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1. Møc Çích cûa ñÙc Chúa Tr©i trên chúng ta là gì? 
ñÙc Chúa Tr©i muÓn chúng ta ÇÜ®c tÜÖng giao, phøng s¿ luôn bên Ngài Ç‹ hÜªng s¿ 
khoái låc tØ Ngài và làm nh»ng viŒc lành mà Chúa Çã s¡m s¤n cho. Có nghïa là Chúa 
cÙu chúng ta Ç‹ hÀu viŒc Ngài. 
 

-   Vì chúng ta là viŒc Ngài làm ra Çã ÇÜ®c d¿ng nên trong Chúa Jesus Christ Ç‹ làm 
viŒc lành mà ñÙc Chúa Tr©i Çã s¡m s¤n trÜ§c cho chúng ta làm theo (Eph.2:10) 
-   Giêhôva ñÙc Chúa Tr©i Çem ngÜÖi ª vào cänh vÜ©n Ê-Çen Ç‹ trÒng và gi» 
vÜ©n.(Sáng TK. 2:15) 
-   ñÙc Giê Hô Va có phán nhÜ vÀy: Hãy tha cho dân ta Çi, Ç‹ chúng nó hÀu viŒc ta 
(XuÃt. 8:1b) 
-    Vì có ngÜ©i hoån tØ trong lòng mË; có ngØÖi hoån vì tay ngÜ©i ta, và có ngÜ©i t¿ 
mình làm nên hoån vì c§ thiên Çàng.NgÜ©i nào lãnh n°i l©i Ãy thì hãy lãnh lÃy 
(Mt.19:12) 
 
2. L©i Chúa khuyên chúng ta th‰ nào vŠ viŒc cÜ§i v® gä chÒng? 
ñ‹ s¿ hÀu viŒc Chúa ÇÜ®c dÍ dàng mà không bÎ phân tâm, L©i Chúa khuyên chúng ta 
nên ª Ç¶c thân. 
 

-    Có  phäi ngÜÖi chÜa vÃn vÜÖng v§i v® chæng? ñØng ki‰m v®.(1.Co.7:27b) 
-    Ai không cÜ§i v® thì chæm lo viŒc Chúa, tìm phÜÖng cho Chúa ÇËp lòng 
(1.Co.7.32b)     
-   VŠ nh»ng kÈ ÇÒng thân, tôi ch£ng có l©i Chúa truyŠn, song nh© Ön thÜÖng xót 
Chúa, tôi ÇÜ®c làm ngÜ©i Çáng tin nên tôi ban l©i khuyên bäo. VÆy tôi tÜªng vì c§ tai 
vå hÀu Ç‰n, m¶t ngÜ©i nam cÙ ª vÆy là hÖn (1.Co.7:25-26) 
-   LuÆn vŠ các ÇŠu hÕi trong thÖ anh em, tôi tÜªng r¢ng Çàn ông không Çøng Ç‰n Çàn 
bà là hay hÖn (1.Co.7:1) 
-   VÆy tôi nói v§i nh»ng kÈ chÜa cÜ§i gä và kÈ góa bøa r¢ng ª ÇÜ®c nhÜ tôi thì hÖn. 
(1.Co.7: 8) 
-    Song nh»ng ngÜ©i cÜ§i gä së có s¿ khó khæn vŠ xác thÎt, và tôi muÓn anh em khÕi 
s¿ Çó (1.Co.7.28b) 
-    Tôi nói ÇŠu Çó vì c§ ích l®i cho anh em, ch§ ch£ng phäi Ç‹ gài bÅy, song Ç‹ d¡c 
anh em theo lë phäi, hÀu cho không phân tâm mà hÀu viŒc Chúa (1.Co.7:32) 
 -  VÆy tôi tÜªng vì c§ tai vå hÀu Ç‰n, m¶t ngÜ©i nam cÙ ª vÆy là nên.(1.Co.7:26) 
-  Th‰ thì kÈ gä con gái mình làm phäi lë; song kÈ không gä, còn làm phäi lë hÖn n»a. 
(1.Co.7:38) 
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3. Theo L©i Chúa chúng ta ÇÜ®c phép cÜ§i v® gä chÒng không? 

ñ‹ tránh bÎ lºa tình un ÇÓt, ngÜ©i ta nên lÃy v® gä chÒng hÀu tránh s¿ phåm t¶i. 
 

