
 

 

Nguyễn Đức Tuyên 

 

“Trong quá khứ xa xưa, đặc biệt là trước Công Đồng Vatican II, người ta nghĩ rằng trách nhiệm chia sẻ đức 

tin và việc học hỏi về Giáo hội thuộc về các linh mục, tu sĩ và nữ tu, còn người giáo dân chỉ cần đọc kinh, tham 

dự thánh lễ là đầy đủ bổn phận. “ 

     Công Đồng Vatican II đã thay đổi quan niệm ấy và chỉ vẽ những khuôn mặt mới của ngƣời giáo dân trong Giáo 

hội - Dân Thiên Chúa và Chi Thể Đức Kitô. Điều này cho phép ngƣời giáo dân thấy rằng tất cả mọi tín hữu đƣợc 

năng quyền qua phép Thánh tẩy và phép Thêm sức để giữ vai trò tích cực trong Giáo hội. Những phần tử khác 

nhau trong Giáo hội đón nhận những hồng ân khác nhau từ Chúa Thánh Linh để đem Nƣớc Chúa tới sự viên mãn 

trong Đức Kitô. Những giáo huấn của Giáo hội nhƣ : Ơn gọi và Sứ mạng của ngƣời giáo dân trong Giáo hội và 

trong thế giới,  chỉ rõ hoạt lực của trách nhiệm và sự dấn thân nơi ngƣời giáo dân không phải chỉ trong phạm vi 

giáo xứ mà còn trong gia đình, sở làm và ngoài xã hội nữa. 

     Đi sâu vào vấn đề liên quan tới việc đào tạo giáo dân, chúng ta hãy lƣợc qua 4 chủ điểm: 

  Vai trò của ngƣời giáo dân trong Giáo hội hiện đại. 

  Những nỗ lực học hỏi của ngƣời giáo dân.  

  Đề nghị vài nét về chƣơng trình đào tạo giáo dân. 



 

 Vài hàng về Linh đạo giáo dân. 

I. Vai trò của người giáo dân trong Giáo hội hiện đại. 

Muốn hiểu rõ vai trò giáo dân, điều cốt yếu là duyệt lại mấy điểm chính yếu trong một số văn kiện của Giáo hội 

nhƣ Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân…, để từ đó 

hiểu rõ những điều mà Giáo hội kỳ vọng nơi dân Chúa. 

1. Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội, gọi tắt là Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), mong muốn ngƣời giáo 

dân giữ vai trò tích cực trong hoạt động truyền giáo, việc mà từ trƣớc vẫn dành cho giáo sĩ. Trên lý thuyết, mọi 

ngƣời Kitô đều là những ngƣời rao giảng Tin Mừng và giữa họ với giáo sĩ chỉ có sự khác biệt về khả năng và sứ 

mệnh. Qua phép Rửa tội, họ thông phần vào chức tƣ tế, ngôn sứ và vƣơng giả của Chúa Giêsu. Ngƣời giáo dân có 

cùng địa vị với giáo sĩ và tu sĩ vì cùng trong một Thiên Chúa, một niềm tin và một phép Rửa. Giáo dân có quyền 

tham gia vào các việc thiêng liêng trong Giáo hội bằng lời Chúa và các Bí tích, đồng thời đƣa ra những khuyến cáo 

hay đề nghị giúp vào việc thăng hoa Giáo hội. Giáo dân còn có bổn phận trọng kính và vâng phục các phẩm trật 

Giáo hội là những ngƣời thay mặt Thiên Chúa ở trần gian. 

     Ý niệm về tƣ tế chung bắt nguồn từ 2 văn kiện căn bản trong Hiến Chế về Tín Lý Giáo hội là chƣơng II, Dân 

Thiên Chúa, đoạn 10, và chƣơng IV, Giáo Dân, đoạn 34.  

     Vai trò của bậc vợ chồng đƣợc đề cập đến trong chƣơng II, Dân Thiên Chúa, đoạn 11 và chƣơng IV, Giáo Dân, 

đoạn 35.  Chƣơng IV, đoạn 35 còn liên kết hôn phối với sứ mệnh tiên tri khi mà gia đình trở nên trƣờng học đầu 

tiên  của công tác tông đồ giáo dân. 

2. Mục tiêu của Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân –Apostolicam Actuositatem- là nhấn mạnh về hoạt động tông 

đồ của giáo dân một cách sâu rộng hơn. Sắc lệnh nhận định rằng xã hội đã phát triển nhiều mà không quan tâm gì 

tới những giá trị luân lý và tôn giáo, vì vậy Giáo hội cần hiện diện và chỉ có thể thành công nhờ giáo dân.  

