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SỰ LY-DỊ 
(Ma-thi-ơ 5:31-32) 

 
Câu ghi nhớ: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng Ta ghét người nào bỏ vợ, và 
người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần 
các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối (Ma-la-chi 2:16). 
Mục đích: 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! (Ma-thi-ơ 19:6) 
 

I. LUẬT LY-DỊ 
 Luật cựu ước về luật ly-dị: 

Phục-truyền 24:1 Khi một người nam cưới 
vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt 
người, bởi người thấy nơi nàng một sự xấu 
hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao 
vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình. 

   Chúa Jesus dạy về sự ly dị: 
Ma-thi-ơ 5: 31Lại có nói rằng: Nếu người nào để vợ mình, 
thì hãy cho vợ cái tờ để. 32Song ta phán cùng các ngươi: 
Nếu người nào để vợ mà không phải vì cớ ngoại tình, thì 
người ấy làm cho vợ mình ra người tà dâm; lại nếu người 
nào cưới đàn bà bị để, thì cũng phạm tội tà dâm. 

 
II. ĐỨC CHÚA JESUS XÁC ĐỊNH VỀ SỰ LY-DI: 

 Ý muốn của Đức Chúa Trời cho GĐ: 
1. Chúa thiết lập hôn nhân: 
Sáng-thế Ký 2:22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên 
một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 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.  

2. Cả hai trở nên một: Sáng 2:24 Bởi vậy cho 
nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng 
vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.  
3. Chúa ban phước cho họ: 
Sáng-thế Ký 5:2 Ngài dựng nên người nam 
cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong 
ngày đã dựng nên, đặt tên là người. 

 Sự xác định của Chúa Jesus: 
Ma-thi-ơ 19:7 Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao 
Môi-se đã dạy lập “tờ để” đặng “để” vợ đi?  

8 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. 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.  

"Chúa Jesus đã đến để phục hồi lại tất cả những gì 
mà A-đam và Ê-va đã đánh mất, có, Chúng ta đã có 
mọi sự trong Chúa Jesus Christ (GĐ Giô-sép và Ma-
ri làm gương mẫu) 

 
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ LY-DỊ? 

Ma-thi-ơ 19:6 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! 

1. Sống độc thân: Nếu được ơn Chúa để sống độc thân nhằm hầu việc Chúa một cách trọn vẹn nhất! 
  1 Cô-rinh-tô 7:1 Luận đến các điều hỏi trong thơ anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến 
đàn bà là hay hơn. 2 Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi 
người đàn bà phải có chồng…6 Ấy đó là sự tôi thuận cho phép, chớ chẳng phải sự tôi truyền biểu. 7 Tôi 
muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa 
Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác. 8 Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng 
ở được như tôi thì hơn…25 Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương 
xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. 26 Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ 
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hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. [1 Cô-rinh-tô 7:27a: Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ 
chăng? Đừng kiếm vợ] 
2. Lập gia đình: (Nếu không thể sống độc thân được) 

1 Cô-rinh-tô 7:9 Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho 
lửa tình un đốt. 

1 Cô-rinh-tô 7:27b Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra 
 

a) Vợ/chồng trong Chúa:  
1 Cô-rinh-tô 7:28 Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu người nữ đồng trinh lấy 

chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn 
cho anh em khỏi sự đó. 
1 Cô-rinh-tô 7:3 Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 4 Vợ không có 
quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là 
vợ…33 Song ai cưới vợ rồi thì chăm lo việc đời nầy, tìm cách cho vợ mình thỏa dạ. 34 Người nữ có 
chồng và đồng trinh cũng khác nhau như vậy: ai không chồng thì chăm lo việc Chúa, đặng cho thân thể 
và tinh thần đều được thánh; nhưng ai có chồng thì chăm lo các việc đời nầy, tìm cách cho đẹp lòng 
chồng mình. 35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho anh em, chớ chẳng phải để gài bẫy, song để dắt anh em 
theo lẽ phải, hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa. (Hiểu rõ ý Chúa muốn cho cuộc sống gia đình) 

 Nếu tạm phân rẽ: 1 Cô-rinh-tô 7:5 Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, 
để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không 
thìn mình mà cám dỗ chăng.  