-     Song n‰u h† ch£ng thìn mình ÇÜ®c thì hãy cÜ§i gä, vì thà cÜ§i gä còn hÖn Ç‹ cho 
lºa tình un ÇÓt. (1.Co.7: 9) 
-   Song, cho ÇÜ®c tránh khÕi m†i s¿ dâm døc, thì m‡i ngÜ©i Ç©n ông phäi có v®, m‡i 
ngÜ©i Ç©n bà phäi có chÒng. (1.Co 7:2) 
-   NhÜng n‰u ngÜÖi lÃy v®, thì ch£ng phåm t¶i gì; và n‰u ngÜ©i n» ÇÒng trinh lÃy 
chÒng, thì cÛng ch£ng phåm t¶i gì. Song nh»ng ngÜ©i cÜ§i gä së có s¿ khó khæn vŠ 
xác thÎt, và tôi muÓn cho anh em khÕi s¿ Çó.(1,Co.7:28) 
 
4. Làm th‰ nào Ç‹ ÇÜ®c k‰t hiŒp v§i nhau? 
Qua H¶i Thánh, ñÙc Chúa Tr©i së k‰t hiŒp, Ngài là ñÃng làm chÙng cho hai ngÜ©i 
trª thành v® chÒng. 
 

-      Giê hô Va ñÙc Chúa Tr©i phán r¢ng:Loài ngÜ©i ª m¶t mình không tÓt; ta së làm 
nên m¶t kÈ giúp Ç« giÓng nhÜ nó.(Sáng th‰ kš 2:18) 
- ƒy là vì ñÙc Giê hô Va làm chÙng gi»a ngÜÖi và v® ngÜÖi lÃy lúc tu°i trÈ, mà 

ngÜÖi Çãi nó cách phÌnh dÓi, dÀu r¢ng nó là bån ngÜÖi và là v® giao Ü§c cûa 
ngÜÖi (Malachi 2:14) 

- Không nên có quan hŒ tình døc v§i nhau trÜ§c hôn phÓi. 
- Phäi hÙa nguyŒn trÜ§c Chúa và H¶i Thánh không ÇÜ®c bÕ nhau.  
- Song n‰u h† ch£ng thìn mình ÇÜ®c thì hãy cÜ§i gä, vì thà cÜ§i gä còn hÖn Ç‹ cho 

lºa tình un ÇÓt. (1.Co.7: 9) 
5. Các ÇiŠu kiŒn nào Ç‹ H¶i Thánh k‰t hiŒp v® chÒng? 
 
H¶i Thánh chÌ k‰t hiŒp khi Chúa k‰t hiŒp, có nghïa là h¶i Çû ÇiŠu kiŒn cûa LuÆt Pháp 
Chúa và luÆt pháp quÓc gia nÖi mình ª. 

 

-    Có s¿ t¿ do quy‰t ÇÎnh cûa ngÜ©i nam và ngÜ©i n». 
- Có s¿ Üng thuÆn cûa cha mË hai bên. (Hãy hi‰u kính cha mË ngÜÖi. Phøc 5:16) 
- Có giÃy hôn thú cûa chính quyŠn nÜ§c ñÙc. (M†i ngÜ©i phäi vâng phøc các 

ÇÃng cÀm quyŠn trên mình; vì ch£ng có quyŠn nào mà không Ç‰n bªi ñÙc 
Chúa Tr©i, các quyŠn ÇŠu bªi ñÙc Chúa Tr©i chÌ ÇÎnh. Rôma 13:1; Tít 3:1). 
Theo luÆt pháp nÜ§c ñÙc: § 67; §§ 67a-69a. 

- Phäi là h¶i viên trong H¶i Thánh; n‰u không, phäi có l©i chÙng là Çû ÇiŠu kiŒn 
cûa H¶i Thánh nÖi mình sinh h†at, và ngÜ©i quän nhiŒm H¶i Thánh Çó ÇÒng š 
ÇÜ®c phép k‰t hôn tåi H¶i Thánh khác. 

- Không vÜ§ng bÆn vào l©i khi‰u nåi nào xét theo L©i Chúa. trong th©i gian 
Çæng kš k‰t hôn (30 ngày) tåi H¶i Thánh. 

- H¶i Çû ÇiŠu kiŒn trong Kinh Thánh (š muÓn Chúa). 
- Cä hai ÇŠu tin Chúa, ÇÜ®c tái sinh. 
- ChÜa tØng lÆp gia Çình. 



5 

 
 

 
6. N‰u Çã tØng lÆp gia Çình và Çã ly dÎ  thì Chúa dåy làm sao trong viŒc k‰t hôn? 
Trong tình trång ly-dÎ n‰u là ngÜ©i n» chÌ ÇÜ®c phép lÃy chÒng khi chÒng trÜ§c 
Çã qua Ç©i. 