     Sắc lệnh dạy rằng chỉ có ánh sáng Đức tin và suy gẫm Lời Chúa mới tìm thấy Chúa và ý muốn của Ngài trong 

mọi sự. Từ xa xƣa, Giáo hội chỉ nhấn mạnh tới 2 bí tích liên quan tới ơn gọi là Bí tích Truyền chức và Hôn phối. 

Ngày nay, Giáo hội nhấn mạnh tới Bí tích Rửa tội và Thêm sức là những ơn gọi đặc biệt về tông đồ giáo dân.  

     Sắc lệnh xác định những lãnh vực đặc biệt là cộng đồng Giáo hội, gia đình, giới trẻ, môi trƣờng xã hội, phạm vi 

quốc gia và quốc tế mà giáo dân phải nhắm tới. 

     Trong đoạn 13, sắc lệnh nhấn mạnh tới việc làm tông đồ cho những ngƣời đồng cảnh ngộ với mình và bằng tình 

bác ái, ngƣời tông đồ giáo dân chia sẻ sự đau đớn, lao lực, khát vọng và những điều kiện sinh sống của anh chị em 

mình và dẫn đƣa những ngƣời khác đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.  

     Điều hiển nhiên là ngƣời giáo dân phải đƣợc huấn luyện cho ơn gọi cao trọng của mình. Sắc lệnh nhắc nhở rằng 

việc huấn luyện phải bao gồm nhiều mặt và việc huấn luyện sẽ không chỉ giúp từng ngƣời tông đồ tăng tiến về mặt 

siêu nhiên và hiểu biết  học thuyết của Giáo hội, mà còn giúp họ biết đối phó với những hoàn cảnh khác nhau họ 

gặp trong công tác tông đồ. Việc huấn luyện phải phù hợp với khả năng và điều kiện của từng ngƣời đƣợc ghi dấu 

qua kiến thức của xã hội đƣơng thời. Kế tiếp, sắc lệnh kêu gọi cần có một căn bản vững chắc và hợp lý của học 

thuyết Công giáo bao gồm thần học, luân lý và triết học phù hợp với tuổi tác, điều kiện sống và khả năng của từng 

ngƣời. 

     Sau cùng, sắc lệnh đề ra 3 lãnh vực huấn luyện là:  

a. công tác tông đồ trong việc Phúc Âm hóa và thánh hóa,  

b. công tác canh tân trật tự trần thế bằng tinh thần Kitô; và  

c. công tác bác ái. 

     Nhiều năm trƣớc Công Đồng Vatican đã có nhiều ngƣời tham gia công tác mở mang nƣớc Chúa qua tổ chức 

Công giáo Tiến hành. Sau Công Đồng, nhiều phong trào khác cùng với Công giáo Tiến hành đóng vai trò tông đồ 

chuyên biệt bằng cách tiếp tay với giáo quyền địa phƣơng qua những ơn gọi chuyên biệt. 



 

3. Tông Huấn Ngƣời Tín Hữu Giáo Dân -Christifideles Laici-  tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng mà 

ngƣời giáo dân đảm trách trong việc Kitô hóa môi trƣờng trần thế khi nhấn mạnh đến vai trò của Giáo hội trong 

“vƣờn nho trần thế.” 

     Dụ ngôn ngƣời chủ vƣờn nho đƣợc Chân Phƣớc Gioan Phaolô II dùng nhƣ sợi chỉ xuyên suốt tấm vải. Trong 

Phúc Âm, vƣờn nho là toàn thế giới mà Chúa Kitô là ngƣời gieo hạt và giáo dân là ngƣời làm vƣờn.  

     Danh từ trần thế ở đây không mang ý nghĩa xã hội học mà mang ý nghĩa thần học đƣợc coi là một hành động 

của Thiên Chúa trao ban cho con ngƣời để họ tham dự vào công việc tạo dựng và cứu độ, để họ tự thánh hóa và 

cam kết trong những hoạt động của xã hội và do đó đặc tính ngƣời giáo dân đã thay đổi từ cội rễ đƣợc tông huấn 

này tái xác định sau 20 năm kỷ niệm Công Đồng. 

     Mỗi Kitô hữu phải gắn liền với cây nho để sinh hoa trái, có nghĩa là họ phải tích cực tham gia việc tông đồ của 

Giáo hội trong ý nghĩa hiệp thông và sứ mạng.  

     Tóm lại, Tông Huấn Ngƣời Tín Hữu nhấn mạnh vào dụ ngôn ngƣời làm vƣờn trong vƣờn nho. Chúa kêu gọi 

nhân công cho Ngài mọi giờ trong ngày và không đánh giá những cố gắng và thời giờ theo nghĩa nhân loại, mà là ý 

nghĩa thánh thiêng. Cá nhân đƣợc gọi trễ có thể lại hoàn tất nhiều hơn những ngƣời đến trƣóc.  