 Nếu bị phân rẽ: 1 Cô-rinh-tô 7:11 (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. 

b) Vợ/chồng ngoại đạo:  
1 Cô-rinh-tô 7:12 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. 13 Lại nếu một 
người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. 14 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 muốn phân rẽ:  1 Cô-rinh-tô 7:15 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. 16 Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình? Hỡi kẻ làm chồng 
kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình? 

IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ GIA ĐÌNH KHỎI LY-DỊ? 
A. VỀ THUỘC LINH: 

1. Không sống theo tôn giáo, cảm xúc: Ma-la-chi 2:13 Các ngươi lại còn làm sự nầy: các ngươi lấy 
nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nỗi Ngài không nhìn đến 
của lễ nữa, và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay các ngươi. (Giả hình) 

2. Nhận biết hôn nhân là một giao ước có Chúa làm chứng: Ma-la-chi 2:14 Các ngươi lại nói 
rằng: Vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc tuổi trẻ, mà 
ngươi đãi nó cách phỉnh dối, dầu rằng nó là bạn ngươi và là vợ giao ước của ngươi. 

3. Biết ý muốn Chúa cho dòng dõi mình: Ma-la-chi 2:15 Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có 
dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi.  Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng 
dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình; chớ đãi cách phỉnh dối với vợ mình 
lấy lúc tuổi trẻ 
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4. Biết Chúa ghét ly-dị: Ma-la-chi 2:16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng 
Ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân 
phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối.  
Giê-rê-mi 44:4 Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri, đến cùng các ngươi; ta dậy sớm 
sai họ đến đặng bảo các ngươi rằng: Ôi! Sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến.  
B. VỀ ĐỜI SỐNG THỰC TẾ: 

1. Trách nhiệm chung trong cuộc sống mỗi ngày: 
Ê-phê-sô 5:21 Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau…33 Thế thì mỗi người trong anh 
em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.  
Ê-phê-sô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức 
Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. 
Truyền-đạo 4:12 Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; 
một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. (Liên kết với nhau và với Chúa) 
Truyền-đạo 4:9 Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. 10 Nếu người 
này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, 
không có ai đỡ mình lên! 11 Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm 
sao ấm được? (Cần nhau) 

2. Trách nhiệm của vợ: Ê-phê-sô 5:22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục 
Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, 
và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn 
bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. (1 Phi-e-rơ 3:6; Châm-ngôn 31:10)  

3. Nếu chồng/vợ  hung dữ: (1 Sa-mu-ên 25:2-38) 
Ga-la-ti 6:7 Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại 
gặt giống ấy. 

4. Trách nhiệm của chồng: Ê-phê-sô 5:25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng 
Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26 để khiến Hội nên thánh sau khi lấy 
nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27 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. 28 Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu 
chính mình vậy. 29 Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó 
như Đấng Christ đối với Hội thánh, 30 vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31 Vậy nên 
người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 32 Sự mầu 
nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. (Đừng như A-háp và Giê-sa-bên) 

 

CẦU NGUYỆN: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng thiết lập hôn nhân và Ngài muốn bảo vệ và ban phước 
cho hôn nhân đó! Xin Chúa cho con hiểu biết và vâng theo Lời Ngài, để Ngài dẫn dắt và đưa cả gia đình 
con vào nơi phước hạnh của Ngài, để chúng con và dòng dõi của chúng con: được hưởng những ngày 
trời trên đất trước khi bước vào Nước Thiên-đàng vinh-hiển đời-đời của Ngài. Chúng con cầu nguyện 
trong Danh Chúa Jesus Christ, A-men!  

Hosanna W 


