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Làm sao để tìm được tình yêu? 

Nếu bạn giống như tôi, đã được dạy rằng tình dục là một điều tồi tệ. Nhưng khi bạn 

hỏi tại sao, bạn sẽ nghe thấy những câu đại loại như: “Nó không tốt, đừng đụng đến 

nó,” hoặc “Con sẽ mắc bệnh hoặc mang thai!” Mặc dù tôi biết chắc bạn nhận ra rằng 

quan hệ tình dục có những hậu quả của nó — và chúng có thể tồi tệ nếu xảy ra — 

nhưng những lý do được đưa ra không phải lúc nào cũng có sức thuyết phục. 

Thế hệ của chúng ta đã được dạy cách tránh nhiễm trùng hoa liễu (bệnh tình dục STD), 

nhưng điều chúng ta thực sự muốn biết là tìm kiếm, xây dựng và duy trì một mối quan 

hệ yêu thương thực sự. Tình dục được coi là một món quà tuyệt vời, vì vậy, bạn rất dễ 

cảm thấy mệt mỏi khi nghe về các căn bệnh và tỷ lệ mang thai không mong muốn. 

Nếu bạn đã sẵn sàng cho một cách tiếp cận khác và bạn mong muốn món quà tình dục 

trở nên tuyệt vời như nó vốn thật sự là, hãy đọc tiếp. 

Ai cũng muốn có tình yêu. Mỗi người ao ước trao ban bản thân mình cho người khác 

và được người khác chấp nhận. Chúng ta được dựng nên cho tình yêu và sự cần tình 

yêu nơi chúng ta sâu thẳm đến nỗi chúng ta không ngại mạo hiểm và rủi ro, mang bầu, 

mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục còn hơn là sống mà không có tình yêu. 

Chúng ta chấp nhận những rủi ro này vì thế gian bảo chúng ta quan hệ tình dục bằng 

với tình yêu. Và rồi khi chúng ta thấy những quan hệ có quan hệ tình dục dẫn đến sự 

hủy diệt tình yêu, chúng ta ngỡ ngàng và bối rối về sự việc đã xảy ra. Điều duy nhất 

có thể phá vỡ và ngăn chặn con đường đau khổ và bối rối này là nhân đức gọi là đức 

khiết tịnh, hay còn gọi là đức trong sạch. 

Trong sạch có nghĩa là gì? 

Trong sạch là một nhân đức (như can đảm và thành thật) ảnh hưởng đời sống tình dục 

của con người. Nó có nghĩa là bạn đặt ước muốn và thúc đẩy của tình dục dưới những 

đòi hỏi của tình yêu chân thật. Ví dụ: khi bạn yêu một người, bạn sẽ làm tất cả những 

gì cần thiết để người đó không bị hại, và bạn sẵn sàng cho ra những hy sinh oai hùng 

để đem lại điều tốt đẹp nhất cho người kia. Đức trong sạch có nghĩa là bạn áp dụng 

nghĩa này của tình yêu vào lĩnh vực tình dục. 



Nhiều người nghĩ trong sạch có nghĩa là không có “quan hệ tình dục”. Nhưng đó là 

kiêng cữ: bạn để ý đến những gì bạn được phép làm và những gì bạn không được phép 

làm. Đức trong sạch là điều bạn có thể làm mọi lúc, bạn đang có trong lúc này: một 

cách sống đem tự do đến cho tâm hồn, tự trọng, bình an và ngay cả đang trong một 

tình cảm yêu thương mà không dẫn đến nuối tiếc hay hối hận. 

Vì đức trong sạch liên quan đến tinh khiết và tự chủ, người ta nghĩ rằng nó có nghĩa là 

đè nén tình dục. Trái lại, đức trong sạch giúp cặp tình nhân được giải thoát khỏi thái 

độ ích kỷ, lạm dùng lẫn nhau, coi nhau như là vật dụng để thỏa mãn cho chính mình 

và nhờ đó họ có thể yêu nhau thật sự. 

“Làm thế nào để bạn biết đó là tình yêu?” 

Bạn không thể xem xét giá trị của một mối quan hệ dựa trên cường độ của cảm xúc, 

bởi vì cảm xúc thay đổi như cơm bữa, luôn luôn đến rồi đi. Khi đang có cảm giác yêu 

thì nhiều hứng thú, nhưng bạn không bao giờ được lẫn lộn nó với tình yêu. Ví dụ, một 

gã trai có cảm xúc chân thật với một cô gái, nhưng điều này không bảo đảm rằng anh 

ta yêu cô ấy. Thước đo đích thực cho tình yêu chính là dám làm điều tốt nhất cho 

người mình yêu. Dĩ nhiên điều này đòi hỏi sự hy sinh. Nó giải thích tại sao tình yêu 

thật sự thì hiếm hoi, và điều đó làm cho tình yêu trở nên xinh đẹp và đáng giá. 

Đối ngược với tình yêu là sự “dùng” nhau. Chẳng hạn như, những chàng trai thường 

“dùng” các cô gái để thỏa mãn về nhu cầu thể lý, và các cô thường “dùng” các chàng 

trai để thỏa mãn cảm xúc hay nhu cầu quan hệ xã hội của họ. Nhưng họ sẽ không bao 

giờ được mãn nguyện. Tôi đã từng nói với hàng trăm hàng ngàn sinh viên thuộc các 

trường cấp ba và cao đẳng, đại học, và tôi chưa bao giờ gặp một cô gái nào khao khát 

hàng chuỗi các mối quan hệ thể xác. Nhưng tôi đã gặp vô số các cô gái trẻ chán nản vì 

cố gắng để tìm một tình yêu chỉ bằng việc cho đi thân thể của mình. Có thể họ đang 

lầm lẫn giữa gần gũi thể lý với tình yêu hoặc họ tìm kiếm nơi người khác sự khẳng 

định giá trị của bản thân, điều mà cha của họ ngày trước đã chưa từng cho họ. Bằng 

hai cách đó, các cô gái không tìm thấy được điều họ thật sự muốn. 



Tương tự như thế, tôi từng gặp những người chơi bời nói rằng họ khao khát được biết 

cách yêu một người phụ nữ thay vì chỉ hủy hoại họ. Họ không có ý định làm hại các 

cô gái nhưng không ai đã chỉ cho họ, hoặc đòi hỏi họ đối xử với phụ nữ với lòng kính 

trọng. 

Không bằng lòng với lối sống “đi tìm thú vui qua tình yêu”, họ nhận ra việc chinh 

phục để chiếm lấy thể xác của một người phụ nữ đã làm họ không đạt đến đích là một 

người nam trưởng thành. Chỉ với sự trao đi trọn vẹn cả con người trong tình yêu chân 

thật mới giúp họ tìm thấy chính bản thân mình. 

Nếu bạn đang có quan hệ tình dục với ai đó và muốn biết nó có phải là tình yêu hay 

không, hãy làm thử bài kiểm tra này. Lấy phần tình dục ra khỏi mối quan hệ, và sống 

trong sạch. Khi bạn đã lấy sự dâm dục ra khỏi mối quan hệ, bạn có thể nhận ra là mối 

quan hệ đó đã có tí tình yêu nào không. Đừng sợ làm điều này, vì chỉ khi tình yêu 

được thử thách, giá trị thật sự của nó mới được biểu lộ.P

1
P (Bạn có thể đọc thêm 5TUBài 

kiểm tra tình yêuU5T) 

Nếu chúng tôi thật sự yêu nhau thì sao? 

Nếu các bạn thật sự yêu nhau, các bạn sẽ làm điều tốt nhất cho mối quan hệ đó. Tuy 

nhiên, nếu các bạn tuổi teen mới gặp nhau lần đầu tiên đã có mối quan hệ nhục dục 

với những gần gũi thể xác thì 80% mối quan hệ đó không kéo dài quá 6 tháng.P

2
P Một 

cặp đôi có thể nghĩ số liệu thống kê đó không áp dụng với họ vì họ đã quan tâm chăm 

sóc nhau rất nhiều. Nhưng nếu một anh chàng ngủ với một cô gái mà chẳng phải là vợ 

anh ta, thì anh ta có thật sự đang làm điều tốt nhất cho cô ấy? Nếu anh ta làm điều tốt 

nhất cho cô ấy, thì tại sao anh ta lại nhảy bổ ra khỏi phòng ngủ của bạn gái khi nghe 

thấy tiếng bước chân của ba cô trên hành lang? Đó là vì anh ta biết cảm giác hấp dẫn, 

ngưỡng mộ lẫn nhau không đủ để làm cho hành vi tình dục trở thành một hành động 

của tình yêu. 

Một khi tình dục đi vào khung cảnh của cặp đôi, nó thường trở thành trọng tâm của 

mối quan hệ, ép buộc đẩy mọi thứ khác qua một bên. Cả hai trở thành vật thể để bị 

dùng thay vì trở thành những con người được yêu thương, thậm chí dù họ không có ý 
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dùng nhau, họ sẽ hiếm khi thừa nhận điều này. Một sinh viên cao đẳng nói, “Tôi nghĩ 

tình dục làm chúng tôi gắn bó gần gũi hơn như một cặp tình nhân. Nhưng rồi, anh ta 

không muốn dành thời gian ở cùng tôi nữa – anh ta chỉ muốn dành thời gian với thân 

thể tôi mà thôi. Nhìn lại, tôi mới nhận ra tôi đã không phải lòng anh ta. Tôi chỉ yêu cái 

cảm giác được ai đó mong muốn.” 

Thân xác bạn là một món quà, và trong hành vi tình dục, cặp đôi trao nhận món quà 

này của nhau. Việc giảm giá món quà này xuống còn món nợ vay trả làm cho bạn kém 

được tôn trọng hơn những gì bạn xứng đáng có được. Đó là lý do tại sao toàn bộ món 

quà thân xác và con tim của một người thuộc về một mối quan hệ thủy chung và son 

sắt bền lâu: hôn nhân. Chúng ta có thể cảm thấy giống như mình còn “đắm đuối trong 

tình yêu” hơn cả những cặp đã cưới nhau, nhưng cảm xúc không tạo nên hôn nhân, và 

chúng không thể giữ chúng ta luôn bên nhau. 

Cũng vậy, bạn không thể thực sự trao ban bản thân trừ khi bạn nhận ra giá trị của 

mình và mức quan trọng của món quà mà bạn đang trao ban cho nhau. Tình yêu đích 

thực nói, “Anh là tất cả của em. Anh trao trọn vẹn con người anh cho em, mãi mãi.” 

Đây là lời cam kết trung thực, phát sinh từ trái tim của mỗi người thành thật trong tình 

yêu. Nó đòi hỏi sự bền bỉ, chứ không chỉ là tình một đêm. Tình yêu này không nhất 

quyết đòi hỏi để có được điều nó muốn khi những khát khao trở nên mạnh mẽ, nó có 

thể hy sinh những ham muốn nhất thời để đạt được điều gì đó vĩnh viễn. Hơn nữa, nếu 

bạn không thể nói “không” với quan hệ tình dục, thì cái “có” của bạn có giá trị gì? 

Có gì là sai nếu không ai bị thương tổn? 

Mặc dù điều này có thể khó hiểu, nhưng tình dục ngoài hôn nhân làm tổn thương cả 

hai người. Bên cạnh nguy cơ hiển nhiên của bệnh truyền nhiễm và mang thai ngoài ý 

muốn, nó để lại vết sẹo trong đời sống tình cảm của chúng ta. Một người chồng thừa 

nhận, “Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì – bất cứ điều gì – để quên đi những trải nghiệm tình 

dục với những người con gái trước khi tôi gặp vợ tôi… Hình ảnh của những người 

phụ nữ khác từ quá khứ cứ hiện lên trong đầu tôi, và chúng giết hết mọi thân mật riêng 



tư của chúng tôi. Sự thật là tôi đã cưới một người phụ nữ tuyệt vời được 8 năm và tôi 

chưa bao giờ được “một mình” với cô ấy trong phòng ngủ.”P

3 

Khi bạn lập gia đình, những kinh nghiệm tình dục bạn đã có với người khác có thể đè 

nặng lên trái tim của người bạn đời tương lai của bạn, đừng đề cập đến người mà bạn 

đã từng hẹn hò với vợ/chồng bạn. Điều này rõ ràng không tốt cho bất cứ cuộc hôn 

nhân nào. 

Ngay cả khi một cặp đôi nghĩ rằng không ai bị tổn thương, họ có thể dùng tình dục để 

phủ lấp mọi vấn đề, và điều này sẽ khiến mọi thứ tệ hơn. Khi đi đến mức này, một 

thầy thuốc phụ khoa nói, “Nhiều bạn trẻ tuổi thanh thiếu niên cảm thấy có gì đó sai 

lầm, không phải trong chuyện tình dục, nhưng là với chính bản thân họ. Vì vậy họ cố 

gắng nhiều hơn để làm cho quan hệ tình dục có “hiệu quả”, để quan hệ tình dục cung 

cấp những điều mà họ nghĩ là nó có thể đưa đến: sự gần gũi, tình yêu, niềm tin cậy, sự 

chấp nhận, sự đánh giá cao vẻ nam tính hay nữ tính của họ, sự bù đắp cho nỗi cô đơn 

của họ. Khi tình dục không đem lại được các điều đó, hàng triệu thanh thiếu niên trở 

nên giận dữ và tự làm tổn thương mình, kết quả là trầm cảm… Chúng ta liên tục quay 

trở lại các hành vi nhất định như tình dục, thuốc phiện, hoặc rượu chè để kiếm cho 

được điều mà luôn lẩn tránh chúng ta.”P

4 

Tình dục ngoài hôn nhân cũng thường gây tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta với 

cha mẹ bởi vì cách sống như thế thường đi kèm với những lời nói dối. Chuyện ngồi lê 

đôi mách thường xảy ra ở trường học, và những tình bạn bền lâu đôi khi bị bỏ qua cho 

một cuộc hẹn hò chóng đổ vỡ. Một nữ sinh trung học gửi mail cho tôi và nói, “Tôi đã 

đánh mất nhiều bạn bè, nhưng hơn cả là tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Tôi cảm 

thấy như thể tôi là người khó ưa; vì vậy chỉ có kiểu tình yêu tôi có thể được nhận đó là 

thứ tình yêu tình dục giả dối. Bất cứ ai xung quanh tôi cũng nghĩ tôi là một thiếu nữ 

hạnh phúc bình thường, nhưng nếu mọi thứ thật sự tốt đẹp, tôi đã không khóc lóc hằng 

đêm.” 