- Cho nên, Çàn bà có chÒng, hÍ chÒng còn sÓng bao lâu, thì LuÆt Pháp bu¶c 
phäi theo chÒng bÃy lâu; nhÜng n‰u chÒng ch‰t, thì ngÜ©i v® thoát khÕi LuÆt 
Pháp Çã bu¶c mình v§i chÒng. VÆy ÇÜÖng lúc chÒng còn sÓng, mà v® Çi lÃy 
ngÜ©i khác, thì phäi bÎ kêu là Çàn bà ngoåi tình; nhÜng n‰u chÒng ch‰t, thì v® 
ÇÜ®c buông tha khÕi LuÆt Pháp, dÀu lÃy ngÜ©i khác cÛng ch£ng phäi là Çàn bà 
ngoåi tình.(Roma 7:2-3) 

- ChÒng còn sÓng bao lâu, thì v® phäi bu¶c ch¥t v§i chÒng bÃy lâu;n‰u chÒng 
ch‰t, v® ÇÜ®c t¿ do muÓn lÃy ai tùy š, miÍn là theo š Chúa. NhÜng theo š tôi, 
n‰u cÙ ª vÆy thì có phÜ§c hÖn. Vä, tôi tÜªng tôi cÛng có Thánh Linh cûa ñÙc 
Chúa Tr©i. (1.Co.7:39-40)  

- VŠ nh»ng kÈ Çã cÜ§i gä rÒi, thì tôi, nhÜng ch£ng phäi tôi, bèn là Chúa, truyŠn 
r¢ng v® không nên lìa bÕ chÒng, (ví b¢ng Çã phân rë nhau, thì nên ª vÆy ÇØng 
lÃy chÒng khác; hay là phäi låi hòa thuÆn v§i chÒng mình), còn chÒng cÛng 
không nên Ç‹ v®.(1.Co.7:10-11) 

             

Trong tình trång ly-dÎ n‰u là ngÜ©i nam, v® cÛ phäi là ngÜ©i phåm t¶i ngoåi tình  
(Çó là lš do Ç‹ có th‹ ly dÎ) . 
 

- Các ngÜÖi chÜa Ç†c l©i chép vŠ ñÃng Tåo Hóa, hÒi ban ÇÀu d¿ng nên M¶t ngÜ©i  
nam, M¶t ngÜ©i n». (Mt.19:4) 

- Vä, hÖi sÓng cûa ñÙc Chúa Tr©i dù có dÜ dÆt, chÌ làm nên  M¶t ngÜ©i mà thôi. 
NhÜng vì sao chÌ làm nên M¶t ngÜ©i? ƒy là vì tìm m¶t dòng dõi thánh.VÆy các 
ngÜÖi khá cÄn thÆn trong tâm thÀn mình; ch§ Çãi cách phÌnh dÓi v§i v® mình lÃy 
lúc tu°i trÈ.( Malachi 2:15) 

- Ai Ç‹ v® mình mà cÜ§i v® khác, thì phåm t¶i tà dâm v§i ngÜ©i; còn n‰u ngÜ©i Çàn 
bà bÕ chÒng mình mà lÃy chÒng khác, thì cÛng phåm t¶i tà dâm.(Mác 10:11-12) 

- vì c§ lòng các ngÜÖi cÙng cÕi, nên Môise cho phép Ç‹ v®, nhÜng lúc ban ÇÀu 
không có nhÜ vÆy Çâu.(Mt.19:8) 

- VÆy, ta phán cùng các ngÜÖi, n‰u ai Ç‹ v® mình không phäi vì c§ ngoåi tình, và 
cÜ§i v® khác, thì ngÜ©i Ãy phåm t¶i tà dâm; và n‰u ai cÜ§i ngÜ©i bÎ Ç‹ thì phåm 
t¶i ngoåi tình.(Mt.19:9) 

 
       - Hai ngÜ©i nam và n» trÜ§c khi Çæng kš k‰t hôn, cÀn tìm Çû m†i cách làm 
hòa v§i v®  ho¥c chÒng cÛ. 
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Tình trång nh»ng ngÜ©i nam và n» góa bøa:   
 

- VÆy tôi nói v§i nh»ng kÈ chÜa cÜ§i gä và kÈ góa bøa r¢ng ª ÇÜ®c nhÜ tôi thì 
hÖn. (1.Co.7: 8) 

- Song n‰u h† ch£ng thìn mình ÇÜ®c thì hãy cÜ§i gä, vì thà cÜ§i gä còn hÖn Ç‹ 
cho lºa tình un ÇÓt. (1.Co.7: 9) 

