương chưa lành trong đời sống của quý vị. Tôi cầu nguyện để 

những chân lý này mang đến sự chữa lành cho những đau thương đó. Quý vị 

có thể hỏi “Làm thế nào tôi có thể được chữa lành?” 

Bởi vì giao ước của Đấng Christ với dân sự Ngài không thể bị phá vỡ, nên 

đây chính là chỗ đem đến sự chữa lành. Cho dù thực tế là quý vị đã ly hôn, 

nhất là ly hôn không theo đúng Kinh thánh, tôi muốn nhắc quý vị nhớ rằng 

Đấng Christ vẫn là chồng của quý vị, và sẽ luôn luôn là chồng của quý vị. 

Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho quý vị. Ly hôn không phải là một tội lớn. Nó 

không phải là tội không thể tha thứ. 

Ly hôn vẫn nằm trong tầm với của ân điển Đức Chúa Trời. Tôi biết có một 

nguy cơ khi đề cập đến điều này. Có thể có người chồng hoặc vợ khi nghe 

tôi nói vậy thì nghĩ rằng: “Dù tôi không có lý do theo đúng Kinh thánh để ly 

hôn nhưng tôi sẽ ly hôn bởi vì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho tôi.” Suy nghĩ 

như vậy là không nắm được điều quan trọng của Phúc âm và ý nghĩa của 

việc làm môn đồ Đấng Christ. Dầu vậy  tôi vẫn nói đến điều này bởi vì tôi 

muốn mọi người nam người nữ đã ly hôn nghe rõ rằng quý vị có một người 

chồng vĩ đại là Đấng đầy lòng nhân từ và thương xót. Ngài là sức mạnh và 

Ngài bảo tồn mọi sự. Ngài là Đấng cung cấp cho quý vị và con cái quý vị. 

Ngài là Đấng luôn tha thứ và luôn thành tín. 

Ngài luôn luôn thành tín. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ quý vị. Bất kể điều gì 

xảy ra trên thế giới này thì Chúa Giê-xu vẫn sẽ không bao giờ bỏ mặc cô dâu 

của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị. Ngài sẽ luôn luôn yêu 

thương quý vị. Ngài sẽ đưa quý vị trở về khi quý vị lầm lạc. Ngài sẽ luôn 

luôn kiên nhẫn với quý vị. Ngài luôn luôn chăm lo cho quý vị, cung cấp và 
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bảo vệ quý vị. Dù quý vị đã từng ly hôn một lần hay năm mươi lần, thì quý 

vị vẫn là cô dâu của Đấng Christ. Quý vị có một người chồng đời đời. Đức 

Chúa Trời cứu vãn ly hôn. Đó chính là Phúc âm với vấn đề ly hôn.  

Vậy thì, làm thế nào để áp dụng Lời Chúa vào cuộc đời của chúng ta? Bởi vì 

mỗi hoàn cảnh mỗi khác cho nên sẽ có nhiều cách giải quyết khác nhau khi 

đề cập đến vấn đề ly hôn. Tôi không thể đưa ra một danh sách cụ thể về cách 

giải quyết cho từng trường hợp, nhưng tôi tin rằng những câu Kinh thánh 

này có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta theo nhiều phýőng diện. 

Nếu quý vị là người độc thân thì bài học tối nay áp dụng cho quý vị như thế 

nào? Hãy phát huy tối đa tình trạng độc thân của quý vị để thúc đẩy Phúc 

âm. Độc thân là một món quà của Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta đã nói 

về điều này trong 1 Cô-rinh-tô 7. Đức Chúa Trời cho quý vị không bị vướng 

bận bởi hôn nhân và Ngài muốn quý vị hãy phát huy lợi thế đó để thúc đẩy 

Phúc âm. Nếu quý vị là người đã kết hôn thì hãy yêu thương người phối 

ngẫu của mình để bày tỏ về Phúc âm. Những người chồng hãy dành một tình 

yêu đầy hy sinh cho vợ mình. Đó là cách áp dụng bài học tối nay cho quý vị. 