Sâu xa hơn cả là sự tổn hại tâm linh, bởi vì tội tách lìa chúng ta ra khỏi Chúa. Với tội 

dâm ô, khoái lạc có được không là gì so với những gì chúng ta đánh mất. Câu đáng 



được hỏi hơn trong trường hợp này là: Ai là người không hề bị tổn thương vì tình dục 

trước hôn nhân? Điều này có vẻ khó hiểu lúc này, bởi vì bạn cũng khó để vượt ra khỏi 

vòng vây bạn bè và các bức tường trong trường học. Nhưng điều khôn ngoan để làm 

là không thay đổi bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống chỉ dựa trên ý kiến của các 

bạn cùng lớp, đa số những người này, bạn sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau ngày tốt 

nghiệp. 

Nếu chúng tôi đều thấy quan hệ tình dục rất tuyệt và ổn? 

Bạn đã từng nghe những lời này của một cô gái chưa? “Tôi đang hẹn hò với một 

chàng trai mà bạn bè và gia đình tôi đều ghét. Họ nói anh ta có tính sở hữu, nhưng với 

tôi đó là cách anh ấy chứng tỏ anh ấy quan tâm tôi nhiều như thế nào. Tôi bắt đầu có 

quan hệ tình dục với anh ta vì tôi thật sự cũng quan tâm đến anh. Tại sao mọi người 

không thể nhìn thấy anh ấy tuyệt vời đến thế nào?” 

Mặc dù cô gái này nghĩ vấn đề là vì mọi người không thích bạn trai của cô, nhưng vấn 

đề thật sự nằm ở chỗ cô ấy không thể hiểu tại sao. Một khi quan hệ tình dục đi vào 

mối quan hệ, nó làm cho việc nhìn nhận một cách khách quan mối quan hệ đó là điều 

không thể. Bởi vì đó là điều tình dục tác động đến tâm trí của bạn. Trong suốt những 

kích thích tình dục, não giải phóng một hoóc-môn gọi là oxytocin.P

5
P Nó làm việc giống 

như một thứ keo thượng hạng để kết dính con người, bởi vì nó tạo ra một mối liên kết 

cảm xúc tuyệt vời, gia tăng niềm tin tưởng, và làm bạn kém đi khả năng đánh giá, phê 

phán người khác.P

6 

Việc làm mù quáng và ràng buộc như vậy giúp các cặp vợ chồng kiên trì đi qua thời 

điểm khó khăn. Nhưng bên ngoài hôn nhân thì nó gây nguy hiểm. Ví dụ, vì ảnh hưởng 

của oxytocin mà bạn tập trung vào khía cạnh tích cực và những kí ức ngọt ngào với 

người đó, mà dễ bỏ qua các mối nguy hại của mối quan hệ. Một nhà khoa học lưu ý 

rằng, “Oxytocin có thể ảnh hưởng đến mức độ của những đánh giá tiêu cực, chúng 

làm chúng ta nói, ‘Oh, điều này đâu đến nỗi quá tệ.’”P

7
P Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

cường độ cao của những liên kết này sẽ vô hiệu hóa các mạch thần kinh não có nghĩa 

vụ phán đoán về người khác!P

8
P Điều này giải thích tại sao nhiều người ở lại đến cùng 



trong một mối quan hệ đang chết dần chết mòn trong khi bạn bè của họ cảnh báo họ 

nên buông tay. Vì nội tiết tố sinh dục nữ làm gia tăng phản ứng của oxytocin, phụ nữ 

trải qua cường độ những kết nối này cao hơn nam giới, và chịu đựng nhiều hơn khi 

các kết nối này đứt gãy.P

9 

Khi một mối quan hệ kết thúc, đặc biệt nếu nó có yếu tố tình dục – cặp đôi có thể cảm 

thấy như thể họ vừa đi qua một cuộc ly dị về mặt cảm xúc. Về cơ bản, chia sẻ món 

quà tình dục giống như việc đặt một miếng băng dính lên tay của ai đó. Miếng băng 

đầu tiên dính rất chặt, và sẽ rất đau khi lấy ra. Nhưng nếu bạn đặt cũng miếng băng đó 

lên tay của một người khác nữa, nó dễ dàng hơn khi lấy ra. Mỗi lần miếng băng được 

lấy ra, sự kết dính suy yếu bởi vì phần keo dính trên miếng băng không còn như trước. 

Cũng đúng như vậy trong mối quan hệ, những kinh nghiệm trước đây về tình dục có 

thể ảnh hưởng đến khả năng liên kết. Tuy nhiên, bằng việc luyện tập và thực hành đức 

trong sạch (hoặc bắt đầu lại nếu bạn đã lỡ lầm trong quá khứ), bạn chuẩn bị bản thân 

mình để sẵn sàng cho mối liên hệ bền chặt hơn với người bạn đời tương lai. 

Những hiểu biết sâu sắc này có thể thú vị, nhưng dòng cuối cùng là điều này: Tình dục 

ngoài hôn nhân không thể trở thành vấn đề hợp luân lý khi cả hai người đều tán đồng 

thưởng thức nó. Nếu như vậy, ngay cả nạn mại dâm cũng có thể được chứng minh là 

đúng đắn và hợp lý. Chỉ vì chúng ta không tự tạo nên bản thân mình, nên chúng ta 

cũng không phải là tác giả của luật luân lý. Tuy nhiên, chúng ta thường muốn đặt bản 

thân mình lên trên cả Thiên Chúa khi Ngài đòi hỏi chúng ta điều gì đó. Đức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II đã giải thích tư tưởng này: “Nếu nó thuận tiện và hữu ích cho 

tôi, rất tốt, nhưng nếu không, tôi sẽ từ chối và bỏ nó đi… Chúa Kitô được tìm thấy là 

đặc biệt trong lĩnh vực luân lý tính dục, bởi vì chính tại đây Chúa đã đòi hỏi nơi người 

nam..”10 Không may, vì niềm kiêu hãnh, chúng ta thường không nhận ra luật của 

Chúa tồn tại để làm cho niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn (Ga 15:11). 

Nếu Thiên Chúa là Đấng lập nên đạo đức luân lý, tại sao Ngài lại dành riêng quan hệ 

tình dục cho hôn nhân? Một sự giải thích rõ ràng hiển nhiên là hoa trái của tình dục là 

trẻ em, và trẻ em thuộc về những gia đình. Nhưng có một lý do thậm chí sâu xa hơn, 

điều đã được khắc ghi trong trái tim chúng ta và cả thân xác: cũng giống như một 



người dùng một ngôn ngữ trong các lời nói của họ, họ cũng nói một ngôn ngữ với 

thân xác của họ. 

Trong quan hệ tình dục, thân xác đang nói, “Tôi trao trọn vẹn con người của tôi cho 

bạn. Không còn gì nơi tôi mà tôi chưa trao tặng cho bạn.” Nhưng nếu cặp đôi không 

có hôn nhân, họ sẽ phải nói lời dối trá với thân xác họ. Họ nói, “Tôi trao cho bạn thân 

thể này, nhưng tôi sẽ không cho bạn chính bản thân tôi.” Hoặc, “Tôi là của bạn hoàn 

toàn cho đến khi tôi có một ai đó khác, tới đó tôi lại thuộc hoàn toàn về một người 

khác nữa.” Trong quan hệ tình dục, thân xác làm thành một lời cam kết, thậm chí ngay 

cả khi bạn chẳng màng tới lời cam kết đó. Tình dục thuộc về đời sống vợ chồng bởi vì 

chỉ lúc đó thân thể mới nói lời của sự thật rằng: Anh là của em, hay em là của anh. 

Nhưng có gì là sai trái trong tình dục nếu mối quan hệ này dẫn tới 
hôn nhân? 

Nếu bạn hy vọng cưới một người nào đó, bạn rõ ràng muốn mối quan hệ đó tồn tại 

bền lâu. Nhưng bạn có sẵn sàng làm những điều cần thiết để cứu vãn hôn nhân của 

bạn trước khi nó bắt đầu? 

Hãy nghĩ về điều này: nếu một chàng trai lập gia đình mà vẫn giữ được sự trinh tiết, tỉ 

lệ ly hôn của anh ta là 63% thấp hơn so với một người không còn trinh tiết. Với nữ 

giới, tỉ lệ này là 76% thấp hơn.P

11
P Có vài lý do tại sao người còn trinh tiết có tỉ lệ ly dị 

thấp hơn. Một lý do, theo tạp chí Adolescent and Family Health / Thanh niên và sức 

khỏe gia đình, đó là, “Những người có quan hệ tình dục trước hôn nhân có nhiều khả 

năng ngoại tình hơn – và ngoại tình góp phần vào nhiều cuộc ly dị.”P

12 

Có lẽ một lý do phổ biến hơn cho các cuộc ly dị đó là hoạt động tình dục trước hôn 

nhân làm các cặp đôi có những quyết định sai lầm về cuộc hôn nhân của họ, bởi vì 

dục vọng gây nên một cảm giác giả tạo về sự hòa hợp nên một của họ. Đam mê dục 

vọng làm mất đi khả năng để nhìn rõ vào tiềm năng của một người có thể trở thành 

người bạn đời hay không, và sự thỏa mãn tình dục có thể phủ lấp lên sự vắng bóng 

của tình yêu đích thực- thứ đã không có khả năng phát triển giữa họ. Có những cặp 

đôi không có ý định dùng nhau, nhưng muốn sống thử hoặc quan hệ tình dục để cảm 



nhận sự gần gũi thân mật hơn. Tuy nhiên, các cặp đôi sống thử trước hôn nhân có tỉ lệ 

ly hôn gần 80%, cao hơn những người biết chờ đợi đám cưới rồi mới tiến sâu vào sự 

thân mật thể lý.P

13
P Họ cũng có khả năng không chung thủy trong hôn nhân cao gấp 3 

lần.P

14 

Nếu bạn lập gia đình, bạn sẽ có cả phần đời còn lại để chung chăn gối và cảm nếm sự 

thân mật với bạn đời. 

Nhưng bây giờ là thời điểm duy nhất bạn có để chuẩn bị cho hôn nhân. Xem xét đến 

những điều làm cuộc hôn nhân bền lâu: sự kiên nhẫn, tự chủ, và sự hy sinh. Và chú ý 

đến những phẩm chất mà một cặp đôi sống chay cần phải luyện tập:  kiên nhẫn, tự chủ, 

và biết hy sinh. Khi sự thích thú được coi là quan trọng hơn những phẩm chất này, cặp 

đôi sẽ bỏ qua cơ hội xây dựng nền tảng đức hạnh- điều làm cho tình yêu lâu dài và 

vững chắc. Cuối cùng, sự hợp nhất trong cả cuộc đời thì tốt hơn là cảm giác kết hợp 

với nhau qua một vài đêm vui vẻ. Sự thật là: Hy sinh cho nhau khiến tình yêu mãnh 

liệt và dâng cao; từ chối hy sinh làm cho ngọn lửa tình yêu tắt dần. 

Miễn là chúng tôi không quan hệ tình dục, mọi thứ sẽ tốt đẹp chứ? 

Nếu bạn hy vọng cưới một người nào đó, bạn rõ ràng muốn mối quan hệ đó tồn tại 

bền lâu. Nhưng bạn có sẵn sàng làm những điều cần thiết để cứu vãn hôn nhân của 

bạn trước khi nó bắt đầu? 

Hãy nghĩ về điều này: nếu một chàng trai lập gia đình mà vẫn giữ được sự trinh tiết, tỉ 

lệ ly hôn của anh ta là 63% thấp hơn so với một người không còn trinh tiết. Với nữ 

giới, tỉ lệ này là 76% thấp hơn.P

11
P Có vài lý do tại sao người còn trinh tiết có tỉ lệ ly dị 

thấp hơn. Một lý do, theo tạp chí Adolescent and Family Health / Thanh niên và sức 

khỏe gia đình, đó là, “Những người có quan hệ tình dục trước hôn nhân có nhiều khả 

năng ngoại tình hơn – và ngoại tình góp phần vào nhiều cuộc ly dị.”P

12 

Có lẽ một lý do phổ biến hơn cho các cuộc ly dị đó là hoạt động tình dục trước hôn 

nhân làm các cặp đôi có những quyết định sai lầm về cuộc hôn nhân của họ, bởi vì 

dục vọng gây nên một cảm giác giả tạo về sự hòa hợp nên một của họ. Đam mê dục 



vọng làm mất đi khả năng để nhìn rõ vào tiềm năng của một người có thể trở thành 

người bạn đời hay không, và sự thỏa mãn tình dục có thể phủ lấp lên sự vắng bóng 

của tình yêu đích thực- thứ đã không có khả năng phát triển giữa họ. Có những cặp 

đôi không có ý định dùng nhau, nhưng muốn sống thử hoặc quan hệ tình dục để cảm 

nhận sự gần gũi thân mật hơn. Tuy nhiên, các cặp đôi sống thử trước hôn nhân có tỉ lệ 

ly hôn gần 80%, cao hơn những người biết chờ đợi đám cưới rồi mới tiến sâu vào sự 

thân mật thể lý.P

13
P Họ cũng có khả năng không chung thủy trong hôn nhân cao gấp 3 

lần.P

14 

Nếu bạn lập gia đình, bạn sẽ có cả phần đời còn lại để chung chăn gối và cảm nếm sự 

thân mật với bạn đời. 

Nhưng bây giờ là thời điểm duy nhất bạn có để chuẩn bị cho hôn nhân. Xem xét đến 

những điều làm cuộc hôn nhân bền lâu: sự kiên nhẫn, tự chủ, và sự hy sinh. Và chú ý 

đến những phẩm chất mà một cặp đôi sống chay cần phải luyện tập:  kiên nhẫn, tự chủ, 

và biết hy sinh. Khi sự thích thú được coi là quan trọng hơn những phẩm chất này, cặp 

đôi sẽ bỏ qua cơ hội xây dựng nền tảng đức hạnh – điều làm cho tình yêu lâu dài và 

vững chắc. Cuối cùng, sự hợp nhất trong cả cuộc đời thì tốt hơn là cảm giác kết hợp 

với nhau qua một vài đêm vui vẻ. Sự thật là: Hy sinh cho nhau khiến tình yêu mãnh 

liệt và dâng cao; từ chối hy sinh làm cho ngọn lửa tình yêu tắt dần. 