- Væy ta muÓn nh»ng gái góa còn trÈ nên lÃy chÒng, sanh con cái, cai trÎ nhà 
mình, khÕi làm c§ cho kÈ thù nghÎch nói xÃu. Vì Çã có m¶t vài bà góa b¶i Çi 
theo qu› Satan.(1.Timôthê 5:14-15) 

 
7. Møc Çích cûa hôn nhân là gì ? 
Chúa thi‰t lÆp LÍ Hôn Nhân Ç‹ v® chÒng giúp Ç« nhau, sanh sän thêm nhiŠu và dåy 
d‡ con cái mình trª nên ngÜ©i hÀu viŒc Chúa, bi‰t quän trÎ m†i vÆt theo š muÓn ñÙc 
Chúa Tr©i. 
 

-     ñÙc Chúa Tr©i ban phÜ§c cho loài ngÜ©i và phán r¢ng: Hãy sanh sän, thêm 
nhiŠu, làm cho ÇÀy dÅy ÇÃt; hãy làm cho ÇÃt phøc tùng, hãy quän trÎ loài cá dÜ§i 
bi‹n, loài chim trên tr©i cùng các loài sÓng hành Ç¶ng trên m¥t ÇÃt ( Sáng TK 1:23) 
-     H«i em gái chúng ta! Chúc cho em ÇÜ®c trª nên mË cûa Ùc triŒu ngÜ©i, và cho 
dòng dõi em ÇÜ®c chi‰m lÃy cºa thành cûa quân nghÎch (SángTK.24:60) 
 
8. Thái Ç¶ ngÜ©i cÜ§i v® gä chÒng ÇÓi v§i công viŒc hÀu viŒc Chúa nên th‰ nào? 
Chúng ta không nên vì bÃt cÙ viŒc gì mà làm giäm b§t công viŒc hÀu viŒc Chúa cûa 
chúng ta. Vì Chúa và muôn vÆt Çang trông Ç®i s¿ bày tÕ b¢ng hành Ç¶ng cûa chúng 
ta. Hãy khuyên bäo nhau sÓt s¡ng hÀu viŒc Chúa. 
 

-    H«i anh em, vÆy thì tôi bäo này: thì gi© ng¡n ngûi. TØ nay vŠ sau, kÈ có v® hãy 
nên nhÜ kÈ không có; kÈ ÇÜÖng khóc, nên nhÜ kÈ không khóc; kÈ ÇÜÖng vui, nên nhÜ 
kÈ ch£ng vui, kÈ ÇÜÖng mua, nên nhÜ kÈ ch£ng ÇÜ®c cûa gì; và kÈ dùng cûa th‰ gian, 
nên nhÜ kÈ ch£ng dùng vÆy, vì hình trång th‰ gian này qua Çi. Vä, tôi muÓn anh em 
ÇÜ®c thong thä ch£ng phäi lo l¡ng gì.(1.Co.7:29-32) 
-    ThÆt th‰, muôn vÆt Ü§c ao nóng näy mà trông Ç®i con cái ñÙc Chúa Tr©i ÇÜ®c tÕ 
ra.(Rôma 8:19) 
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9. Sau khi Çã thành hôn, v® chÒng phäi ÇÓi sº v§i nhau th‰ nào? 
Hai v® chÒng sau khi thành hôn thì trª thành m¶t thÎt, phäi làm h‰t b°n phÆn cûa 
mình v§i nhau. Phäi kính tr†ng s¿ hôn nhân, chÓn khuê phòng ch§ có ô u‰. 
 

 -       ChÒng phäi làm h‰t b°n phÆn ÇÓi v§i v®, và v® ÇÓi v§i chÒng cÛng vÆy. V® 
không có quyŠn t¿ chû vŠ thân mình, bèn là chÒng; chÒng cÛng vÆy, không có quyŠn 
t¿ chû vŠ thân mình bèn là v®. ñØng tØ chÓi nhau, trØ ra khi hai bên Üng thuÆn tåm 
th©i, Ç‹ chuyên viŒc cÀu nguyŒn; rÒi trª låi hiŒp cùng nhau, kÈo quÌ Satan thØa khi 
anh em không thìn mình mà cám d‡ chæng (1.Co.7:3-5) 
-       Th‰ thì v® chÒng không phäi là hai n»a, nhÜng m¶t thÎt mà thôi.( Mt. 19:6a) 
-      M†i ngÜ©i phäi kính tr†ng s¿ hôn nhân, chÓn quê phòng ch§ có ô u‰, vì ñÙc 
Chúa Tr©i së Çoán phåt kÈ dâm døc cùng kÈ phåm t¶i ngoåi tình.(Heb.13:4) 
 

10. V® chÒng có nên tìm cách ly dÎ (Ç‹ bÕ) nhau không? 
TuyŒt ÇÓi không nên tìm cách bÕ nhau, nhÜng h‰t sÙc sÓng làm sao Ç‹ v® chÒng hòa 
thuÆn låi. 

