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Các quy tắc bắt đầu từ thời Trung Cổ.
Trong cuộc phỏng vấn với một tạp chí Đức vào đầu tháng 3/2017, Đức
Giáo hoàng Francis đã gợi ý rằng ngài sẵn sàng chấp nhận ý tưởng cho
phép những người đã kết hôn trở thành linh mục. Một sự thay đổi như
vậy, dù rất trọng yếu, sẽ là một sự quay trở lại, chứ không phải là một
sự tách rời, truyền thống Cơ Đốc trước đó: kinh Tân Ước rõ ràng không
có đoạn nào yêu cầu các linh mục phải độc thân. Trong hàng ngàn năm
đầu của Công giáo, không phải là chuyện bất thường khi các linh mục có
gia đình. Vị Giáo hoàng đầu tiên, Thánh Peter, là một người đàn ông đã
lập gia đình; nhiều vị Giáo hoàng thời đầu cũng có con. Vậy làm thế nào
mà độc thân lại trở thành một phần của truyền thống Công giáo?
Độc thân là một trong những hành động lớn nhất của sự tự hy sinh mà
một linh mục Công giáo được yêu cầu thực hiện, bằng cách từ bỏ vợ,
con cái và tình dục vì mối quan hệ của mình với các giáo dân và Thiên
Chúa. Theo Bộ Giáo luật của Giáo hội Công giáo, độc thân là một “món
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quà đặc biệt của Thiên Chúa” cho phép các linh mục theo sát hơn nữa
tấm gương của Chúa Kitô, người đã giữ mình trong sạch.
Một lý do khác là khi một linh mục bước vào con đường phục vụ Thiên
Chúa, nhà thờ trở thành lời kêu gọi cao cả nhất. Nếu anh ta có một gia
đình, sẽ có khả năng xảy ra mâu thuẫn giữa các nghĩa vụ tâm linh và
nghĩa vụ gia đình của anh ta. Vatican cho rằng những người đàn ông
không có ràng buộc sẽ dễ dàng cam kết với nhà thờ hơn, vì họ có nhiều
thời gian hơn để cống hiến và có ít phiền nhiễu hơn.
Văn bản đầu tiên về luật độc thân có nguồn gốc từ năm 305 SCN tại Hội
đồng Elvira Tây Ban Nha, một hội đồng các tu sĩ địa phương gặp gỡ
nhau để thảo luận các vấn đề liên quan đến nhà thờ. Giáo luật 33 cấm
các giáo sĩ trong các nhà thờ – các giám mục, linh mục và phó tế – có
quan hệ tình dục với vợ và có con, mặc dù không cấm họ kết hôn.
Mãi cho tới các cuộc họp toàn thể Giáo hội Công giáo tại các Công đồng
Laterano thứ nhất và thứ hai vào năm 1123 và năm 1139 thì các linh
mục mới bị cấm tuyệt đối kết hôn. Loại bỏ viễn cảnh hôn nhân có thêm
lợi ích là giúp đảm bảo rằng con cái hay vợ của các linh mục sẽ không
thể yêu sách về tài sản có được trong cuộc đời linh mục, do đó các tài
sản này có thể được giữ lại bởi nhà thờ. Phải mất hàng thế kỷ để luật
độc thân trở nên phổ biến, nhưng cuối cùng nó đã trở thành tiêu chuẩn
trong nhà thờ Công giáo phương Tây.
Mặc dù các sắc lệnh ra đời từ thời trung cổ, luật độc thân vẫn chỉ là một
“kỷ luật” (discipline) của nhà thờ, tức một điều có thể thay đổi, chứ
không phải là một “tín điều” (dogma), tức một sự thật được mạc khải
bởi Thiên Chúa và không thể thay đổi. Khi thế giới thay đổi, Giáo hội đã
có một khoảng thời gian khó khăn để tìm kiếm các linh mục. Số lượng
linh mục đã giảm: từ năm 1970 tới năm 2014, số lượng giáo dân trên
thế giới tăng từ 654 triệu lên 1,23 tỷ người, trong khi số linh mục giảm
từ 420.000 xuống còn 414.000. Một số linh mục tiềm năng không muốn
lựa chọn giữa việc có một cuộc sống với Thiên Chúa và có một gia đình.
Không phải là điều không tưởng khi một ngày nào đó các linh mục có
thể có cả hai.
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