“Không phải ai cũng làm việc đó sao?” 

Không. Có vô số nhưng bạn trẻ đã nhận ra sự thật về tình yêu là gì và tình dục có giá 

trị gì. Họ đã nếm đủ những gì phương tiện truyền thông và báo chí trụy lạc bày tỏ cho 

họ. Họ đã chán ngấy những gì MTV và tạp chí Cosmo đưa ra… và họ sẽ không đánh 

mất cơ hội để có được tình yêu mà Chúa đã định đoạt cho họ. 

Ngược lại với điều mà truyền thông đại chúng miêu tả, tỉ lệ thanh thiếu niên có hoạt 

động tình dục đã giảm xuống hơn một thập kỷ rồi, và hiện giờ phần lớn học sinh trung 

học là những người vẫn còn trinh tiết.P

15
P  Thật sự, cuộc nghiên cứu chứng tỏ rằng tỉ lệ 

các nam sinh trung học đã giảm hai lần so với các nữ sinh!P

16
P  Trong những người 

đánh mất sự trinh trắng, hai phần ba họ đã ước rằng giá như họ đã đợi lâu hơn rồi mới 



có quan hệ tình dục (77% là nữ và 60% nam).P

17 
P Nhưng vì áp lực của xã hội, nhiều 

người thậm chí giả vờ họ đã mất trinh trắng trong khi họ không như vậy. Điều này cho 

mọi người cái ấn tượng rằng ai cũng đã trải qua quan hệ tình dục mặc dù đa số không 

phải vậy. Áp lực này dẫn đến việc một số người nghĩ rằng người còn trinh như một sự 

đáng xấu hổ hơn là một món quà. Nhưng hãy nghĩ thế này: Nếu người bạn đời của bạn 

đợi cho đến khi gặp bạn và trao tặng bạn tất con người và cuộc đời của họ cho bạn, 

cho một mình bạn, bạn sẽ cảm thấy xấu hổ hay muốn tặng huân chương tôn vinh họ? 

“Ai mà để dành quan hệ tình dục cho đến khi kết hôn?” 

Tiền vệ Philip Rivers của bóng bầu dục NFL đã để dành sự trinh trắng cho hôn nhân 

và giải thích: “Đó là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể tặng cho vợ mình”. 

Cựu Ngôi sao bóng rổ NBA A.C. Green vừa mới kết hôn và anh chưa hề có quan hệ 

tình dục trước đây. Anh đã chờ đến đám cưới bởi vì, “Tôi chọn theo tiêu chuẩn của 

Chúa, và tôi cũng truyền đạt lại điều đó với các bạn đồng đội… Tôi tôn trọng bản thân 

mình và người phụ nữ tôi đã làm bạn. Tôi cố gắng không tập trung vào những suy 

nghĩ vẩn vơ mà có thể trở thành những cơn cám dỗ cho tôi… Tôi biết có điều gì đó rất 

tốt đẹp dành cho tôi nếu tôi biết chờ đợi.”P

18
P Anh nói thêm, “Đó là một sự chờ đợi 

hoàn toàn xứng đáng. Khi bạn cưới đúng người dành cho bạn, lúc đó bạn không có gì 

phải nuối tiếc. Với tôi, tôi không có gì phải băn khoăn và khuôn mặt tôi luôn nở nụ 

cười… Năm đầu tiên với nhóm Lakers khi tôi còn là một tân binh, họ đã đặt cược .” 

Anh ấy nhớ lại lời của các đồng đội, “Không có cách nào để bạn có thể tiết chế không 

quan hệ tình dục, không có cách nào mà bạn có thể giữ mình trinh khiết. Điều đó là 

không thể. Một khi bạn biết những gì xảy ra trong nhóm NBA, trong các nhóm bóng 

rổ, bạn sẽ làm tất cả vì các cô gái thật xinh đẹp.” Ngay cả hôm nay, Green kể, “Đa số 

các chàng trai đã quay trở lại…và giờ đây nói, “Bạn biết không, tôi ước gì tôi đã biết 

cân nhắc lại trong vài quyết định. Có lẽ tôi đã không ở trong tình huống này.” R19 

Christie, một học sinh trung học phổ thông, nói về người bạn đời tiềm năng của cô ấy: 

“Sự kiêng khem tiết chế không quan hệ tình dục là một cách để chứng minh khả năng 

chân thật của anh với tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi tìm được một người 



đàn ông như thế, một người tôi thật sự muốn lấy làm chồng vì anh đã tôn trọng tôi đủ 

– thậm chí khi còn chưa biết tôi – anh sẽ không quan hệ tình dục với bất kì cô gái nào 

ngoại trừ tôi, người bạn đời tương lai của anh ấy.” 

Michael, 23 tuổi, nói, “Tôi đã có vài cơ hội để cho đi “lần đầu tiên” của mình, nhưng 

tôi nghĩ đến người vợ tương lai của tôi. Vài người bạn suốt thời trung học cười nhạo 

tôi, nhưng tôi rất hạnh phúc về điều tôi đã làm. Khi tôi đứng trước bàn thờ và nâng 

tấm voan che mặt cô dâu của tôi, ai còn có thể giễu cợt tôi?” 

Một sinh viên cao đẳng kể: “Tôi đã đi đến mức chỉ còn vài centimet nữa thôi là đánh 

mất sự trinh tiết của mình, trên sân bóng tối mù, với gã trai tôi vừa mới quen,”. “Tôi 

không biết điều gì đã xảy ra. Tôi luôn là người mạnh mẽ. Thế mà, bằng cách nào đó, 

khi tôi sắp cho đi điều mà thực sự là của tôi. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi đã can đảm dừng lại, 

và từ ngày đó tôi đeo một chiếc nhẫn để nhắc tôi về đám cưới sẽ đến trong tương lai 

và xem đó là một món quà độc nhất tôi dành riêng cho người chồng của mình.” 

Có lẽ lý do lớn lao nhất để luyện tập đức trong sạch cũng là điều đơn giản nhất, một 

người bạn tên Matt 18 tuổi nói lên rằng: “Chúa Giêsu bảo chúng ta những ai có lòng 

thanh sạch sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ cần một điều đó thôi cũng đủ là lý do 

cho tôi.” 

Bạn càng giữ gìn sự trong trắng, thì niềm vui bạn có được càng dạt dào và tuyệt diệu 

trong đêm tân hôn. Vài ý kiến bất đồng cho rằng quan hệ tình dục là cho sự vui thích. 

Nếu nó là như vậy, tại sao các cuộc nghiên cứu trên một trăm ngàn người tiết lộ rằng: 

các cặp đôi đi vào nhà thờ – và đặc biệt những người sắp lấy nhau này có một quá khứ 

vướng rất ít hoặc không có hoạt động tình dục – đa số họ lại được mãn nguyện trong 

đời sống chăn gối vợ chồng?P

20
P Nếu bạn nghĩ ngủ với người khác trước sẽ chuẩn bị 

cho bạn “dày dạn” hơn khi gặp người hôn phối, bằng chứng này đã nói ngược lại.P
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Một người phụ nữ nói, “Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng quan hệ tình dục vì tôi cảm thấy tôi 

phải lòng người ấy. Điều này chỉ dựa trên cảm xúc, và tôi nghĩ tình dục là cách để 

“giữ chân” anh ta. Nhưng khi mối quan hệ đã kết thúc, tình dục dường như không là 



cách để giải quyết đúng đắn. Tôi đã “sống cho lúc đó”, và đã không nhìn thấy – hoặc 

không muốn thừa nhận – điều tôi đã làm với bản thân. Vài năm sau, bây giờ, tôi chuẩn 

bị lập gia đình và tôi ao ước hơn bất cứ thứ gì khác là tôi đã chờ đợi đến hôm nay.” 

Sự trinh khiết của bạn không bao giờ có ý nghĩa như để bị “mất đi”, giống như bị thất 

lạc ở đâu đó. Nó có ý nghĩa là sự trao tặng như một món quà cho người đáng có được 

nó: người bạn đời của bạn. Nếu bạn không còn trinh khiết, và nghĩ rằng điều này 

không áp dụng gì được cho mình, hãy đọc tiếp. Không bao giờ là quá trễ. 

Nếu tôi không còn trinh trắng? 

Trong khi sự đánh mất trinh tiết là điều đã làm trong quá khứ, thì đức trong sạch là 

việc của thời điểm hiện tại. Bất kể điều gì đã xảy ra trong tuần rồi hay năm trước, bạn 

vẫn xứng đáng được chờ đợi. Có thể bạn đã mất trinh khiết, hoặc trinh khiết đã bị 

cướp đi khỏi bạn. Cả hai trường hợp đó, bạn vẫn còn bản thân mình để trao tặng. Bắt 

đầu từ hôm nay, theo đuổi một cuộc sống trong sạch. Ai lại không muốn làm lại từ 

đầu cơ chứ? 

Không bao giờ là quá trễ để lấy lại sự trong trắng, nhưng quá trình này là cả một thử 

thách. Đôi khi việc chấm dứt một mối quan hệ tệ hại là điều dễ dàng, nhưng vấn đề 

khó khăn là giữ đừng quay trở lại. Thật không may, nhiều người cảm thấy như họ đã 

cho đi hết và tự hỏi liệu họ còn có gì nữa để trao ban. Thay vì bắt đầu lại, họ chồng 

chất và chôn dấu lỗi lầm này trên lỗi lầm khác để những vết thương ban đầu trông 

không có vẻ tệ lắm. Họ lao vào các mối quan hệ thể xác với người khác với suy nghĩ 

sự thỏa mãn sẽ lấp đầy nhu cầu của họ về tình yêu. Điều này làm quá trình chữa lành 

trở nên khó khăn hơn. 

“Sau khi tôi đánh mất sự trinh trắng,” Crystal thú nhận, “Tôi đã không còn tôn trọng 

bản thân, và một mối quan hệ rỗng tuếch lại dẫn tới một mối quan rỗng tuếch khác 

như thế. Từ khi tôi còn là một cô gái nhỏ, tôi đã muốn có một tình yêu hoàn hảo, 

nhưng sau tất cả những điều đã làm, tôi nghĩ tôi không còn xứng đáng nhận được một 

tình yêu như thế nữa. Cuối cùng, tôi nhận ra việc tìm thấy một chàng trai tốt không 

phải là sự may mắn. Tôi bắt đầu trở lại, nâng cao những tiêu chuẩn, và cam kết sống 



trong sạch. Hiện giờ, sau ba năm, và đã đính hôn, tôi không hối hận về ngày mà tôi đã 

cam kết giữ trong sạch.” 

Tôi nhớ có lần gặp một cô gái đã ngủ với 15 chàng trai trong vòng 3 tháng. Bạn cùng 

trường gọi cô ấy là đứa con gái hư hỏng. Khi tôi hỏi vì sao cô làm như vậy, cô ấy nói, 

“Tốt thôi, vì nó vui – đến các bữa tiệc và qua đêm với người tình mới quen.” Tôi hỏi 

cô liệu làm như thế có thật sự vui không. Dòng nước mắt chảy xuống trong mắt cô, cô 

trả lời, “Không, tình một đêm chẳng có gì vui cả. Ba mẹ tôi sắp ly dị, có quá nhiều 

đau đớn và ghét bỏ trong gia đình tôi. Và trong một giây phút, khi người con trai ôm 

tôi trong tay, tôi đã tưởng mình được yêu thương. Tôi biết không phải thế, nhưng ít 

nhất tôi còn cảm thấy có ai đó muốn tôi, cần tôi.” Cô gái này không phải hư hỏng. Cô 

ấy là một người phụ nữ với trái tim giống như bạn và tôi, khao khát tình yêu thương. 

Làm thế nào để bạn thoát khỏi lối sống đó? 

Bạn sẽ khuyên người bạn đời tương lai của bạn điều gì nếu ngay bây giờ anh ấy hay 

cô ấy đang ngủ với một người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp? Hãy theo lời khuyên đó, 

bạn sẽ làm được. 

Sâu bên trong trái tim, hãy tha thứ cho những ai làm tổn thương bạn, và tha thứ cho cả 

chính bản thân bạn. Tất cả chúng ta đều có điều gì đó trong quá khứ mà ta ước có thể 

xóa sạch chúng đi. Nhưng bằng việc thực hành đức trong sạch trong mối quan hệ 

tương lai, bạn sẽ thấy đức khiết tịnh sẽ chữa lành quá khứ đau thương. Nhưng trong 

thời gian chờ đợi, đừng cho rằng bạn luôn cần có một mối quan hệ. Sự độc lập và 

trưởng thành là những phẩm chất đầy cuốn hút. 

Như một lời nhắc nhở về sự cam kết và cuộc sống mới từ đây, bạn có thể mua một cây 

nến trắng. Nếu bạn kết hôn vào một ngày nào đó, bạn có thể để người bạn đời thắp 

sáng cây nến trắng đó trong đêm tân hôn của hai bạn. 

Chúa có tha thứ cho bạn nếu bạn đã có quan hệ tình dục? 



Trong Kinh Thánh, một người phụ nữ bị bắt phạm tội ngoại tình và được đưa đến 

trước Chúa Giêsu. Chúa đã không kết án bà nhưng bảo vệ bà khỏi những người đang 

xét xử bà, rồi Ngài tha thứ cho bà và bảo bà đừng phạm tội nữa. (Gioan 8, 1-11). Lòng 

thương xót của Chúa ngày hôm nay cũng như thế, vậy bạn hãy đến với bí tích Hòa 

Giải (xưng tội) và bí tích Thánh Thể. Trong bí tích Hòa Giải, bạn tìm thấy ơn thương 

xót của Chúa chữa lành cho bạn; trong bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa nuôi dưỡng linh 

hồn chúng ta bằng Thịt và Máu Ngài. 

Trao trọn trái tim bạn cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria Vô Nhiễm, các Ngài sẽ thông ban 

cho bạn ơn trinh khiết của các Ngài. Dâng cho Chúa thân xác và những kí ức của bạn, 

cho phép Ngài chữa lành bạn. Bởi vì lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa và 

thật sự đức khiết tịnh là món quà của Ngài, vì thế chẳng bao giờ là quá trễ để trở thành 

người sống theo ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho bạn. “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, 

và sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ai ca, 3:22 – 23). 