 

-       Th‰ thì v® chÒng không phäi là hai n»a, nhÜng m¶t thÎt mà thôi.VÆy, loài ngÜ©i 
không nên phân rë nh»ng kÈ mà ñÙc Chúa Tr©i Çã phÓi hiŒp.(Mt.19:6) 
-       Có phäi ngÜÖi Çã bÎ vÃn vÜÖng v§i v® chæng? Ch§ tìm cách mà lìa mình ra 
(1.Co.7:27a) 
- VŠ nh»ng kÈ Çã cÜ§i gä rÒi, thì tôi, nhÜng ch£ng phäi tôi, bèn là Chúa,truyŠn r¢ng 
v® không nên lìa bÕ chÒng, (ví b¢ng Çã phân rë nhau, thì nên ª vÆy ÇØng lÃy chÒng 
khác; hay là phäi låi hòa thuÆn v§i chÒng mình), còn chÒng cÛng không nên Ç‹ 
v®.(1.Co.7:10-11) 
-      Vì Giê Hô Va ñÙc Chúa Tr©i cûa Y-sÖ-ra-ên có phán r¢ng ta ghét kÈ ngÜ©i nào 
bÕ v®. (Malachi 2:16) 
-      ñ‰n nhÜ nh»ng kÈ khác, ch£ng phäi Chúa, song là chính tôi bäo h† r¢ng: N‰u 
ngÜ©i anh em nào có v® ngoåi Çåo b¢ng lòng ª Ç©i v§i mình, thì không nên Ç‹ bÕ. 
        Låi n‰u m¶t ngÜ©i Ç©n bà có chÒng ngoåi Çåo b¢ng lòng ª Ç©i v§i mình, thì v® 
cũng không nên lìa chÒng. 
        Bªi vì, chÒng không tin Chúa, nhÖn v® mình ÇÜ®c nên thánh, v® không tin Chúa, 
nhÖn chÒng mình tin Chúa ÇÜ®c nên thánh; b¢ng ch£ng vÆy, con cái anh em nên 
ch£ng såch, song nay ÇŠu là thánh. 
         N‰u kÈ không tin Chúa muÓn phân rë, thì cho phân rë: trong cÖn Çó, ngÜ©i anh 
em hay là ngÜ©i chÎ em ch£ng phäi cÀm bu¶c gì. ñÙc Chúa Tr©i Çã g†i anh em æn ª 
trong s¿ bình an. 
         H«i kÈ làm v® kia, bi‰t Çâu ngÜÖi së cÙu ÇÜ®c chÒng mình? H«i kÈ làm chÒng 
kia, bi‰t Çâu ngÜÖi së cÙu ÇÜ®c v® mình? (1.Co.7:12-16) 
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 11.  Vai trò ngÜ©i chÒng ÇÓi v§i ngÜ©i v® phäi th‰ nào? 
ñÜ®c ví nhÜ Chúa Jesus Çã yêu H¶i Thánh, phó chính mình cho H¶i Thánh th‹ nào, 
ngÜ©i chÒng nên yêu v® mình th‹ nÃy. Yêu v® nhÜ chính thân mình. Nuôi nÃng và 
sæn sóc v® nhÜ Chúa Jesus ÇÓi v§i H¶i Thánh. 
 

-     Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như ñấng Christ đã yêu Hội thánh, phó 
chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng ñạo 
làm cho Hội tinh sạch đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, 
không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch  
không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như 
chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy.(Eph.5: 25-28) 
-   Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là 
với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể 
họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.(1.PhiêrÖ 3:7) 
-   A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người 
nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.(Sáng 2:23) 
 
12.  Vai trò ngÜ©i v® ÇÓi v§i ngÜ©i chÒng phäi th‰ nào? 

ñÜ®c ví nhÜ H¶i Thánh vâng phøc Chúa Jesus th‹ nào, ngÜ©i v® nên tuân phøc ngÜ©i 
chÒng nhÜ vÆy. Coi chÒng nhÜ ÇÀu mình. Là ngÜ©i giúp Ç« Adam chÒng mình, là s¿ 
truyŠn giÓng ti‰p tøc cho Adam (con ngÜ©i). Eva có nghïa là s¿ sÓng! 