Những người vợ hãy yêu thương chồng mình như Hội Thánh yêu thương 

Đấng Christ.  

Nếu quý vị là người đang tính đến chuyện ly hôn thì tôi tin rằng Lời Chúa 

tối nay khích lệ quý vị nhớ lại giá trị và quyền năng của Phúc âm. Ý của tôi 

là, trước hết, nếu quý vị đang tính đến việc ly hôn thì cần phải xem xét lý do 

ly hôn có đúng theo Kinh thánh hay không. Đừng làm theo cách của đời này 

nhưng hãy tiếp cận vấn đề ly hôn theo cách của Đấng Christ. Có lý do theo 

đúng Kinh thánh để ly hôn hay không? Nếu không, tôi không muốn tối giản 

hóa xung đột hay sự đau thương của quý vị, nhưng tôi muốn nhắc quý vị về 
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giá trị và quyền năng của Phúc âm. Phúc âm là tốt lành. Phúc âm không bao 

giờ để chúng ta vô vọng. Và Phúc âm có thể thay đổi bất cứ tấm lòng nào, 

thay đổi bất cứ tình huống nào. Đây là vẻ đẹp về sự vinh hiển của Phúc âm, 

và nó rất có giá trị. Đây không chỉ là điều xảy ra giữa quý vị và vợ mình 

hoặc quý vị với chồng mình. Mà nó là điều đang xảy ra trước thế giới này về 

hình ảnh của Phúc âm. 

Vì vậy, hãy nhớ lại giá trị và quyền năng của Phúc âm, và hãy chạy khỏi tội 

lỗi. Hãy chạy đến với Đấng Christ khi nghĩ đến việc ly hôn. Nếu quý vị đang 

ở trong tình huống đó và có lý do theo đúng Kinh thánh để ly hôn thì tôi 

khuyến khích quý vị hãy cứ giữ hy vọng của Phúc âm, đặt nó vào lòng của 

quý vị khi bước qua giai đoạn này, xin quyền năng của Phúc âm giúp quý vị 

có được thái độ của Đấng Christ. Cầu xin Đức Chúa Trời dùng Phúc âm của 

Ngài thay đổi tấm lòng của người phối ngẫu không chịu ăn năn. Hãy nhớ lại 

giá trị và quyền năng của Phúc âm. Nếu quý vị đã ly hôn vì một lý do theo 

đúng Kinh thánh thì tôi dựa trên Lời Chúa để khuyến khích quý vị hãy yên 

nghỉ trong Phúc âm, trong tình trạng độc thân của mình, hoặc trong cuộc hôn 

nhân ở tương lai, nếu có. Nếu quý vị đã ly hôn vì người phối ngẫu của mình 

phạm tội ngoại tình mà không chịu ăn năn hoặc vì người phối ngẫu không 

tin lìa bỏ, thì tôi muốn khích lệ quý vị rằng Chúa chúng ta không hề lìa bỏ 

quý vị. Ngài muốn quý vị sử dụng sự độc thân của mình cho sự vinh hiển 

của Ngài, và tôi muốn khuyến khích quý vị hãy cứ vui mừng trong tình trạng 

độc thân đó và vui mừng trong cuộc hôn nhân ở tương lai nếu Chúa cho 

phép để bày tỏ quyền năng của Phúc âm. 

Nếu quý vị đã  ly hôn vì một lý do không đúng Kinh thánh, thì tôi tin rằng 

Kinh thánh khích lệ quý vị hãy ăn năn với Đức Chúa Trời và với người phối 

ngẫu trước của mình, nếu quý vị chưa làm điều đó. Hãy nương dựa vào Phúc 
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âm để làm vinh hiển Đấng Christ khi quý vị sống độc thân. Một lần nữa tôi 

muốn quý vị cũng hết sức cẩn thận ở chỗ này. Có nhiều trường hợp khác 

nhau trong đó có người tin Chúa sau khi đã ly hôn hay có người ăn năn và 

muốn giải hòa với chồng hoặc vợ. Tôi không nói rằng những giải pháp đã 

được nói đến thích hợp với tất cả mọi người, nhưng hình ảnh mà chúng ta có 

trong 1 Cô-rinh-tô 7 là phải dựa vào Phúc âm để làm vinh hiển Đấng Christ. 