Mẹ Têrêsa Calcutta nói những lời này với chúng ta, “Ma quỷ cố gắng dùng những vết 

thương trong cuộc sống, đôi khi đó là những lỗi lầm của chúng ta, để khiến ta cảm 

thấy ta không thể được Chúa Giêsu yêu thương thật lòng, và điều đó bám dính lấy bạn. 

Thật là một mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Và thật buồn, vì nó hoàn toàn ngược 

lại với điều Chúa Giêsu thật sự muốn, Ngài đợi chờ để nói chuyện với bạn. Ngài 

không chỉ yêu bạn, mà hơn thế nữa, Ngài ước ao bạn. Ngài nhớ bạn khi bạn không 

đến bên Ngài. Ngài khao khát bạn. Ngài yêu bạn luôn mãi, cả khi bạn cảm thấy bất 

xứng, không được mọi người chấp nhận, thậm chí bạn cũng đôi khi không chấp nhận 

chính bản thân mình. Ngài là người duy nhất luôn luôn chấp nhận bạn. Chỉ cần tin 

rằng bạn thật quý giá đối với Ngài. Hãy đem tất cả những nỗi đau bạn chịu đựng đến 

dưới chân Ngài, mở trái tim bạn ra để được Ngài yêu thương như chính con người bạn. 

Còn lại tất cả những gì sau đó, Ngài sẽ hoàn tất.”P
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Nếu chúng tôi không quan hệ tình dục, vậy đâu là giới hạn? 

Nếu một ngày nào đó bạn chuẩn bị kết hôn, có lẽ ai đó ngay bây giờ đang hẹn hò với 

người cuối cùng bạn sẽ kết hôn. Bao xa là quá xa cho họ? Luyện tập đức trong sạch 



mà bạn hy vọng người bạn đời trong tương lai của bạn cũng sẽ giữ. Và đối xử người 

bạn đang hẹn hò với sự tôn trọng mà bạn hy vọng người bạn đời của mình cũng sẽ 

được đối xử như vậy. Hoặc xem xét xem bạn sẽ trông đợi một gã trai đối xử với cô 

con gái của bạn như thế nào vào một ngày nào đó. Bằng cách lắng nghe lương tâm của 

bạn, bạn sẽ biết đâu là ranh giới. Khi chúng ta làm ngơ với tiếng nói mà trái tim mách 

bảo về điều đúng hoặc sai, và đi theo sự hứng thú, cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy vô 

cùng trống rỗng. 

Vậy “bao xa là quá xa?” là một câu hỏi không ổn. Bạn có muốn thử liều lĩnh băng qua 

đường để xem mình ẩu đến mức nào thì xe tải mới có thể cán bạn được không? Vào 

lúc bạn nhận ra bao xa là quá xa, thì đã quá trễ. Cũng vậy, chúng ta không nên hỏi, 

“Xa đến đâu thì phạm tội?” Thay vào đó, chúng ta nên nghĩ, “Làm thế nào để chúng ta 

hướng đến sự trong sáng?” Có lẽ bạn nghĩ ý tưởng này thật là cực đoan, làm bạn thấy 

ngột ngạt hay nhàm chán. Nếu vậy, hãy nhận ra rằng đức trong sạch không phải một 

gánh nặng hay là một liệt kê của luật lệ. Đó là một thay đổi của con tim: từ việc “cho 

và nhận kiểu hợp đồng” thành cho đi tất cả. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 

nói, “bạn càng có trách nhiệm lớn bao nhiêu với người bạn yêu thương, thì tình yêu 

hiện diện giữa hai bạn càng chân thật và sâu sắc bấy nhiêu.”P
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Niềm đam mê quấn quýt lấy nhau trong tình dục là một điều tốt đẹp. Tuy nhiên, làm 

bừng lên sự mê đắm tình dục bên ngoài hôn nhân thì giống như lấy lửa trong lò mà để 

vào phòng khách. Ngay cả một điều tốt cũng có thể phá hoại nếu nó bị dùng sai cách. 

Một khi ngọn lửa của khát khao tình dục bốc cháy, nó giống như lửa không thể tắt cho 

đến khi mọi thứ đã bị thiêu rụi. Những gần gũi tình dục trước đây có thể đã trở nên 

nhàm chán và những ranh giới thường bị đẩy lùi để có thêm sự hứng thú và gần gũi 

hơn. Cặp đôi có thể bị lệ thuộc vào sự thích thú để cảm thấy gần gũi, và chẳng bao lâu 

tất cả những gì họ làm là để có thể quan hệ tình dục với nhau. Sau một thời gian, 

mong muốn nóng vội trở thành một tước đoạt khỏi họ cơ hội để lớn lên trong tình yêu, 

và vì vậy, mất khả năng để cảm nghiệm niềm vui đích thực. 

Khi một cặp đôi sống trong sạch, họ vẫn khao khát được trở nên một với nhau. Nhưng 

vì tiêu chuẩn của họ, họ chọn lựa để hướng những ham muốn mãnh liệt thành những 



cách thức sáng tạo để biểu lộ tình yêu. Kết quả là, tình bạn và tình cảm thân thiết giữa 

họ ngày càng trở nên sâu sắc hơn, và mối tương quan giữa họ trở nên mạnh mẽ hơn. 

Vài người nói, “Dành những kích thích tình dục cho hôn nhân thật quá cũ rích, lỗi thời 

và thiếu thực tế. Bạn cần yêu đương với ít nhất vài người để có những kinh nghiệm về 

quan hệ tính dục. Như thế, bạn có thể trở thành một món quà tuyệt vời hơn cho chú rể 

hay cô dâu của bạn trong đêm tân hôn.” Bất kể quá khứ đời sống tình dục của một 

người như thế nào (hoặc không có quá khứ), tất cả chúng ta tất cả đều đáng được yêu 

thương. Có ai mà hy vọng rằng người bạn đời tương lai của họ sẽ sẽ tích lũy nhiều 

kinh nghiệm tình dục để trở thành một món quà lớn hơn? Thực ra, bạn thà rằng người 

bạn đời tương lai để dành nụ hôn đầu tiên cho bạn. Nếu bạn trân trọng món quà ngây 

thơ đó, tại sao bạn không bắt đầu coi trọng sự trong trắng của mình? 

Sự kiêng cử không chỉ có nghĩa là không dính dáng gì đến sex, nó là sự diễn tả tình 

yêu. Thực vậy, là một người độc thân, sự kiêng cử là một biểu hiện của tình yêu hơn 

là việc làm tình, bởi vì bạn đang làm những gì tốt nhất cho người kia. Những điều 

khiến bạn phải đợi chờ trong một thời gian sẽ dạy cho bạn cách yêu như thế nào.  Với 

sự trong sạch, ngay cả khi bạn không hẹn hò với ai đó, bạn có thể chuẩn bị cho người 

hôn phối tương lai của mình ngay bây giờ bằng cách đào luyện bản thân trong sự tín 

thành và thủy chung. 

Nếu tôi muốn tự do để làm bất cứ điều gì tôi muốn? 

Bạn muốn tự do? Làm thế nào để không còn lo lắng về những câu hỏi đại loại 

như “Tôi có mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục nào không? Khi nào ba mẹ sẽ 

phát hiện ra tôi đang hẹn hò và buông thả? Tôi có đang bị ai đó ‘dùng’ như vật thỏa 

mãn của họ không?” Giải phóng mình khỏi những vấn đề trên, bạn sẽ được tự do để 

yêu – không còn nỗi lo âu về tương lai hay những hối tiếc trong quá khứ. Đây là sự tự 

do đích thực: Khả năng để làm những điều đúng đắn. 

Thật đúng để bạn khao khát sự tự do, bởi vì tự do làm tình yêu thành điều có thể. 

Nhưng cần nhận ra sự trong sạch không làm bạn mất mát tự do, nó hoàn thiện sự tự do 

của bạn. Một người bị điều khiển bởi những nội tiết tố thì không có tự do. Họ không 



trao tặng chính bản thân mình cho một người phụ nữ hoặc vì yêu cô ấy, nhưng là sử 

dụng cô ta như một phương tiện thỏa mãn “nhu cầu” tình dục. Trong khi sự dâm dục 

làm mù mắt và bóp méo những khát vọng, thì sự trong sạch giải phóng chúng ta. Vì 

chúng ta không có được sự tự do bằng cách làm bất cứ điều gì mình muốn. Chúng ta 

được tự do – và có khả năng yêu thương – khi chúng ta có sự tự chủ. Bằng không, 

chúng ta bị xiềng xích để làm nô lệ cho viên thuốc ngừa thai, bởi vì chúng ta thiếu sự 

tự do để tự chủ. 

Giữ mình trong sạch có phá hỏng các thú vui trong hẹn hò? 

Không một chút nào. Đáng buồn thay, rất nhiều phụ nữ trao thân cho cánh đàn ông để 

mong nhận lại được “tình yêu”, trong khi đàn ông lại thường ra vẻ “yêu thương” phụ 

nữ để chiếm đoạt thân xác họ. Trái tim của bạn – và vòng tay thể lý của bạn – là một 

món quà được tạo ra vì một mục đích cao đẹp hơn những điều tầm thường đó. 

Hơn nữa, đi theo những thúc đẩy của hoóc-môn không là điều lãng mạn. Nó là dục 

vọng dâm ô và dù rằng  nó đưa đến những hứng thú tức thời  và tạm bợ, dùng người 

khác để thỏa mãn không phải sự lãng mạn. Thật sự, có quá nhiều mối quan hệ bắt đầu 

tốt đẹp và lãng mạn bay bổng nhưng kết thúc vì bị phá hủy bởi sự ham muốn dâm ô. 

Đôi khi hành vi của một người có thể rất lãng mạn bởi vì họ giàu trí tưởng tượng và 

ân cần, nhưng những hành động đó có thể được làm bằng thao tác kỹ xảo hoặc với 

mục đích chài kéo dụ dỗ. Những hành vi như thế đâu có lãng mạn, bởi vì tình yêu ở 

đây đã vắng bóng. Chỉ khi có sự hiện diện của đức trong sạch, chúng ta mới có thể 

phân biệt được giữa tình yêu lãng mạn và sự quyến rũ ích kỷ. Nếu bạn nói với đối 

tượng đang hẹn hò rằng bạn sẽ không ngủ với anh hay cô ấy và sau đó họ bỏ bạn mà 

đi, thì lập tức bạn biết bạn đang được “yêu” vì điều gì. Nếu bạn đang tìm kiếm sự 

hưng phấn rạo rực, hãy biết rằng khi bạn được yêu thì niềm vui thích sẽ dạt dào hơn là 

khi bạn “bị sử dụng”. 

Trong sạch không có nghĩa là làm bộ đoan trang. Nó có nghĩa là bạn có sức mạnh để 

chế ngự những ham muốn bất chính và vì thế bạn tự do để yêu vì một lý do đúng đắn. 

Trong sạch không phải là bạn nhìn về quan hệ tình dục một cách tiêu cực và thiếu lành 



mạnh. Bạn biết tình dục giá trị như thế nào, và bạn nhận ra rằng nếu bạn cho đi tình 

dục mà chẳng cần sự ràng buộc nào, thì bạn đang nói nó chẳng có chút giá trị gì. Như 

lời của một cô gái, “khi bạn giữ sự trong sạch, bạn sẽ khám phá ra một cuộc sống tươi 

mới với tràn đầy hy vọng, nhiều giá trị đích thực hơn bất cứ thứ gì bạn trải qua trong 

việc trao thân mà chẳng cần có hôn nhân. Đó là tiếng ngân vang rộn ràng hạnh phúc 

khi giữ sự trinh bạch.”P
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Xem phim ảnh, sách báo khiêu dâm thì sao? Tôi đâu làm hại ai 

Khiêu dâm tập cho đàn ông cân đo giá trị của người nữ dựa trên việc cô ta khêu gợi 

lên được bao nhiêu thèm khát dâm dục trong anh. Chúng ta có thể cố gắng đùa cợt để 

tự thuyết phục bản thân rằng điều đó là không thành vấn đề, nhưng khả năng yêu 

thương bị làm cho tê liệt. Trong khi chúng ta bận rộn tưởng tượng, sự nam tính và nữ 

tính của chúng ta bị bóp méo và nếu chúng ta bước vào một mối quan hệ với ai đó, 

chúng ta sẽ nhầm lẫn giữa tình yêu và ham muốn nhục dục và trở nên bực tức. Trong 

khi tình yêu liên quan đến sự hy sinh và cam kết, thì khiêu dâm dạy bạn làm giảm giá 

trị của người khác xuống thành vật làm thỏa mãn dục vọng, vật bị dùng và bị phế bỏ 

khi các đắm đuối mê muội biến mất. Chúng ta được tạo ra cho tình yêu, nhưng bạn 

không thể yêu một ảo ảnh và nó cũng chẳng thể yêu bạn. 

Dù việc xem nội dung khiêu dâm không chỉ là vấn đề của nam giới, hãy xem nó ảnh 

hưởng đến người nam như thế nào:  Khi một người nam yêu thương một người nữ, 

anh ta yêu cô vì những gì cô ấy “là”. Tình yêu ấy không thể đi cùng sự khiêu dâm bởi 

vì anh ta sẽ chỉ “yêu” khi cô ta “cho” anh. Anh ta không biết chính người phụ nữ đó là 

ai. Đây là lí do tại sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói, vấn đề của khiêu dâm 

không phải là nó “cho thấy” quá nhiều, mà là nó đã cho thấy “quá ít”. Khiêu dâm thể 

hiện quá ít vì nó đã giảm giá trị người phụ nữ xuống chỉ còn là một bộ phận trên thân 

thể cô. Thay vì mời gọi để trở nên trưởng thành, nội dung khiêu dâm dạy bạn chối bỏ 

trách nhiệm với người phụ nữ.” Nói về các trang web và tạp chí “người lớn” hoặc một 

chuỗi “câu lạc bộ quý ông”, không có cái nào là sự thật cả. Phụ nữ thừa biết đàn 

ông đích thực không đam mê cả hai thứ đó. Cuối cùng, có loại đàn ông nào trả tiền 

cho phụ nữ chỉ để cô ta giả bộ nói thích anh ta? 



