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Mối liên hệ hôn nhân trong sách Sáng Thế
- Là mối liên hệ đầu tiên giữa người với người mà Thiên Chúa thiết lập
- Là mối liên hệ giữa MỘT người NAM và MỘT người NỮ
- Từ tình trạng “một xương một thịt”, người NAM và người NỮ đánh mất nhau
- Đánh mất nhau là đánh mất chính mình
- Nguyên do của sự đánh mất nhau, đánh mất mình: ham muốn
- Hậu quả của sự đánh mất nhau, đánh mất mình: án phạt
- Thiên Chúa cứu vãn tình trạng tha hoá
- Để duy trì hạnh phúc lứa đôi, luôn luôn cần có Thiên Chúa
Tìm thấy Thánh ý Thiên Chúa về Hôn Nhân trong văn hoá Việt Nam
- “MÌNH, MÌNH ơi”: một xương một thịt
- Hôn nhân là giữa NAM và NỮ: “Lấy vợ ĐÀN BÀ, làm nhà hướng Nam”
- Không đánh mất nhau, gọi nhau là NHÀ, “nhà nó ơi!” Đi đâu thì cuối cùng cũng về nhà
- Bình đẳng và phân chia trách nhiệm: “ngoại tướng” và “nội tướng”, “lệnh ông không bằng cồng
bà”
- Không ham muốn ngoài vòng tay: “Chồng em áo rách em thương; chồng người áo gấm xông
hương mặc người” (thấy rõ cả nội tâm nhau chứ không chỉ thấy vẻ bên ngoài.)
Một vài ý niệm văn hoá về hôn nhân
- Duyên Trời (Chử Đồng Tử - Tiên Dung)
- Sự kết ước giữa hai gia đình, hai gia tộc
- Vai trò của Cha Mẹ
- Hai con đường ngược chiều: “tình yêu dẫn đến hôn nhân” và “hôn nhân dẫn đến tình yêu”
- TÌNH và NGHĨA. Nguyên do và kết quả của NGHĨA
Nuôi dưỡng và gia tăng tình yêu
- Một lời thề long trọng: “Tay bưng đĩa muối chấm gừng; gừng cay muối mặn xin đừng quên
nhau” (vs “Động phòng hoa chúc”)
- Trân trọng mối quan hệ hôn nhân: “Tương kính như tân”
- Đồng lao cộng khổ: “Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa”
- Nhường nhịn: “Chồng giận thì vợ bớt lời; cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”
- Làm hoà: “Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì? Thưa anh, anh
giận em chi? Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho.”
- Hoà hợp: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”
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Chồng chài là chài vợ lưới ớ (dô… dô khoan dô hầy)
Vợ lưới thì con câu ớ (dô… dô khoan dô hầy)
Sông Ngô là Ngô bể Sở ớ (dô… dô khoan dô hầy, dồ khoan… dô hầy)
Khi nên là nên tay kiếm ớ (dô… dô khoan dô hầy)
Tay kiếm là tay cờ ớ (dô… dô khoan dô hầy)
Không nên thì nên là cũng ớ (dô… dô khoan dô hầy)
Chẳng nhờ là nhờ cậy ai ớ (dô… dô khoan dô hầy, dồ khoan… dô hầy)
Hy sinh:
Canh một dọn cửa dọn nhà,
Canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm,
Canh tư bước sang canh năm
Trình anh dạy học, chớ nằm làm chi… (ca dao)
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không! (Trần Tế Xương)
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Tình dục trong hôn nhân
Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi.
Bây giờ mười tám đôi mươi
Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường!
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn chân giường gãy một còn ba!
Ai về nhắn với mẹ cha
Chồng tôi nay đã giao hoà cùng tôi.

Các bước chuẩn bị Hôn Nhân của người Việt
- Xem mắt/Xem mặt (có thể đã quen biết trước)
- Chạm ngõ/Dạm ngõ
- Đính hôn/Lễ hỏi
- Thành hôn & Vu quy/Lễ cưới
KẾT
THÍCH ỨNG Ý NGHĨA HÔN NHÂN CỦA ĐẠO CHÚA VỚI TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ
CỦA NGƯỜI VIỆT
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