Thế giới sẽ nói rằng: “Làm sao mà Kinh thánh có thể nói như vậy? Bạn sẽ 

mất đi rất nhiều trong 10, 20, 30 hay 40 năm tới.” Xin Chúa ban ơn cho 

chúng ta để trả lời cho thế gian rằng: “Tôi có một người chồng đời đời đang 

chờ đợi tôi để làm cho 10, 20, 30 hay 40 năm đó lu mờ so với hằng tỉ năm 

với một người chồng luôn luôn tốt lành.” Đó là hình ảnh khích lệ chúng ta 

vui mừng trong tình trạng độc thân. 

Cuối cùng, nếu quý vị đã ly hôn vì một lý do không đúng Kinh thánh mà đã 

tái hôn, thì đây là lúc mà chúng ta trở lại với câu hỏi mà quý vị đặt ra lúc 

nảy. Trong trường hợp này thì Lời Chúa khuyến khích quý vị phải ăn năn. 

Nếu quý vị chưa quay về với Đức Chúa Trời và ăn năn với người phối ngẫu 

cũ của mình thì hãy ăn năn và phản ánh Phúc âm trong cuộc hôn nhân hiện 

tại của quý vị. Kinh thánh không nói rằng quý vị cần phải phá bỏ cuộc hôn 

nhân hiện tại. Nhưng hãy làm vẻ vang Đấng Christ và cuộc hôn nhân mà 

quý vị đang hiện có. Đây là những chân lý hết sức quan trọng và khó. Tôi 

muốn chúng ta hãy dành thời gian để thấm nhuần những điều này. 

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy được lời Ngài, và tôi 

muốn quý vị dành thời gian để tương giao với Chúa. Nếu quý vị có mặt ở 

đây cả chồng và vợ thì hãy cầu nguyện chung với nhau. Những người đã ly 

hôn hãy cầu xin Đức Chúa Trời dùng quyền năng Phúc âm đem đến sự chữa 

lành trong tấm lòng của quý vị và đầu phục những gì mà Ngài muốn cho 
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cuộc đời của quý vị theo sự khôn ngoan của Ngài. Quý vị hãy dành thời gian 

đến với Chúa ngay tại chỗ ngồi của mình hoặc cầu nguyện cùng với một 

người khác. Tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta và xin sự thành tín của Đấng 

Christ chăm sóc tất cả chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi muốn 

quý vị hãy chạy đến với Đấng Christ dù đang ở trong hoàn cảnh nào. 

Lạy Cha, chúng con cảm ơn Ngài vì Phúc âm và vì cách Phúc âm biển đổi 

hôn nhân, biến đổi gia đình và đặc biệt biến đổi vấn đề ly hôn. Chúng con 

cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài đối với chúng con. Cảm ơn Chúa vì 

Ngài không hề lìa bỏ chúng con. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cầu xin 

Phúc âm của Ngài đem đến sự chữa lành và hy vọng, đem đến sức mạnh và 

sự che chở to lớn. Chúng con xin dâng Chúa giờ phút này. Cầu xin Chúa ban 

ơn để chúng con tương giao với Ngài, lắng nghe Chúa và tuôn đổ tấm lòng 

của mình ra trước mặt Chúa, bước đi với Chúa bởi quyền năng của Phúc âm, 

bỏ ngoài tai những lời của thế gian và suy gẫm Lời Chúa. 

Quý vị cứ tự nhiên cầu nguyện một mình hay cầu nguyện chung với nhau, 

hãy quỳ gối trước mặt Chúa và dành thời gian tương giao với Ngài. Hãy 

chạy đến với Đấng Christ.                                                                                                                                                                                   

 