Vài người tranh cãi rằng khiêu dâm là một cách vô hại để giải tỏa các cám dỗ. Nhưng 

khiêu dâm không giải thoát con người khỏi sự cám dỗ là bao so với mại dâm. Là một 

người Kitô hữu, mục đích của chúng ta không phải là thoát khỏi các ao ước dục vọng 

nhưng là làm chủ các khát vọng này vì mục đích của tình yêu. Có ý kiến cho rằng: 

khiêu dâm có thể được dùng để xóa giảm cám dỗ. Ý kiến này giống như đang nói rằng 

chất xăng trong hộp quẹt có thể được dùng để dập tắt đám cháy. 

Sau cùng, khiêu dâm là con đường hoàn hảo để phá nát cuộc hôn nhân tương lai của 

bạn. Nó huấn luyện não để liên tưởng tình dục với những tưởng tượng tình dục bẩn 

thỉu, bất chính, của vô số phụ nữ dùng xong sẽ bị quẳng đi. Và dù bạn chỉ mất vài giây 

để xem những bức hình, nhưng bạn phải mất nhiều năm để quên chúng. Điều này gây 

ra căng thẳng khổng lồ trong hôn nhân, bởi vì người phối ngẫu bị so sánh với những 

hình mẫu này và họ phải mang lại nhiều hứng thú. Khi điều này không xảy ra, cặp vợ 

chồng đau khổ và người phối ngẫu cảm thấy bị tổn thương và không có cách để “cạnh 

tranh” với những tưởng tượng. Ai mà muốn cô dâu hoặc chú rể tương lai của mình 

phải trải qua hoàn cảnh này? 

Theo lời một người chồng, khiêu dâm gây ra “sự bóp méo những khát khao tình dục 

và chúng tôi phải chiến đấu chống lại để tìm thấy tình yêu đích thực”.P
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P Vậy nếu bạn 

đang sở hữu những hình ảnh khiêu dâm, vì tình yêu của người bạn đời tương lai, hãy 

ném chúng vào thùng rác ngay lập tức. Để nâng mức độ yêu thương người phụ nữ của 

bạn, hãy đấu tranh để đánh bại sự khiêu dâm. 

Thủ dâm thì sao? 

Thiên Chúa tạo ra tình dục cho hai mục đích: cho sự kết nối và tạo sự sống mới. Thủ 

dâm không đạt được hai mục đích đó, và thay vì truyền đạt sự sống và tình yêu, mục 

đích của tình dục lại trở thành sự thỏa mãn ham muốn. Bằng việc nhìn vào chính mình 

để thỏa mãn, trung tâm hành vi tình dục trở thành “tôi” thay vì “chúng ta.” Nói cách 

khác, nó dạy bạn ích kỷ. Cũng như sự trong sạch dạy bạn cách trao ban, thủ dâm dạy 

bạn thu mình lại. Nó kích thích những suy nghĩ dâm đãng, và dẫn bạn tới niềm tin 

rằng bạn đáng – và cần – thỏa mãn dục vọng bất cứ khi nào ham muốn xuất hiện. Tuy 



nhiên, không có gì tệ hại xảy ra cho cơ thể nam giới nếu anh ta không sinh hoạt tình 

dục. 

Tình yêu là món quà của bản thân, nhưng bạn không thể cho cái mà bạn không có. 

Nếu bạn không biết tự chủ, bạn không thể thực sự trao tặng bản thân cho người khác. 

Nếu một người không thể chế ngự được thói quen nhục dục, vậy làm thế nào anh ấy 

có thể yêu người bạn đời vào một ngày nào đó? Thay vì dùng những tưởng tượng để 

thỏa mãn nhục dục, lúc đó anh ta sẽ dùng vợ mình. 

Mặc dù tội lỗi về tình dục có sức hấp dẫn cao, nhưng ơn Chúa còn mạnh mẽ hơn 

những điều đó. Giống như các tội nghiêm trọng khác, chúng ta có thể vượt thắng 

chúng với sự kiên nhẫn, bền chí và tình yêu – chưa kể đến lời cầu nguyện và ăn chay. 

Hướng mắt bạn vào Chúa Giêsu, người sẽ hoàn tất công trình tốt đẹp Người đã khởi 

sự nơi bạn (x. Phi-líp-phê 1:6). 

Đồng tính có phải là tội không? 

Nguyên nhân gây ra đồng tính chưa được giải thích đầy đủ, và nhiều người trải qua 

điều này dù không lựa chọn hoặc muốn thế. Những người có xu hướng bị thu hút bởi 

người đồng giới được gọi đến một cuộc sống khiết tịnh cùng với các thành viên còn 

lại trong Giáo hội – những người đang chiến đấu với cơn cám dỗ của riêng mình. 

Bằng cách sống trong ơn nghĩa Chúa, họ có thể và cần tiến gần hơn đến sự hoàn thiện 

Kitô giáo. Những người khác không được bỏ họ bơ vơ mà phải đối xử với họ bằng 

lòng tôn trọng và tình thương mến, như Chúa Giêsu đã nói, “Việc gì các con làm cho 

một trong những kẻ bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đang làm cho chính Ta.” (Mt, 

25:40) 

Truyền thông nói với mọi người rằng nếu ai đó cảm thấy có sự hấp dẫn đồng giới, 

nghĩa là họ sinh ra đã là người đồng tính, họ cần công khai và đi theo lối sống đó, bất 

cứ ai không tán thành hành vi tình dục đồng giới thì đang nắm giữ thứ niềm tin mù 

quáng chống lại họ. Sự thật là bằng chứng di truyền học về đồng giới không được xác 

định một cách thuyết phục. Nhưng đây không là điểm mấu chốt. Mọi người không nên 



dán nhãn họ bởi khuynh hướng giới tính như thể đó là danh tính của họ. Họ là con trai 

và con gái của Thiên Chúa, và đây mới là danh tính của họ. 

Những xu hướng đồng tính luyến ái không phải là tội, nhưng khi con người nuông 

chiều xu hướng này bằng những hành vi tình dục đồng tính, điều này trở thành một tội. 

Ngày nay, điều này có thể rất khó khăn để hiểu, bởi xã hội nói với chúng ta rằng tình 

dục “ngang bằng” với tình yêu và phân tách tình dục ra khỏi việc tạo thành sự sống là 

điều tốt. Tuy nhiên, Thiên Chúa thiết kế hành vi tình dục cho một mục đích thánh 

thiêng. Ngài tháp nhập quan hệ tình dục trong yêu thương với việc trao ban sự sống, 

và điều gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không thể phân ly. Khi chúng ta hiểu 

tình dục để cho mục đích gì – sự phản chiếu tình yêu trao ban đầy sự sống nơi Thiên 

Chúa – thì rõ ràng các cuộc hôn nhân đồng giới không phản chiếu lại điều này. Những 

phần tử trong cộng đồng luyến ái cùng giới có thể phản chiếu tình yêu Chúa qua việc 

làm điều tốt nhất cho người kia, nhưng sinh hoạt tình dục phải luôn dành để hướng tới 

sự tạo thành sự sống. 

Nếu bạn đang trải qua xu hướng đồng giới, hãy biết rằng bạn không cô độc đâu. Và 

Giáo hội có một mạng lưới dành cho những ai có sự hấp dẫn đồng giới: 5TUcouragerc.netU 5T. 

An toàn tình dục thì sao? 

Chẳng có cái gọi là an toàn tình dục. Đúng thật ra, khái niệm “An toàn tình dục là điều 

làm giảm giá trị con người.”   

Trước hết, nó đánh đồng chúng ta với những con vật mà tiềm năng sinh sản bị lấy mất 

đi bởi vì chúng không có khả năng tự chủ. 

Thứ hai, nó làm giảm giá trị tình dục của con người thành một hành động sinh dục 

đơn thuần vì nó ngụ ý rằng mọi người “an toàn” khi giảm nguy cơ lây nhiễm và mang 

thai. Chúng ta có nên quan tâm đến việc bảo vệ toàn bộ con người, bao gồm cả trái 

tim và linh hồn, thay vì chỉ các cơ quan sinh dục không? Tất cả những điều này đều bị 

ảnh hưởng bởi hoạt động tình dục, nhưng dường như bị bỏ qua bởi những người gọi 

quan hệ tình dục với bao cao su là “an toàn”. 

https://couragerc.org/


Thứ ba, nó cho phép mọi người sử dụng người khác bằng cách tận hưởng thú vui tình 

dục mà không cần cam kết lâu dài. Bằng cách khuyến khích mọi người hãy “được bảo 

vệ” thay vì được tôn trọng, những người ủng hộ “tình dục an toàn” đang gây ra những 

vấn đề thay vì giả vờ giải quyết chúng. Ví dụ: đây là số liệu thống kê mà bạn không 

bao giờ nghe thấy: 

– Virus gây u nhú ở người (HPV) là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất 

trên thế giới.P

26
P Nó gây ra 99,7% ung thư cổ tử cung, P

27
P và điều này giết chết hơn 

288.000 phụ nữ mỗi năm!P

 28
P Vì vậy, với mỗi bạn tình mà phụ nữ có, nguy cơ mắc ung 

thư cổ tử cung gia tăng. Cơ thể của bạn, giống như trái tim của bạn, không được tạo ra 

cho nhiều bạn tình. Nó được tạo ra cho tình yêu lâu dài. 

– Mặc dù sử dụng bao cao su có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến 

HPV, nhưng nó không mang lại nhiều khả năng bảo vệ khỏi HPV, vì vi rút lây lan khi 

tiếp xúc da với da khắp toàn bộ khu vực sinh dục, bao gồm cả đùi và bụng dưới của 

một người.P

29
P Vấn đề lớn đến mức nào? Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh báo cáo rằng 

phần lớn phụ nữ có quan hệ tình dục đã bị nhiễm một hoặc nhiều loại HPV sinh 

dục.P

30
P Chúc bạn may mắn tìm thấy điều đó trên nhãn cảnh báo của bao cao su! 

– Nếu bạn quan hệ tình dục với một người, về căn bản bạn đã có quan hệ với tất cả 

những người mà anh ta hay cô ta từng lên giường với họ, chưa kể đến những người 

khác là bạn tình của các người đó nữa. Có quan hệ tình dục với một người đồng nghĩa 

với việc bạn có thể phơi mình ra cho nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục 

của hàng trăm người khác.P

31
P Điều này rất đáng sợ, có ý kiến nói rằng 80% những 

người mắc bệnh đường tình dục không nhận biết về sự lây nhiễm của họ.P

32
P Chẳng hạn 

như, một người bị nhiễm HIV có thể không biểu hiện triệu chứng của AIDS cho đến 

10 năm sau. 

– Quan hệ tình dục qua đường miệng có thể lây lan hầu như tất cả các bệnh về đường 

tình dụcP

33
P, và dùng tay tiếp xúc với bộ phận sinh dục cũng có thể lây nhiễm một số 

bệnh.P

34
P Vì vậy ngay cả người còn trinh cũng có thể bị nhiễm các bệnh tình 

dục,P

35
P trong đó có cả ung thư vòm miệng, từ virút HPV.P

36 



– Nếu một phụ nữ nhiễm khuẩn Chlamydia (xin tham khảo thêm 5TUtại đâyU 5T) và không 

điều trị kịp thời, cô ấy có thể bị vô sinh. 75% phụ nữ và 50% nam giới không biểu 

hiện triệu chứng nhiễm Chlamydia sau khi họ bị nhiễm.P

37
P Vì vậy, nó được gọi là “sự 

trừ khử trong thinh lặng”. Hãy suy nghĩ, các bạn gái, liệu một người đàn ông có đáng 

để cho bạn phải mất đi khả năng có những đứa con hay không? 

– Đa số các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể tồn tại trong cuộc hôn nhân mà 

không bị phát hiện. Ví dụ, 90% những người bị bệnh herpes sinh dục không biết rằng 

họ đã mắc bệnh.P

38
P Trong trường hợp nhiễm HPV, bệnh sẽ ngày càng tỏ rõ cho người 

nhiễm nó. Nhưng khi người chồng bị HPV, vợ của anh ta có khả năng mắc ung thư cổ 

tử cung cao gấp 5 lần bình thường.P

39 

– Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể chữa dứt được, và nhiều bệnh 

còn truyền từ mẹ sang con. Trường hợp này có thể gây ra sự hủy hoại não bộ, mù mắt, 

câm điếc, viêm phổi, viêm gan, và cả chết khi mới sinh. Quan hệ tình dục có đáng để 

bị như thế không? 

– Cứ mỗi 6 cô gái trẻ thì sẽ có một cô mang thai trong năm đầu tiên sử dụng thuốc 

ngừa thai.P

40
P Đó là lý do tại sao ngay cả viện nghiên cứu của Planned Parenthood cũng 

phải thừa nhận rằng hầu hết các trường hợp mang thai ở trường trung học là do không 

sử dụng biện pháp tránh thai chứ không phải do không sử dụng.P

 41
P Bây giờ, hãy cân 

nhắc rằng một phụ nữ chỉ có thể mang thai vài ngày trong tháng — nhưng bạn có thể 

bị STD bất cứ ngày nào. 

– Thuốc viên ngừa thai can thiệp vào hệ miễn dịch của nữ giới,P

42
P làm cô ấy có nhiều 

khả năng bị mắc bệnh truyền qua đường tình dục hơn.P

43
P Giữa vô số các tác dụng phụ 

khác, thuốc ngừa thai làm gia tăng nguy cơ ung thư vú,P

44
P ung thư cổ tử cung,P

45
P ung thư 

gan,P

46
P và chứng máu vón cục gây tử vong.P

47 

– Phương pháp tiêm hoóc-môn (Depo-Provera) và keo dán ngừa thai (Ortho Evra) 

cũng có những nguy cơ tương tự, thậm chí tệ hơn.P

48
P Đó là lý do tại sao các nhà sản 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis


xuất miếng dán ngừa thai đang phải đối diện với các vụ kiện tụng liên quan đến việc 

gây ra tử vong và thương tổn cho ít nhất 1000 phụ nữ.P

49 

Trong khi đó, phụ nữ đã kiện các nhà sản xuất thuốc tiêm ngừa thai lên đến số tiền 

700 triệu đô la!P

50
P Một lý do cho các vụ kiện là thuốc tiêm ngừa thai bào mỏng dần 

xương của những người phụ nữ dùng chúng.P

51
P Thật đáng lo ngại cho các cô gái trẻ, vì 

tuổi thanh thiếu niên là thời gian quan trọng cho sự phát triển của xương. Sau vài năm 

sử dụng thuốc tiêm ngừa thai, một thiếu nữ hai mươi tuổi sẽ có hệ cơ xương giống 

như của một người 50 hay 60 tuổi. Thú vị thay, vì sự dính líu của nó với bệnh ung thư 

vú, bác sĩ thú y đã ngừng chỉ định dùng thuốc tiêm ngừa thai này cho chó.P

52
P Tuy vậy, 

nó vẫn được dùng cho phụ nữ, và thỉnh thoảng người ta tiêm thuốc này vào người nam 

phạm tội tình dục để hủy mất khả năng tình dục của họ!P

53 

– Rất nhiều phụ nữ được bảo rằng đây là phương pháp kiểm soát sinh sản bằng nội tiết 

tố (thuốc viên ngừa thai, tiêm tránh thai hoặc keo dán) sẽ ngăn chặn việc mang bầu. 

