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Mt 19,3-12 
19:3 Những người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: "Thưa Thầy, có 
được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" 
19:4 Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao: "Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã 
làm ra con người có nam có nữ", 
19:5 và Người đã phán: "Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai 
sẽ thành một xương một thịt". 
19:6 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". 
19:7 Họ thưa với Người: "Thế sao ông Môsê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" 
19:8 Người bảo họ: "Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy 
vợ, chứ thuở ban đầu, không thế đâu. 
19:9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà 
cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình". 
19:10 Các môn đệ thưa Người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng 
lấy vợ còn hơn". 
19:11 Nhưng Người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ 
những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. 
19:12 Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế; có những 
người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn; và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống 
như thế vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu". 

 
BẬC SỐNG NÀO CŨNG CAO ĐẸP 

Chúa Giê-su nói: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân 
ly.”… Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế với vợ thì 

thà đừng lấy vợ còn hơn.” Chúa Giê-su nói: “Không phải cũng hiểu được câu 
nói ấy. Chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu được mà thôi.”  

(Mt 19,10-11) 
 
Suy niệm: Bậc sống hôn nhân Ki-tô giáo đòi buộc một vợ một chồng chung thuỷ với 
nhau suốt đời quả là một lý tưởng tuyệt đẹp, lý tưởng đến nỗi nhiều người sợ rằng 
đó là điều không tưởng. Ngay cả một số môn đệ còn nghĩ rằng như thế thì “đi tu” còn 
có lý hơn! Chúa Giê-su cho biết đời tu cũng có những nét đẹp hấp dẫn nhưng không 
phải là dễ hơn hay khó hơn, mà vì “chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu 
được” mà thôi. Quả vậy, trong khi bậc sống hôn nhân diễn tả tình yêu chung thuỷ 
của Đức Ki-tô với Hội Thánh, thì bậc sống tu trì – tức là sống độc thân vì Nước Trời 
– lại diễn tả ngay ở đời này cuộc sống thanh thoát như các thiên thần ở đời sau. 
Mời Bạn: Cần tránh thái độ “đứng núi này trông núi nọ”. Hãy nhớ rằng cả hai bậc 
sống đều cao đẹp và không cuộc sống nào cao đẹp lại chấp nhận một lối sống dễ 
dãi buông thả. Vấn đề của mỗi người không phải là bậc sống nào cao hơn mà là 
Chúa chọn gọi mình vào bậc sống nào. 
Chia sẻ: Những giá trị chân thật của cả hai bậc sống ngày nay đều đang bị đe doạ. 
Hãy sống trọn vẹn bậc sống của mình để những giá trị đó được toả sáng. 
Sống Lời Chúa: Bạn đã chọn lựa bậc sống (độc thân thánh hiến/kết hôn) ư? Bạn 
hãy trung thành. Nếu chưa, bạn hãy suy nghĩ, cầu nguyện để chọn bậc sống đúng 
ơn gọi của bạn. 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn lựa đúng và trung thành với bậc sống 
Chúa muốn kêu gọi con. 
  