 

-    Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu 
vợ, khác nào ñấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là 
Cứu Chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới ñấng Christ, thì đờn bà 
cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.(Eph. 5:22-24) 
-    ñờn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Ta không cho 
phép đờn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đờn ông; nhưng phải ở yên 
lặng.(1.Tim.2:11-12) 
-   Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không 
vâng theo ñạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa 
theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang 
sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm 
sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm 
thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt ñức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa 
kia, trông cậy ñức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau giồi mình dường ấy; 
như Sa-ra vâng phục Áp-ra-ham, gọi người là chúa mình; nếu các chị em làm điều 
lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sa-ra vậy. ,(1.PhierÖ 3: 1-6) 
-    Bởi chưng không phải đờn ông ra từ đờn bà, bèn là đờn bà ra từ đờn ông; không 
phải đờn ông vì cớ đờn bà mà được dựng nên, bèn là đờn bà vì cớ đờn ông vậy.(1.Co. 
11:8-9) 
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-   Giê-hô-va ñức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ 
làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.(Sáng.2:18) 
 
 
13.  Vai trò cha mË ÇÓi v§i con cái phäi th‰ nào? 
Khi sanh con, hãy mang chúng t§i ĐŠn th© Ç‹ dâng cho Chúa. Hãy yêu thÜÖng con 
cái mình nhÜ Chúa yêu chúng ta. Nuôi nÃng, dåy d‡ con cái nhÜ không phäi chÌ là 
con mình nhÜng là con cûa Chúa n»a. 
 

-  Khi Çã h‰t nh»ng ngày tinh såch rÒi, theo luÆt pháp Môi-se, Giô-sép và Ma-ri Çem 
con trÈ lên thành Giê-ru-sa-lem Ç‹ dâng cho Chúa,(Luca 2:22) 
-     H«i các ngÜ©i làm cha, ch§ ch†c cho con cái mình giÆn d», hãy dùng s¿ sºa phåt 
khuyên bäo cûa Chúa mà nuôi nÃng chúng nó.( Eph.6:4) 
 
14.  Thû tøc k‰t hôn trong H¶i Thánh. 
 

- Hai bên nam n» Ç‰n cùng cha mË Ç‹ Çæng kš k‰t hôn (có mÅu) tåi H¶i Thánh 
(n‰u cha mË ª quá xa, phäi có thÜ Üng thuÆn cûa cha mË hai bên). 

- H†c khóa Giáo Lš Hôn Nhân Cæn Bän tåi H¶i Thánh (Có ki‹m tra) 
- Phäi träi qua th©i gian tÓi thi‹u Çæng kš k‰t hôn tåi H¶i Thánh.( 30 ngày) 
- Ban quän nhiŒm H¶i Thánh quy‰t ÇÎnh xem có Çû ÇiŠu kiŒn k‰t hôn theo š 

muÓn Chúa (Kinh Thánh ) 
 
 15.  Cûa lÍ thù ân. 

 

- Gia Çình dâng l©i Cäm tå Chúa trÜ§c H¶i Thánh.  
- Gia Çình dâng hi‰n cho Chúa.(vì lòng bi‰t Ön và trä chi phí trong Nhà Chúa) 
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 ñ÷N XIN K÷T HÔN 
Tôi tên là: .......................................................................................................................... 

Sanh ngày: ....................................tåi:............................................................................... 

HiŒn ngø tåi:...................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................... 

Tin Chúa Jesus Christ ngày:..........................qua ông/bà:.................................................... 

ChÎu Báp Têm nÜ§c ngày:............................tåi: ................................................................ 

ñã sinh hoåt v§i H¶i Thánh:   1).....................................tØ ngày :...................................... 

                                       2).....................................tØ ngày : .................................... 

Lš do Ç°i H¶i Thánh:............................................................................................. 
Tình trång gia Çình:   1)ñ¶c thân O             2)Ly dÎ O               3)Ÿ góa O 
SÓ lÜ®ng con cái:................................................................................................... 

(N‰u thu¶c vŠ trÜ©ng h®p 2) ho¥c 3) xin ÇiŠn thêm t© sÓ 2) 
Nay xin Çæng kš K‰t Hôn theo LuÆt Pháp Chúa  
tåi H¶i Thánh Jesus Zentrum e.V. v§i ông/bà có tên sau Çây: 

Tên h†:.............................................................................................................................. 

Sanh ngày: ....................................tåi:......... ..................................................................... 

HiŒn ngø tåi:...................................................................................................................... 
          ................................................................................................................................... 

Tin Chúa Jesus Christ ngày:..........................qua ô/bà:........................................................ 

ChÎu Báp Têm nÜ§c ngày:............................tåi: ................................................................. 