Điều này đúng vào một lúc nào đó, nhưng thuốc có thể đã cho phép sự mang thai diễn 

ra, và rồi sau đó hủy bỏ đứa trẻ mới thành hình mà người mẹ không hề nhận thức 

được mình đã mang thai.P

54
P Thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng giống như thế. P

55 

– Khi ngừa thai nhân tạo thất bại, nhiều người đã phá thai như một giải pháp, và người 

ta bảo với họ rằng cuộc sống sẽ trở lại bình thường sau thủ tục này. Tuy nhiên, nhiều 

phụ nữ đã bị trầm cảm, họ có khả năng tự sát gấp 6 lần một người phụ nữ chấp nhận 

cưu mang đứa bé.P

56 

– Ý định của Thiên Chúa không phải là làm các cặp đôi chịu vô sinh vì các hành vi 

yêu đương. Thật sự, trong khi một nửa hay tất cả các cuộc hôn nhân kết thúc trong ly 

hôn, những cặp vợ chồng dùng phương pháp tránh thai tự nhiên có tỉ lệ ly hôn ít hơn 

2%.P

57 

Những thống kê trên được liệt kê ra không phải để làm bạn thấy hãi hùng. Chúng 

được nêu lên để bạn có khả năng yêu thương tốt hơn. Một khi bạn hiểu được “bản 

thiết kế” thân thể mình, bạn sẽ thấy chúng ta được kiến tạo để sống theo cách nào. Khi 



chúng ta đổi chiều của bản thiết kế này, chúng ta thường làm hại bản thân và người 

khác. Nhưng bằng thực hành đức trong sạch, bạn không chỉ bảo vệ bản thân mình, bạn 

bảo vệ người bạn đời tương lai và những đứa trẻ mà bạn sẽ có khi tiến đến hôn nhân. 

Để được kiểm tra về bệnh STD, hoặc để tìm cách chữa lành sau phá thai cho các 

chàng trai cũng như các cô gái, hãy gọi trung tâm thai sản. Họ sẽ cho bạn biết nơi để 

đi và nó thường miễn phí. Đừng bỏ qua điều này vì sợ hãi. Nếu phòng khám đề nghị 

bạn dùng thuốc ngừa thai, bạn có thể từ chối, bởi vì bạn có sự tự chủ. 

Bạn có thể tự hỏi, “Nếu tôi không thể sử dụng bao cao su, thì tôi phải làm thế nào để 

tự bảo vệ mình?” Đối với một người, bạn có thể biết rằng đó không phải là tình yêu 

nếu bạn cảm thấy cần phải bảo vệ mình khỏi người mình yêu. Bạn bảo vệ mình khỏi 

kẻ thù. Bạn đón nhận người yêu của bạn mà không cần dè dặt. Nếu bạn chưa kết hôn 

và chưa sẵn sàng đón nhận người đó một cách trọn vẹn, thì chưa đến lúc trao cơ thể 

cho người ấy. Chúng ta không được thiết kế để cho đi từng phần nho nhỏ. Để diễn tả 

hành động ân ái tình dục vĩ đại như thế nào, Chúa sử dụng nó để đưa một linh hồn 

không thể chết vào thế giới. Hành động ấy nói lên sự vĩnh viễn. Bằng sự tồn tại của 

mình, đứa trẻ đó đang nói, “Tôi là vĩnh viễn, vì vậy hai người cũng nên như vậy!” 

Thông thường, cặp vợ chồng biết rằng họ chưa sẵn sàng cho sự hiến dâng trọn vẹn và 

cam kết mà cơ thể họ đang nói lên lời thề hứa, vì vậy họ phủ nhận tiến trình tự nhiên 

ban tặng sự sống của tình yêu. Họ coi việc mang thai như một căn bệnh mà họ phải 

được bảo vệ hoặc tiêm chủng, thay vì một món quà để nhận được một cách vui vẻ. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hiện đang có quan hệ tình dục? 

Ngừng những hành vi tình dục, và xem bạn có trở thành một người tốt hơn bởi mối 

quan hệ đó không? Hay nó biến bạn trở thành một người mà bạn chẳng bao giờ muốn 

trở thành? Đừng ở lại trong mối quan hệ chỉ để đóng vai người hùng hay kẻ cứu vớt 

cuộc đời người khác. Bạn sẽ chỉ bị tổn thương mà thôi. Bạn cần nói lời chia tay, hoặc 

ít nhất tạm xa nhau trong một khoảng thời gian. Nếu người đó yêu bạn, họ sẽ cho bạn 

thời gian và không gian mà bạn cần. Và nếu nó thật sự là tình yêu, khoảng thời gian 

tạm dừng này sẽ không gây ra sự tổn thương. 



Dùng thời gian đó để cầu nguyện, và tự hỏi chính mình nếu như bạn trai hay bạn gái 

của bạn tuyên bố, “Anh không thể đợi được nữa em ạ. Nếu em yêu anh, hãy ngủ với 

anh bây giờ đi.” Hoặc “Anh muốn điều tốt nhất cho em, và anh biết tình yêu của 

chúng ta đủ mạnh để dành món quà này cho tới lúc ta cưới nhau”? Nếu người yêu của 

bạn không thể làm điều tốt nhất cho bạn trước hôn nhân, thì đừng mong chờ họ làm 

điều đó sau khi cưới. Bạn sẽ không lỡ làng trong tình yêu nếu bạn ở lại trong một mối 

quan hệ không có tương lai. Cách duy nhất bạn lỡ làng trong tình yêu đó là ở lại và hy 

vọng mù quáng rằng sẽ có điều kỳ diệu thay đổi tất cả. 

Thay vào đó, hãy thực hiện một quyết định chắc chắn, như một thiếu niên 16 tuổi 

tuyên bố: “Không còn những gánh nặng vô ích, không rượu, không thuốc kích thích, 

không bào chữa, không hợp lý hóa vội vàng, không dối trá, chỉ có tình yêu thanh khiết. 

Tôi nghĩ rằng đó là những gì tôi tìm kiếm trọn vẹn trong thời gian này. Tôi phải ngừng 

chạy xa khỏi con người mà Chúa muốn tôi trở thành.” Để có được quyết định này cho 

bản thân, bạn hãy đến với bí tích Hòa Giải, và tin tưởng rằng Thiên Chúa có điều gì 

đó tốt hơn để dành cho bạn. 

“Tôi phải nói ‘không’ như thế nào?” 

Nếu bạn muốn tình yêu, từ quan trọng nhất bạn cần học là “không”. Bằng việc nói 

“không” với những giả tạo rẻ rúng của tình yêu, bạn thực sự sẽ biết nói “có” với tình 

yêu thật. Khi bạn cần vạch ra giới hạn cho mình, hãy rõ ràng, mạnh mẽ và cứng rắn. 

Hãy chắc chắn để biết nói “không” bằng cả ngôn từ và ngôn ngữ cơ thể của bạn. Nếu 

bạn đang nằm dài trên ghế sa lông và người yêu đến bên, bạn thì thầm nói “không” 

một cách nửa vời yếu ớt, thì anh ta hay cô ta sẽ không cho rằng bạn đang nghiêm túc, 

vì bạn không nghiêm túc với chính mình. 

Nếu trái tim bạn nói, “Có lẽ tôi không nên làm điều này,” hãy lắng nghe trực giác của 

bạn, cầu nguyện để tăng cường sức mạnh, và thoát khỏi tình huống này. Bằng cách 

nào? Bất cứ cách nào bạn có thể để nói lên rằng: Bạn tôn trọng người ấy quá nhiều để 

làm việc đó với họ. Hoặc nói rằng bạn không cảm thấy thoải mái, bạn cần về nhà. 

Hoặc viện cớ rằng ba mẹ bạn không đồng ý. Tôi từng nghe một cô gái nói với bạn trai 



rằng, “Điện thoại của em đây. Anh gọi cho ba em đi. Nếu ông ấy đồng ý, thì em cũng 

sẵn lòng.” 

Hay tốt hơn nữa, hãy nói rằng chỉ có người bạn đời tương lai của bạn mới xứng đáng 

gần gũi thân mật với bạn, và vì vậy việc này chỉ diễn ra sau đám cưới. Và trên hết mọi 

sự, đừng sợ để nhìn vào người ấy và nói, “không”. Nếu bạn sẵn lòng trao ban thân xác 

mình cho người khác, điều này không làm cho người khác tôn trọng bạn, bởi vì có 

một sự nhàm chán ở người không thể đặt những tiêu chuẩn và có những cá tính cần 

thiết để sống theo những tiêu chuẩn đó. Trái lại, người ta muốn cam kết gắn bó cuộc 

sống họ với người biết tôn trọng chính mình. 

Nếu bạn muốn tránh gây thương tổn đến cảm xúc của người khác, hãy dùng những lời 

thăm hỏi và khen tặng khi hai bạn nếm trải những khoảnh khắc cùng nhau. Kế đó hãy 

giải thích sự trong sạch hòa hợp hai bạn chặt chẽ hơn là sự đắm đuối. Điều này nói lên 

rằng bạn không muốn đẩy anh ấy hay cô ấy xa khỏi bạn, nhưng là muốn cùng nhau 

tìm kiếm một tình yêu sâu sắc hơn. Nhưng bạn cần biết rằng bạn không nợ người bạn 

đang hẹn hò bài diễn thuyết 30 phút về tại sao đức trong sạch quan trọng đối với bạn. 

Nếu người ấy yêu bạn, họ sẽ không đặt áp lực lên bạn. Đây là một bài trắc nghiệm 

thực sự để biết bạn đang được yêu hay đang bị “dùng”. “Tình yêu luôn biết chờ đợi để 

trao tặng, còn dục vọng không thể chờ để được nhận.”P
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Làm thế nào để tôi tránh phạm sai lầm về sau? 

Hãy tránh những tình huống tạo điều kiện cho sai lầm xảy ra, như cả hai ở riêng với 

nhau trong nhà, ở lại bên nhau trong phòng sau khi tan tiệc, hoặc cùng nằm trên 

giường. Những tình huống này có vẻ vô hại, nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng 

như hiếp dâm ban ngày. Không dùng thuốc kích thích và uống rượu, những thứ này là 

cánh cổng mở ra muôn vàn ân hận. Chúng tác động sai khiến bạn làm điều mà thật sự 

bạn chẳng muốn làm. Vài người dùng chúng chỉ để viện cớ: họ đổ lỗi các chất này gây 

ra hành vi của họ. 

Một điều là cần tránh các tình huống xấu, điều khác là cần tránh một mối quan hệ tệ 

hại. Đầu tiên hãy dùng thời gian để xây dựng tình bạn. Biết rõ những tiêu chuẩn của 



bạn và chắc chắn rằng người bạn hẹn hò cũng biết điều đó. Đừng theo đuổi mối quan 

hệ với một người làm xói mòn dần các tiêu chuẩn đạo đức của bạn và “xài” bạn cho 

đến cạn kiệt rồi bỏ bạn. Bạn xứng đáng được đối xử tốt nhiều hơn như thế. Một động 

thái ngôn khoan là chỉ hẹn hò với ai mà bạn có linh cảm được họ là đối tác tiềm năng 

cho hôn nhân. Nếu chúng ta để mình bị cuốn vào một mối quan hệ mà ta thừa biết nó 

chẳng đi đến đâu cả, thì chúng ta đang huấn luyện mình cho việc ly dị. 

Bây giờ tôi muốn nói một câu với các bạn gái trẻ đang hi vọng có được một tình yêu. 

Điều này có thể không dễ nghe, nhưng nhớ rằng tôi nói điều này với tư cách là một 

chàng trai trong độ tuổi 20: “Trong suốt thời thanh niên của bạn, hãy tránh xa những 

người đàn ông lớn tuổi.” 

Và đây là lí do: 74% các cô gái đã đánh mất “đời con gái” của mình dưới tay người 

đàn ông đứng tuổi.P

59
P Thật sự, đa số các thiếu nữ mang thai bởi những người đàn ông 

này.P

60
P Tại sao có nhiều phụ nữ trẻ đi vào vết xe đổ này? Một lí do là vì các bạn gái 

trưởng thành sớm hơn bạn nam. Một thiếu nữ có thể cảm thấy chán một bạn trai đồng 

lứa tuổi với cô ấy. Những người đàn ông già dặn nhận ra điều này, và sành sỏi dùng 

những kỹ xảo dần dần quyến rũ các cô gái, làm vừa lòng họ để họ chú ý. Chẳng hạn 

như, anh ta tặng cô nữ trang hoặc các quà tặng khác để cô nghĩ rằng mỗi hành vi ân ái 

cô dành cho anh rất là đặc biệt. Những việc đầy sức thu hút này có thể làm yên lòng 

cô gái, vì trực giác của cô có thể đã la lớn lên rằng cô phải tránh xa người đàn ông đó. 

