
Đàn Ông Có Nhiàn Ông Có Nhiàn Ông Có Nhiàn Ông Có Nhiều Vu Vu Vu Vợ????    
(Polygamy) 

 
 Tåi sao trong Thánh Kinh có nhiŠu ngÜ©i ÇÜ®c lÃy 2 v® ho¥c hÖn, hay 
là æn n¢m v§i ngÜ©i khác ngoài v® mình n»a? Ch£ng hån nhÜ: Sa-rai v® Áp-
ra-ham bäo Áp-ra-ham låi æn n¢m v§i con Çòi cûa mình là A-ga Ç‹ có con 
thay cho mình? (Sáng-th‰.16:1-2).  Hay là Gia-cÓp cÜ§i Lê-a và Ra-chên 
con cûa La-ban? (Sáng-th‰.29:23, 28).  Hay là vua ña-vít lÃy 2 v® xong rÒi, 
thì còn låi lÃy thêm nhiŠu ngÜ©i hÀu và v® ª Giê-ru-sa-lem n»a?  (1Sa-
mu.25:43; 27:3; 30:5, 18; 2Sa-mu.2:2; 5:13). Và cuÓi cùng là vua Sa-lô-
môn có Ç‰n 700 hoàng hÆu và 300 cung n»? (1Các-vua.11:3). 
 
 N‰u chúng ta tra xét Thánh Kinh kÏ càng thì chúng ta së thÃy r¢ng, sª 
dï m¶t ngÜ©i Çàn ông có nhiŠu v® là vì loài ngÜ©i không tuân phøc mång 
lÎnh cûa ñÙc Chúa Tr©i. Trong Kinh Thánh, ngÜ©i ÇÀu tiên mà có hÖn m¶t 
v® là Lê-méc và ông cÛng là ngÜ©i có tánh kiêu ngåo v§i hai v® cûa mình 
(Sáng-th‰.4:19, 23-24). Và sau Lê-méc thì Kinh Thánh không có nói Ç‰n 
ngÜ©i lÃy nhiŠu v® n»a cho Ç‰n th©i kÿ Áp-ra-ham. 
 
 Nói Ç‰n Áp-ra-ham, thì lúc Sa-ra còn sÓng, bà là v® duy nhÃt cûa Áp-
ra-ham. Vì Sa-ra không tin tÜªng Chúa, cho nên Sa-ra bäo Áp-ra-ham låi æn 
n¢m v§i A-ga là con Çòi cûa mình; nhÜng ÇiŠu nÀy không có nghïa là Áp-ra-
ham có hai v®.  Và Çây là phong tøc cûa bän xÙ th©i Çó, ch§ không phäi Ç‰n 
tØ Chúa.  ThÆt ra viŒc làm nÀy chÌ gây ra s¿ cay Ç¡ng  cho gia Çình cûa Áp-
ra-ham và Sa-ra mà thôi, và cuÓi cùng thì A-ga và con bªi Áp-ra-ham là 
´ch-ma-ên bÎ Çu°i Çi (Sáng-th‰.16). 
 
 Còn nói vŠ Gia-cÓp, ngÜ©i Çàn bà duy nhÃt mà Gia-cÓp thÜÖng yêu là 
Ra-chên; nhÜng vì s¿ xäo trá cûa La-ban cho nên ông Çã lÜ©ng gåt Gia-cÓp 
phäi lÃy luôn Lê-a là chÎ cûa Ra-chên. Và sau nÀy gia Çình cûa Gia-cÓp bÎ 
l¶n x¶n vì hai chÎ em Ra-chên và Lê-a cãi nhau vŠ s¿ sanh con cho Gia-cÓp, 
và cuÓi cùng thì hai ngÜ©i cÛng làm giÓng nhÜ Sa-ra làm, là ÇÜa con Çòi 
mình cho Gia-cÓp æn n¢m Ç‹ có con th‰ cho mình. NhÜng vŠ phÀn Gia-cÓp 
thì ông không có š ÇÎnh và muÓn lÃy nhiŠu v® (Sáng-th‰.29,30). 
 



 ña-vít cÛng Çã theo phong tøc tÆp quán cûa th©i Çó mà không làm 
Çúng theo l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i, ông ta Çã lÃy cho mình 8 ngÜ©i v® (11Sa-
mu.18:27; 225:39-43; (2)+42Sa-mu.3:2-5; 111:26-27); m¥c dù ña-vít là ngÜ©i 
mà  ñÙc Chúa Tr©i ch†n (1-Sa-mu.13:14) nhÜng ÇiŠu nÀy không có nghïa là 
ñÙc Chúa Tr©i chÃp thuÆn viŒc làm này cûa ông. Vì  Phøc-truyŠn.17:17 nói 
r¢ng, "ngÜ©i [vua] không ÇÜ®c lÃy nhiŠu v®" (NIV). HÖn n»a, gia Çình ông  
cÛng có rÃt  nhiŠu s¿ l¶n x¶n; ch£ng hån nhÜ hai ngÜ©i con m¶t cha khác 
mË cûa ña-vít là Am-nôn Çã hãm hi‰p Ta-ma. ñ‰n n°i Apsalom gi‰t 
Amnon, còn Áp-sa-lôm con ña-vít thì làm phän låi cha mình cÜ§p lÃy ngôi 
vua, và sau cùng bÎ gi‰t (2Sa-mu.13-19). 
 