ñã sinh hoåt v§i H¶i Thánh:     1).....................................tØ ngày:...................................... 

                                        2).....................................tØ ngày: ..................................... 

Lš do Ç°i H¶i Thánh:.............................................................................................. 
Tình trång gia Çình:   1)ñ¶c thân O             2)Ly dÎ O               3)Ÿ góa O 
SÓ lÜ®ng con cái:.................................................................................................... 
 
Tôi cam Çoan nh»ng l©i khai trên là Çúng s¿ thÆt và hoàn toàn chÎu trách nhiŒm trÜ§c 
m¥t Chúa và H¶i Thánh. 
Kš tên 
 
 

 
           Kèm theo: 

1) GiÃy  khai sinh ngÜ©i khai và khai sinh các con. 
2) GiÃy chÙng nhÆn Ç¶c thân, hôn thú v§i chÒng /v® cÛ, giÃy chÙng nhÆn ly dÎ 
3) GiÃy chÙng nhÆn Báp Têm nÜ§c. 
4) Giấy hôn thú trÜ§c LuÆt Pháp nÜ§c ñÙc.  
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 ñÖn xin k‰t hôn 
L©i khai vŠ các chÒng/v® cÛ 

 
1) NgÜ©i thÙ nhÃt 

Tên chÒng/v® cÛ................................................................................................................ 

Sanh ngày: ....................................tåi:............................................................................... 

HiŒn ngø tåi:...................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................... 

Tin Chúa Jesus Christ ngày:..........................qua ông/bà:.................................................... 

ChÎu Báp Têm nÜ§c ngày:............................tåi: ................................................................. 

ñã sinh hoåt v§i H¶i Thánh:     1).....................................tØ ngày:...................................... 

                                        2).....................................tØ ngày: ..................................... 

Lš do Ç°i H¶i Thánh:.............................................................................................. 
ñã s§ng chung tØ ngày:..................................Ç‰n ngày:........................................ 
Lš do ly dÎ (bÕ nhau):............................................................................................. 
Tên các con chung:       1)..........................................2).......................................... 
                          3)..........................................4)......................................... 
 5)..........................................6)......................................... 
Tình trång gia Çình hiŒn nay cûa chÒng/v® cÛ:       1) LÆp gia Çình låi  O 
                                                                              2) Ÿ vÆy                O 

2) NgÜ©i thÙ hai 

Tên chÒng/v® cÛ................................................................................................................. 

Sanh ngày: ....................................tåi:................................................................................ 

HiŒn ngø tåi:....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

Tin Chúa Jesus Christ ngày:..........................qua ông/bà:..................................................... 

ChÎu Báp Têm nÜ§c ngày:............................tåi: .................................................................. 

ñã sinh hoåt v§i H¶i Thánh:     1).....................................tØ ngày:....................................... 

                                        2).....................................tØ ngày: ...................................... 

Lš do Ç°i H¶i Thánh:............................................................................................... 
ñã s§ng chung tØ ngày:..................................Ç‰n ngày:......................................... 
Lš do ly dÎ (bÕ nhau):.............................................................................................. 
Tên các con chung:       1)..........................................2).......................................... 
                          3)..........................................4).......................................... 
 5)..........................................6).......................................... 
Tình trång gia Çình hiŒn nay cûa chÒng/v® cÛ:       1) LÆp gia Çình låi  O 
                                                                              2) Ÿ vÆy                O 
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 ñÖn xin k‰t hôn 
L©i khai vŠ các chÒng/v® cÛ 

 
3) NgÜ©i thÙ ba 

Tên chÒng/v® cÛ................................................................................................................ 

Sanh ngày: ....................................tåi:................................................................................ 

HiŒn ngø tåi:....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 

Tin Chúa Jesus Christ ngày:..........................qua ông/bà:..................................................... 

ChÎu Báp Têm nÜ§c ngày:............................tåi: ................................................................. 

ñã sinh hoåt v§i H¶i Thánh:    1).....................................tØ ngày:....................................... 

                                        2).....................................tØ ngày: ..................................... 

Lš do Ç°i H¶i Thánh:.............................................................................................. 
ñã s§ng chung tØ ngày:..................................Ç‰n ngày:........................................ 
Lš do ly dÎ (bÕ nhau):............................................................................................. 
Tên các con chung:       1)..........................................2)......................................... 
                          3)..........................................4)......................................... 
 5)..........................................6)......................................... 
Tình trång gia Çình hiŒn nay cûa chÒng/v® cÛ:       1) LÆp gia Çình låi  O 
                                                                              2) Ÿ vÆy                O 

4) NgÜ©i thÙ tÜ 

Tên chÒng/v® cÛ................................................................................................................ 