Những người đàn ông dày dạn đó có thể dùng những lời như, “Anh chưa bao giờ cảm 

thấy như vậy với một cô gái nào trước đây…Anh cảm thấy việc em không ‘cho’ anh 

là điều rất tốt, em không muốn quan hệ tình dục vì em không phải là loại con gái dễ 

dãi.” Vài bạn nữ rơi vào những cạm bẫy mùi mẫn kia bởi vì họ nghĩ anh này thực sự 

muốn tốt cho họ. Nhưng thực sự, anh ta không có đủ kỹ năng xã hội để hấp dẫn và 

hẹn hò với những phụ nữ tuổi tác xấp xỉ, và anh hiểu một cô gái trẻ sẽ ít có khả năng 

tự tin cũng như chín chắn đủ để “hạ” anh ta. Nói như vậy không phải bảo một cô gái 

trở thành “người canh giữ sự trong sạch”, nhưng một người đàn ông sẽ trở nên thanh 

lịch quý phái đúng như ước mong của nữ giới. Rõ ràng, không phải tất cả đàn ông lớn 



tuổi đều xấu xa, nhưng nên tự hỏi nếu anh ta tuyệt vời như bạn nghĩ, thì tại sao những 

phụ nữ trong độ tuổi của anh lại không vồ vập lấy anh ngay lúc này? 

Cũng như vậy, hãy tự hỏi, “Giá trị cơ thể của tôi là gì? “ Nó có đáng để bán với mức 

giá của một buổi xem phim và bữa tối lãng mạn? Cho dù anh ta chi tiêu bao nhiêu cho 

buổi hẹn hò, tỏ ra lịch lãm thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không bị ép buộc phải trao 

thân cho anh ta. Nhớ kỹ rằng: bất cứ ai chia tay bạn vì bạn không thỏa mãn được dục 

vọng của hắn, thì không xứng đáng được bạn quan tâm tới. 

Một lời với cánh đàn ông: Đừng đợi các cô gái dừng lại. Thánh Phaolô đã nói với các 

người chồng rằng họ phải noi gương Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng chết cho Hiền thê của 

mình là Giáo Hội để cứu Giáo Hội khỏi tội lỗi. (Êphêsô 5, 25-26). Điều đó cũng phải 

đúng trong trường hợp cô gái trẻ đi tìm một nửa của họ. Một người đàn ông đích thực 

sẽ bảo vệ sự trong trắng của người con gái thay vì tìm mọi cách để tước đoạt chúng 

khỏi cô. Anh sẽ đem cô đến gần Chúa hơn, chứ không phải để làm nô lệ cho tội lỗi. 

Không phải ngẫu nhiên mà từ “đức hạnh” phát xuất từ tiếng La Tinh có nghĩa là “sức 

mạnh nam tính”. Khi một người đàn ông sống trong sạch, anh ta trở nên nam tính hơn. 

Theo lời một nữ sinh viên, “Có khả năng làm tình không biến một cậu trai trở thành 

một người đàn ông. 

Bất cứ ai cũng có thể quan hệ tình dục. Nhưng khả năng tự chủ mới đưa người đàn 

ông đích thực ra khỏi hình ảnh những cậu choai choai.” Vì thế chúng ta nhận ra 

rằng phụ nữ tìm kiếm Chúa Giêsu trong mỗi người đàn ông vì Ngài là hình mẫu của 

tình yêu không vị kỷ. Đàn ông đích thực sống và yêu như Chúa Giêsu, anh khao khát 

đem cả thiên đàng cho người phụ nữ anh yêu. 

Có phải cách ăn mặc tạo nên sự khác biệt trong cách một người 
đàn ông đối xử với tôi? 

Phụ nữ đáng được tôn trọng vô điều kiện cho dù họ mặc gì. Tuy nhiên, đàn ông có thể 

biết một cô gái tôn trọng chính mình bao nhiêu bằng cách nhìn trang phục của cô ấy 

(và cả cách cô ấy nhảy). Nếu cô đề cao giá trị thân xác lên hàng đầu, là thứ ấn tượng 

đầu tiên cô muốn gây cho đàn ông, thì cô sẽ ăn mặc như mời mọc loại đàn ông muốn 



đụng đến thân xác cô. Họ có thể dùng lời nói hoặc bất cứ hành động nào cần thiết để 

tiếp cận cô. Nhưng sau khi cô cho họ, họ sẽ coi thường cô, cảm thấy cô tẻ nhạt, và bỏ 

rơi cô. Trong khi đó, cô lại suy nghĩ: “Có lẽ tôi phải gầy hơn nữa, làm tốt hơn nữa khi 

trên giường với anh ấy, anh sẽ thích tôi hơn và ở lại với tôi lâu hơn.” Không, hắn ta sẽ 

sử dụng cô gái lâu dài hơn. 

Nguyên nhân sau cùng của việc này không phải do trang phục của cô ấy, mà là sự thất 

bại của người nam và người nữ trong việc đối xử với nhau bằng tình yêu thương. 

Nhưng nếu một người phụ nữ khao khát được đối xử với sự trân trọng, thì cô ấy 

không thể quên rằng cô ấy có quyền lực trong việc thể hiện bản thân với người đàn 

ông. 

Đoan trang là một lời phát biểu mạnh mẽ về giá trị của bạn, nó mời người nam nhìn 

nhận xem xét một điều gì đó sâu sắc hơn bên trong con người bạn. Nó nói với người 

đàn ông rằng anh có thể coi bạn là người phụ nữ một cách nghiêm túc, vì bạn không 

cần khiến cánh đàn ông trố mắt dán vào người bạn để có sự tin tưởng… Tôi biết rằng 

các chàng trai sẽ nhìn chằm chằm vào một cô gái mặc váy ngắn – thứ mà có thể bị 

nhầm với một chiếc thắt lưng rộng. Nhưng không ai trong số họ tôn trọng cô ấy hơn vì 

điều đó. Là phụ nữ, bạn khao khát được nhìn trố mắt hay được yêu? 

Nếu trái tim bạn thì thầm, “Thế này có quá ngắn?” hay “Mặc vậy có quá chật không?” 

bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, bởi nó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Bạn 

nên đứng trước gương và tự hỏi, “Tôi có đang gây sự chú ý trong bộ trang phục này 

không? Bộ cánh này nói lên điều tốt nhất của tôi là thân thể, hay thông báo rằng tôi 

xứng đáng được người khác tìm hiểu sâu sắc hơn?” 

Đoan trang không có nghĩa là nhìn chẳng chút hấp dẫn nào hoặc che kín từng cm trên 

người như thể nó là thứ tiêu cực hoặc dơ bẩn. Giống như cô dâu giấu mặt sau tấm 

khăn voan, trang phục cũng bao bọc người phụ nữ với thông điệp hãy tôn trọng họ. 

Thân xác bạn là tấm bánh sống động và đền thờ của Chúa Thánh Thần, chứ không 

phải một bộ tập hợp các phần riêng rẽ. Nhưng nếu bạn không nhận thức về chính mình, 

thì làm thế nào đàn ông có thể hiểu được điều đó? 



Điều hấp dẫn của người phụ nữ là mầu nhiệm nữ tính của cô ấy. Đàn ông thấy nữ tính 

quyến rũ họ và đó là điều họ bảo vệ bằng mọi giá. Sự nhã nhặn kín đáo giúp gìn giữ 

sự huyền bí này, vì thế không có gì tô điểm cho người phụ nữ xinh đẹp bằng sự trinh 

trong nguyên tuyền của cô. Đức tổng giám mục Fulton J. Sheen nói, “Vẻ đẹp hình 

thức không bao giờ dung nạp vào tâm hồn, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn luôn phản chiếu 

trên khuôn mặt.”P
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Ăn mặc nhã nhặn kín đáo rõ ràng là cung cách của người phụ nữ trọng sự trinh khiết, 

và đây là hàng rào phòng vệ đầu tiên cho đức trong sạch. Chúng ta nhận thấy một 

người nữ giữ sự trinh bạch thì rất lôi cuốn. Vì bạn không chơi trò khó để bắt, nhưng 

bạn là người khó để có được. 

Có phải cách ăn mặc tạo nên sự khác biệt trong cách một người 
đàn ông đối xử với tôi? 

Phụ nữ đáng được tôn trọng vô điều kiện cho dù họ mặc gì. Tuy nhiên, đàn ông có thể 

biết một cô gái tôn trọng chính mình bao nhiêu bằng cách nhìn trang phục của cô ấy 

(và cả cách cô ấy nhảy). Nếu cô đề cao giá trị thân xác lên hàng đầu, là thứ ấn tượng 

đầu tiên cô muốn gây cho đàn ông, thì cô sẽ ăn mặc như mời mọc loại đàn ông muốn 

đụng đến thân xác cô. Họ có thể dùng lời nói hoặc bất cứ hành động nào cần thiết để 

tiếp cận cô. Nhưng sau khi cô cho họ, họ sẽ coi thường cô, cảm thấy cô tẻ nhạt, và bỏ 

rơi cô. Trong khi đó, cô lại suy nghĩ: “Có lẽ tôi phải gầy hơn nữa, làm tốt hơn nữa khi 

trên giường với anh ấy, anh sẽ thích tôi hơn và ở lại với tôi lâu hơn.” Không, hắn ta sẽ 

sử dụng cô gái lâu dài hơn. 

Nguyên nhân sau cùng của việc này không phải do trang phục của cô ấy, mà là sự thất 

bại của người nam và người nữ trong việc đối xử với nhau bằng tình yêu thương. 

Nhưng nếu một người phụ nữ khao khát được đối xử với sự trân trọng, thì cô ấy 

không thể quên rằng cô ấy có quyền lực trong việc thể hiện bản thân với người đàn 

ông. 

Đoan trang là một lời phát biểu mạnh mẽ về giá trị của bạn, nó mời người nam nhìn 

nhận xem xét một điều gì đó sâu sắc hơn bên trong con người bạn. Nó nói với người 



đàn ông rằng anh có thể coi bạn là người phụ nữ một cách nghiêm túc, vì bạn không 

cần khiến cánh đàn ông trố mắt dán vào người bạn để có sự tin tưởng… Tôi biết rằng 

các chàng trai sẽ nhìn chằm chằm vào một cô gái mặc váy ngắn – thứ mà có thể bị 

nhầm với một chiếc thắt lưng rộng. Nhưng không ai trong số họ tôn trọng cô ấy hơn vì 

điều đó. Là phụ nữ, bạn khao khát được nhìn trố mắt hay được yêu? 

Nếu trái tim bạn thì thầm, “Thế này có quá ngắn?” hay “Mặc vậy có quá chật không?” 

bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, bởi nó là câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Bạn 

nên đứng trước gương và tự hỏi, “Tôi có đang gây sự chú ý trong bộ trang phục này 

không? Bộ cánh này nói lên điều tốt nhất của tôi là thân thể, hay thông báo rằng tôi 

xứng đáng được người khác tìm hiểu sâu sắc hơn?” 

Đoan trang không có nghĩa là nhìn chẳng chút hấp dẫn nào hoặc che kín từng cm trên 

người như thể nó là thứ tiêu cực hoặc dơ bẩn. Giống như cô dâu giấu mặt sau tấm 

khăn voan, trang phục cũng bao bọc người phụ nữ với thông điệp hãy tôn trọng họ. 

Thân xác bạn là tấm bánh sống động và đền thờ của Chúa Thánh Thần, chứ không 

phải một bộ tập hợp các phần riêng rẽ. Nhưng nếu bạn không nhận thức về chính mình, 

thì làm thế nào đàn ông có thể hiểu được điều đó? 

Điều hấp dẫn của người phụ nữ là mầu nhiệm nữ tính của cô ấy. Đàn ông thấy nữ tính 

quyến rũ họ và đó là điều họ bảo vệ bằng mọi giá. Sự nhã nhặn kín đáo giúp gìn giữ 

sự huyền bí này, vì thế không có gì tô điểm cho người phụ nữ xinh đẹp bằng sự trinh 

trong nguyên tuyền của cô. Đức tổng giám mục Fulton J. Sheen nói, “Vẻ đẹp hình 

thức không bao giờ dung nạp vào tâm hồn, nhưng vẻ đẹp của tâm hồn luôn phản chiếu 

trên khuôn mặt.”P
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Ăn mặc nhã nhặn kín đáo rõ ràng là cung cách của người phụ nữ trọng sự trinh khiết, 

và đây là hàng rào phòng vệ đầu tiên cho đức trong sạch. Chúng ta nhận thấy một 

người nữ giữ sự trinh bạch thì rất lôi cuốn. Vì bạn không chơi trò khó để bắt, nhưng 

bạn là người khó để có được. 

“Làm thế nào để tôi giữ được sự trong sạch?” 



Trên tất cả, đừng để nỗi sợ bị khước từ, bị bỏ rơi điều khiển mối quan hệ của bạn. Rất 

nhiều bạn gái trẻ sợ làm mất lòng hay đánh mất bạn trai của mình nếu không nhượng 

bộ những đòi hỏi tình dục của anh ta. Một phụ nữ nói, “Vì vậy thường thường con gái 

nghĩ, ‘Mình phải làm hài lòng anh ấy’, nhưng sau đó họ thường cảm thấy kinh khủng, 

đặc biệt là khi anh chàng chạy theo một cô gái khác.”P

63
P Những tình trạng bấp bênh này 

cần được khắc phục nếu bạn muốn được yêu như cách bạn khao khát. Thay vì lo sợ 

anh ta rời bỏ bạn nếu bạn không thỏa mãn dục vọng của anh ta, hãy để cho anh ta biết 

lo sợ rằng bạn sẽ bỏ anh ta nếu anh không tôn trọng bạn! 

Tương tự như vậy, nhiều chàng trai sợ một cô gái sẽ ít suy nghĩ về họ nếu họ từ chối 

những đề nghị gần gũi thân mật của cô. Nhưng nếu cô gái thúc đẩy, tạo sức ép lên bạn, 

nó có thể là vì cô ấy sợ bạn phớt lờ hoặc bỏ đi cô nếu cô không trao cho bạn điều gì đó 

trong tình dục. 

Bên cạnh việc canh giữ thân thể, bạn cũng hãy bảo vệ tâm trí mình. Như lời của thánh 

Phaolô, “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là 

đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin 

anh em hãy để ý.” (Phi-líp-phê 4:8). Vì vậy, đừng phủ lấp tâm trí, sự tưởng tượng của 

bạn bởi những chương trình truyền hình có khuynh hướng nhục dục, phim ảnh, tạp chí, 

những chuyện phiếm hoặc âm nhạc ca tụng những thú vui nhục dục lăng nhăng vô 

nghĩa. Vài người biện minh rằng họ thưởng thức những thứ này và chẳng bị ảnh 

hưởng bởi chúng. Nói như vậy cũng giống như bảo bạn lăn trong dầu hắc mà không bị 

nhuốm màu. Nếu bạn coi trọng tình yêu, đừng để bản thân vướng vào những mối nguy 

từ những thứ này. Hãy tự hỏi mình: “Có phải là tôi không thể cố gắng hơn để tránh sự 

dâm dục hay tôi đã chẳng cố gắng chút nào?” 