 Còn Sa-lô-môn thì cÛng theo gÜÖng cûa cha mình là ña-vít mà lÃy 
nhiŠu v®; (có th‹ là Sa-lô-môn chÌ có 60 hoàng hÆu và 80 cung n» mà thôi 
Nhã-ca.6:8). Còn 700 hoàng hÆu và 300 cung n» ª trong 1Các-vua.11:3 là 
nói vŠ tÃt cä nh»ng ngÜ©i Ç©n bà Çã vào æn n¢m v§i vua trong lúc ông còn 
sÓng). Và nh»ng ngÜ©i v® cûa ông Çã làm cho ông theo các thÀn khác, và 
cuÓi cùng thì nÜ§c cûa ông bÎ ñÙc Chúa Tr©i làm chia xÈ ra (1Các-vua.11). 
 
 Theo tiêu chuÅn cûa ñÙc Chúa Tr©i thì chúng ta phäi bi‰t r¢ng, m‡i 
ngÜ©i Çàn ông chÌ có m¶t v®, và m‡i ngÜ©i Çàn bà cÛng chÌ có m¶t chÒng 
mà thôi. 
 

Và dÜ§i Çây là 7 ÇiŠu mà Kinh Thánh nói vŠ "m¶t chÒng, m¶t v®". 
 
1. TØ lúc ban ÇÀu ñÙc Chúa Tr©i Çã d¿ng nên chÌ m¶t ngÜ©i nam và m¶t 
ngÜ©i n», A-Çam và Ê-va (Sáng-thê.1:27; 2:21-25; 3:20). Dù hÖi sÓng cûa 
ñÙc Chúa Tr©i có dÜ dÆt, nhÜng Ngài chÌ d¿ng nên m¶t ngÜ©i n» cho ngÜ©i 
nam mà thôi (Malachi 2.15-16).Và chính vì vÆy mà Sáng-th‰.2:24 nói r¢ng, 
"cä hai së nên m¶t thÎt" ch§ không phäi r¢ng, "cä ba hay bÓn së nên m¶t 
thÎt". 
 
2. ñiŠu ræn thÙ 7 cûa ñÙc Chúa Tr©i là, "ngÜÖi ch§ phåm t¶i tà dâm (XuÃt-
ê-díp.20:14). 
 
3. Chính Chúa Jêsus cÛng xác nhÆn vŠ ÇiŠu nÀy và nói r¢ng, "m¶t ngÜ©i 
nam, m¶t ngÜ©i n»", hai ngÜ©i hiŒp låi v§i nhau thành m¶t (Ma-thi.19:4-6). 



 
4. Trong 1Cô-rinh.7:2 Phao-lô nói r¢ng, "m‡i ngÜ©i Çàn ông có v® riêng cûa 
mình, và m‡i ngÜ©i Çàn bà có chÒng riêng cûa mình" (NIV). 
 
5. Phao-lô cÛng nói trong 1Ti-mô.3:2, 12 r¢ng, møc-sÜ hay giám-møc, hay 
là các chÃp-s¿ phäi là chÒng cûa m¶t v®. 
 
6. Phao-lô cho r¢ng, m¶t chÒng m¶t v® là tÜ®ng trÜng cho hình bóng cûa 
ñÃng Christ và h¶i thánh (Ê-phê.5:31-33). 
 
7. Trong Kinh Thánh chúng ta thÃy s¿ dåy bäo cûa Chúa vŠ "m¶t chÒng, 
m¶t v®", nhÜng chúng ta không bao gi© thÃy s¿ dåy bäo vŠ "nhiŠu chÒng, 
nhiŠu v®". 
 
 Qua nh»ng phÀn trên, chúng ta thÃy r¢ng, trong bÃt cÙ trÜ©ng h®p nào 
Çi n»a Chúa không bao gi© chÃp nhÆn m¶t ngÜ©i Çàn ông có nhiŠu v®, hay 
là ngÜ©i Çàn bà có nhiŠu chÒng.  Sª dï m¶t ngÜ©i Çàn ông lÃy nhiŠu v® là vì 
muÓn làm trái phép cûa ñÙc Chúa Tr©i, cÛng giÓng nhÜ ly-dÎ, Ngài chÌ cho 
phép là vì lòng cûa ngÜ©i cÙng cÕi (Phøc-truyŠn.24:1; Ma-thi.19:8). TÃt cä 
nh»ng ngÜ©i lÃy nhiŠu v® mà có nói Ç‰n trong Kinh Thánh ÇŠu bÎ ñÙc Chúa  
Tr©i sºa phåt. 
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