Sanh ngày: ....................................tåi:............................................................................... 

HiŒn ngø tåi:...................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................... 

Tin Chúa Jesus Christ ngày:..........................qua ông/bà:..................................................... 

ChÎu Báp Têm nÜ§c ngày:............................tåi: .................................................................. 

ñã sinh hoåt v§i H¶i Thánh:     1).....................................tØ ngày:....................................... 

                                        2).....................................tØ ngày: ...................................... 

Lš do Ç°i H¶i Thánh:............................................................................................... 
ñã s§ng chung tØ ngày:..................................Ç‰n ngày:......................................... 
Lš do ly dÎ (bÕ nhau):.............................................................................................. 
Tên các con chung:       1)..........................................2).......................................... 
                          3)..........................................4).......................................... 
 5)..........................................6).......................................... 
Tình trång gia Çình hiŒn nay cûa chÒng/v® cÛ:       1) LÆp gia Çình låi  O 
                                                                              2) Ÿ vÆy              O         
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ñæng kš K‰t Hôn 
Antrag auf Vermählung 

 
 
 
H¶i Thánh trân tr†ng thông báo, 
Die Gemeinde verkündet, dass 
 
Anh (Hr.):  …………………………………………………. 
CÜ ngø tåi (Wohnort):  …………………………………………………. 
Cha mË (Eltern):  …………………………………………………. 
 …………………………………………………. 
 
 
xin Çæng kš K‰t Hôn cùng 
einen Antrag auf Vermählung mit folgender Person stellt 
 
Cô (Fr.):  …………………………………………………. 
CÜ ngø tåi (Wohnort):  …………………………………………………. 
Cha mË (Eltern):  …………………………………………………. 
 …………………………………………………. 
 
 

1. Xin tÃt cä ông bà anh chÎ em dÓc lòng cÀu nguyŒn cho viŒc K‰t Hôn này. 
Wir bitten alle Geschwister viel für diese Vermählung zu beten. 
 

2. N‰u bi‰t ÇiŠu chi, chi‰u theo L©i Chúa, ngæn trª hai ngÜ©i trong viŒc K‰t Hôn, xin lÆp 
tÙc thông báo cho H¶i Thánh. N‰u không, ông bà anh chÎ em së hoàn toàn chÎu trách 
nhiŒm trÜ§c m¥t Chúa. 
Wenn jemand im Wort Gottes einen Grund findet, der gegen die Vermählung dieser beiden 
Personen spricht, bittet die Gemeinde um sofortige Benachrichtigung, andernfalls trägt man 
die Verantwortung für sein Schweigen. 

 
Thay m¥t H¶i Thánh Jesus Zentrum e. V. 
In Vertretung der Gemeinde Jesus Zentrum e. V. 
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Nhã caNhã caNhã caNhã ca    
 
 
 

TTTThì gặp người mà lòng tôi yêu mến; Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra, 

(3:4a) 
 

 HHHHỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, mình đã cướp lấy lòng ta, Vì một cái liếc mắt, vì một 

vòng trân châu nơi cổ mình, mình đã cướp lấy lòng ta. 
Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ái tình mình đẹp là dường nào! ái tình mình ngon hơn 
rượu, Và mùi thơm của dầu mình tốt hơn các thức hương! 
Hỡi tân phụ ta, môi mình nhỏ mật ong xuống, Dưới lưỡi mình có mật ong và sữa; Hơi 
thơm của quần áo mình như hơi thơm của Li-ban. (5:5-11) 
 
 

NNNNgười nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông, Ðẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt 

trời, Ðáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí? (6:10) 
 
 

HHHHỡi gió bắc, hãy nổi dậy, hỡi gió nam, hãy thổi đến; Hãy thổi trong vườn tôi, hầu 

cho các mùi thơm nó bay ra! Nguyện lương nhơn tôi vào trong vườn người, Và ăn 
trái ngon ngọt của người! (4:16) 
 
 

TTTTôi thuộc về lương nhơn tôi, Sự ước ao người hướng về tôi. 

Vừa sớm mai, chúng ta sẽ thức dậy, Ði đến vườn nho, đặng xem thể nho có nứt đọt, 
Hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng: Tại đó tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng.  
Hỡi lương nhơn tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, Ở đêm nơi hương thôn. 
Trái phong già xông mùi thơm nó; Và tại cửa chúng ta có những thứ trái ngon mới và 
cũ;  
Hỡi lương nhơn tôi, tôi đã để dành trái ấy cho chàng! (7:10-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS  ZENTRUM  e.V. 
Freie Evangelische Christengemeinde 
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