Tâm trí con trai có thể trong sạch không? 

Có những ham muốn tình dục không phải là điều xấu. Chúng rất bình thường. Nhưng 

chúng ta phải kiểm soát trí tưởng tượng, làm sạch ngôn từ, và tránh coi phụ nữ như 

những vật để “dùng”. Chúa Giêsu nói, “ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong 

lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt. 5:28). 



Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói chúng ta không nên sợ mức độ nghiêm trọng 

của những lời này, mà phải tin rằng những lời này có sức mạnh cứu chúng ta.63 Chúa 

Giêsu không đến chỉ để cứu linh hồn chúng ta, mà Ngài đến để cứu chuộc cả thân xác 

và thậm chí là những ham muốn của ta nữa. Có một trận giao chiến giữa tình yêu và 

ham muốn trong tất cả chúng ta. Nhưng bằng cách trở thành con người cầu nguyện, 

chúng ta chiến thắng những cám dỗ và học được cách yêu thương người phụ nữ thay 

vì sử dụng họ để thỏa mãn chúng ta. 

Nếu bạn đã từng đấu vật, bạn biết rằng cơ thể của đối thủ sẽ đi theo nơi mà bạn hướng 

về đầu của anh ta. Tâm trí bạn cũng y như thế. Làm chủ những suy nghĩ về tính dục và 

bạn sẽ thiết lập được kỷ cương trên thân thể mình. Khi những cám dỗ giới tính đến 

trong tâm trí, hãy dừng lại và cầu xin ơn trong sạch, rồi cầu nguyện cho người mà bạn 

nghĩ đến. 

Bạn càng luyện tập sống trong sạch, nhân đức ấy càng dễ thực hiện, và bạn càng 

chuẩn bị bản thân mình tốt hơn để đón nhận tình yêu. Ví dụ, khi một người nam thanh 

sạch, anh học cách làm thế nào để biểu lộ tình yêu chân thật và thiện ý của mình. Một 

người đàn ông trở thành người yêu tốt hơn vì anh đã học được cách để yêu người con 

gái trọn vẹn, không phải chỉ thân thể của cô ấy. Giữ mình trong sạch không phải là 

không có cám dỗ, nhưng là sự chiến thắng của tình yêu trên những cám dỗ đó. 

Đó là lý do tại sao sự khiết tịnh là phẩm hạnh không biến mất khi bạn kết hôn. Khiết 

tịnh là khả năng yêu thương một người và kính trọng món quà tính dục bất kể bạn 

đang trong hoàn cảnh nào của cuộc sống: đời hôn nhân, độc thân, hay tu trì. Mặc dù 

sự kiêng cữ (quan hệ tình dục) chấm dứt khi đôi bạn kết hôn, nhưng đức trong sạch 

luôn hiện diện để giữ họ gắn bó bên nhau. Nếu bạn thấy chán chường cảnh ly dị đầy 

dẫy và hy vọng khi đến lượt bạn kết hôn, cuộc hôn nhân của bạn sẽ bền lâu, thì ngay 

hôm nay hãy sống trong sạch. 

Làm thế nào để có thể sống trong sạch? 

Trong sạch là món quà từ Chúa Giêsu, và Ngài sẽ ban nó cho chúng ta nếu chúng ta 

xin Ngài với lòng khiêm hạ và nhẫn nại. Không có Ngài, điều đó là không thể. Nhưng 



với những lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tình yêu là “sự chiến thắng nhờ 

lời cầu nguyện.”65 Theo thánh Phaolô, chúng ta “có thể làm mọi sự trong Đấng ban 

sức mạnh cho ta” (Phi-líp-phê, 4:13). 

Thiên Chúa luôn hiện diện để trao ban muôn hồng ân, hoặc để chứng kiến bạn đi xa 

khỏi Ngài. Nhưng đừng nghĩ rằng Thiên Chúa như một ông thần phá bĩnh niềm vui, 

chuyên nhìn qua vai của bạn để chắc rằng bạn không có được sự vui sướng. Ngài yêu 

bạn vượt quá sự tưởng tượng của bạn, và Ngài muốn điều tốt nhất cho bạn. Ngài khao 

khát nhìn thấy bạn có tràn đầy sức sống và hạnh phúc, nhưng tội lỗi làm trầy trật viễn 

cảnh này. 

Để sống khiết tịnh, hãy noi theo lời khuyên của Chân Phước Pier Giorgio Frassati: 

“Với tất cả sức mạnh nội tâm, tôi nài thúc bạn trẻ đến gần Bàn Thánh thường xuyên. 

Ăn bánh của các thiên thần, bạn sẽ thu được tất cả năng lượng cần thiết cho cuộc 

chiến đấu bên trong. Vì hạnh phúc đích thực, bạn thân mến, không ở trong những 

niềm thích thú trần thế, nhưng có được trong lương tâm an bình, điều mà chúng ta chỉ 

đạt được nếu sống trong sạch cả trái tim và tâm trí.”P
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Nếu bạn muốn có ân sủng, hãy dành thời gian bên Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện, 

tham dự Thánh Lễ và xưng tội, lần hạt mỗi ngày, đọc Kinh Thánh, xin thánh cả Giuse 

và các thánh nam nữ, thiên thần bản mệnh phù hộ cho bạn, ngắm Đàng Thánh Giá, 

viếng thăm Thánh Thể, và tìm một người bạn thánh thiện hoặc một vị linh mục mà 

bạn có thể trò chuyện hàn huyên. 

Nếu chúng ta không nhận những vũ khí đó và than phiền sống trong sạch quá khó 

khăn, cũng giống như chúng ta vẫy cờ trắng đầu hàng trong khi đang ngồi trong một 

chiếc xe tăng. Chúng ta không phải đang trong tình trạng vô vọng. Hoặc chúng ta 

dừng cầu nguyện hoặc những lời cầu nguyện sẽ ngăn chặn tội lỗi. Chúng không thể 

tồn tại lâu dài, vì thế hãy kiên trì cầu nguyện. Đặc biệt với lòng sùng kính Đức Trinh 

Nữ Maria, bất cứ ai cũng có thể kiên vững trong đức trong sạch và đó là một đòi hỏi 

của tình yêu thật sự. Hãy chiến đấu kiên cường. Vương miện Nước Trời và người bạn 

đời tương lai là giá xứng đáng cho đức trong sạch! 



Thiên Chúa đã nói gì? 

Thiên Chúa không bao giờ giảm thiểu sự thật, nhưng Ngài nói những sự thật đến với 

chúng ta vì tình yêu thương. Dưới đây là câu hỏi của bạn và câu trả lời của Ngài. 

Q: Tình yêu thật sự là gì? 

A: Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự 

đắc,  không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận 

thù,  không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.  Đức mến tha 

thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. (1 Cr, 13:4–7). 

Q: Sống không trong sạch thật sự có ảnh hưởng đến mối tương quan giữa tôi và 

Ngài không? 

A: Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. (Mt. 5:8). 

“Ai chuộng lòng thanh khiết và ăn nói dễ thương sẽ được vua nhận làm bạn hữu.” (Cn, 

22:11). 

Q: Sống không trong sạch có gì là xấu chứ? 

A: Anh em đừng lầm. Những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, truỵ lạc, kê 

gian,  những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được 

Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp…. Nhưng thân xác con người không phải để gian 

dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác… Anh em hãy tránh xa tội gian 

dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến 

chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của 

Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên 

Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa 

đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác 

anh em (1 Côrintô 6:9-20). 

Q: Thiên Chúa có thể tha thứ cho tôi không? 



A: “Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi 

cao.  Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa 

ta.” (Thánh vịnh 103:11–12). 

Q: Ý định của Thiên Chúa dành cho tôi là gì? 

A: Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm,  mỗi người 

hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ 

không buông theo đam mê dục vọng… Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô 

uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải 

khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa ; Đấng hằng ban cho 

anh em Thánh Thần của Người. (1Tx, 4: 3-8) 

Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi –sấm ngôn của ĐỨC 

CHÚA–, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương 

lai và một niềm hy vọng.  Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện 

với Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.  Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì 

các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta,  Ta sẽ cho các ngươi được gặp – sấm ngôn của ĐỨC 

CHÚA. Ta sẽ đổi vận mệnh của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, 

từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–, Ta sẽ dẫn các 

ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày. (Gr. 29:11–14, 4TNAB4T). 

Cũng hãy đọc Rôma 12:2 và 1 Ti-mô-thê. 4:12. 

Tôi phải làm gì bây giờ? 

Đừng bị động, nhưng bắt tay vào chuẩn bị cho tình yêu đích thực. Một cách để làm 

điều này là tận hưởng cuộc sống độc thân. Hầu hết thanh thiếu niên phải gánh chịu áp 

lực để luôn có bạn trai hoặc bạn gái đến nỗi họ không bao giờ có thời gian hoặc không 

gian để khám phá danh tính và ước mơ của chính mình. Hoặc, họ cảm thấy như thể có 

điều gì đó khiếm khuyết về họ bởi vì họ không ở trong một mối quan hệ. Đừng tin vào 

điều này. Như một nữ sinh trung học đã nói với tôi, “Bạn không học hết cấp ba để tìm 

chồng. Bạn đi qua trường trung học để tìm các phù dâu cho mình. ” Hãy làm theo lời 



khuyên của cô ấy và đi chơi với những người bạn mà sẽ ủng hộ lối sống của bạn thay 

vì làm mòn sự quyết tâm của bạn. 

Trong các mối quan hệ của bạn, hãy đặt tiêu chuẩn cao, vì bạn sẽ đạt được những gì 

bạn chấp nhận.. Nếu bạn cần hạ thấp những tiêu chuẩn của bạn để hẹn hò với ai đó, thì 

đã có điều gì đó không ổn. Viết ra những tiêu chuẩn mà bạn hy vọng vợ / chồng của 

bạn sẽ đáp ứng. Sau khi viết danh sách, hãy đọc nó và tự hỏi bản thân: “Theo cách mà 

tôi đang sống hiện nay, tôi có xứng đáng với người này không?” Nếu không, hãy bắt 

đầu trở thành người xứng đáng. 

Nếu bạn cảm thấy tiếng gọi lập gia đình, hãy cầu nguyện cho vợ/chồng tương lai của 

bạn, để họ được gìn giữ khỏi những lừa dối của tội lỗi, và Ngài sẽ kết hợp hai bạn vào 

thời điểm của Ngài. Trong khi một số người được gọi để sống đời hôn nhân, số khác 

được mời gọi để trao tặng cả cuộc đời họ trong chức linh mục hoặc tu sĩ. Điều này có 

ý nghĩa gì với bạn không? Trong khi những say đắm nhục dục làm mờ đi óc phán 

đoán của chúng ta, thì đức trong sạch giúp chúng ta hiểu mối quan hệ và thậm chí 

giúp phân định ơn gọi rõ ràng hơn. Ngay cả khi bạn không có ý định kết hôn hoặc đi 

tu, bạn sẽ không hối tiếc về quyết định tôn trọng bản thân và tôn vinh Thiên Chúa này. 

Một số điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống chỉ thu tích được qua trải nghiệm và đau khổ. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc chúng ta, “Tình yêu giữa nam và nữ không thể 

được xây dựng nếu thiếu sự hy sinh và từ bỏ.” P
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của tình yêu, vì bạn được tạo dựng để có tình yêu như vậy – và bạn sẽ không được 

mãn nguyện với bất cứ điều gì kém giá trị hơn. Nếu bạn muốn một tình yêu đẹp như 

nó đáng là, bạn phải kiên trì. Bạn sẽ đạt được mọi thứ, và bạn sẽ không phải ân hận. 

Đức trong sạch không biết nói lời hối tiếc. Ma quỷ hứa hẹn đủ điều, nhưng không cho 

chúng ta bất cứ thứ gì. Thiên Chúa mời gọi bạn trên con đường khó khăn, nhưng cho 

bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. 

Trong thời đại mọi người mong đợi được thỏa mãn, đức khiết tịnh công bố thử thách 

của hy sinh và nhẫn nại. Nó là một cuộc chiến. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ gọi 

bạn vào một đời sống mà không ban cho bạn ơn sủng để sống cuộc đời đó. Luôn biết 



rằng trong sạch tâm trí, trái tim và thân xác là điều hoàn toàn có thể. Với tư cách là 

một chàng trai tân 27 tuổi khi đính hôn với Crystal, người phụ nữ đã được đề cập đến 

trong phần “Nếu tôi không còn trinh trắng?”, tôi biết điều đó có thể – và rất đáng được 

theo đuổi. 

Cầu nguyện hàng ngày với Mẹ Maria 

Mẹ Maria, Mẹ là người con gái yêu thương của Chúa Cha, con xin giao phó linh hồn 

con dưới sự chăm sóc của Mẹ. Hãy bảo vệ sự sống của Chúa trong tâm hồn con. Đừng 

để con đánh mất sự sống ấy vì phạm tội. Xin hãy bảo vệ tâm trí và ý chí của con để 

mọi suy nghĩ và ước muốn của con đều đẹp lòng  Chúa. 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi 

người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu 

cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. 

Lạy Mẹ Maria, người Mẹ đáng yêu của Con Thiên Chúa, con xin đặt trọn trái tim con 

dưới sự chăm sóc của Mẹ. Cho con biết yêu Mẹ bằng cả trái tim con. Xin giúp con 

luôn tìm cách yêu thương người lân cận. Và giúp con tránh những người bạn có thể 

làm con rời xa Chúa Giêsu và rơi vào một cuộc sống tội lỗi. Kính mừng Maria. . . 

Lạy Mẹ Maria, Bạn Diễm lệ của Chúa Thánh Thần, con xin phó thác thân xác con cho 

Mẹ. Xin cho con luôn nhớ rằng thân thể con là ngôi nhà của Chúa Thánh Thần, Chúa 

Thánh Thần ngự trong con. Xin cho con đừng bao giờ xúc phạm đến Ngài bằng bất kỳ 

hành động ô uế, chống lại đức tính trong sạch nào, khi ở một mình hoặc với người 

khác. 
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