4. Vài điểm về thần học đối chiếu. 

     Những ý niệm thần học trong Hiến Chế Tín Lý, Tông Đồ Giáo Dân và 

Ngƣời Tín Hữu Giáo Dân  liên hệ hỗ tƣơng, có sự phát triển những tƣ 

tƣởng từ văn kiện này sang văn kiện tiếp; và thông truyền một ơn gọi hành 

động cho ngƣời giáo dân. Ơn gọi này là sứ mạng đặc biệt dành cho thế 

giới.  

     Tín Lý Giáo hội đem ra cái nhìn mới về Bí tích Thánh tẩy, xác nhận 

ngƣời giáo dân là một tƣ tế, ngôn sứ và vƣơng giả để giữ vai trò tƣơng 

xứng là tông đồ, chứng nhân và ngƣời chỉ huy phục vụ. Sắc Lệnh Tông Đồ 

Giáo Dân tiếp tục chủ đề Tín Lý Giáo hội, ghi thêm những chi tiết làm sao 

những vấn đề của thế giới đƣợc giải quyết và nêu ra phƣơng cách làm tông 

đồ cho những ngƣời đồng cảnh ngộ với mình. Tông huấn Ngƣời Tín Hữu 

Giáo Dân đề cập đến những lãnh vực trần thế hơn là công tác tông đồ. 

Chân Phƣớc Gioan Phaolô II nhấn mạnh về sự mất nhân bản hóa làm cho 

nền văn hóa ngày nay mang mầu sắc chiến tranh, bạo lực và Ngài nhắc 

nhở tới ý tƣởng của Đức Giáo hoàng Phaolô VI về học thuyết tái sinh trong Chúa Kitô. 

   

II. Những nỗ lực học hỏi của người giáo dân 

Trong những năm qua, ngƣời giáo dân trong các cộng đoàn, đặc biệt là trong các đoàn thể, phong trào, đã có 

một sự học hỏi rất đáng khích lệ qua các khóa huấn luyện, các nhóm, các khóa tĩnh tâm, và các khóa trên online. 

Vai trò của internet, website, pps cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc thông tin và đào luyện. Tuy nhiên, nếu 

bình tâm nhận xét, ta thấy việc học hỏi đó chỉ có tiến bộ trên hai phƣơng diện là học hỏi Thánh Kinh và trau dồi 

đạo đức.  

Các khóa Thánh Kinh đã giúp một số giáo dân đào sâu việc học hỏi qua Cựu Ƣớc, Tân Ƣớc. Có khóa kéo 

dài hai ba tháng nhƣ tại Trung Tâm Công giáo Orange, có khóa kéo dài tới 100 tuần lễ, với những nhà giảng thuyết 

chuyên nghiệp và nhờ trợ lực của kỹ thuật điện toán, làm cho việc học hỏi thêm thích thú và chuyên môn hơn. Các 

đề tài học hỏi nhƣ : Lịch Sử 4 Tin Mừng, Tìm Hiểu Các Thƣ Thánh Phaolô, Lectio Divina (Ngẫm đọc Lời Chúa), 

và nhất là Bài Đọc Hàng Tuần, mỗi tuần có thể đọc hàng chục bài chia sẻ khác nhau, mỗi ngƣời một vẻ. Mục đích 

học hỏi  nhƣ khóa Muối Đất đã ghi : Giúp giáo dân, đặc biệt giáo dân nòng cốt của các giáo xứ, hội đoàn, phong 

trào tông đồ, trở thành “muối cho đời” như Chúa Giêsu đã dậy:  "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà 

nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà 

đạp thôi.” (Mt 5,13). 



 

Việc trau dồi đạo đức cũng giúp thăng tiến giáo dân rất nhiều. Qua lòng sùng đạo, ngƣời giáo dân kết hợp 

với Thiên Chúa một cách chân thành, sâu sắc và kiên trì hơn.  

Tuy nhiên, ở một số giáo dân, ít quan tâm đến những giáo huấn của Giáo hội qua các văn kiện căn bản, nên 

cũng ít ý thức về vai trò của mình mà Công Đồng Vatican II mong đợi. Ta có thể nói, nếu việc Sống đạo của ngƣời 

giáo dân gồm 3 lãnh vực: Sùng đạo, Học đạo và Hành đạo thì họ khá Sùng đạo, ít Học đạo và vì vậy chƣa sâu sắc 

trong việc Hành đạo. 

 

III. Đề nghị vài nét về chương trình đào tạo giáo dân. 

Nói đến việc huấn luyện giáo dân trong khung cảnh mới, liên hệ tới 

hoàn cảnh của Giáo hội, Cộng đồng, Cộng đoàn, những khó khăn của giáo 

dân, và việc phổ biến tài liệu. 

Chương Trình 

Cho dù phải đối diện với những khó khăn trƣớc mặt, thiết tƣởng cũng 

cần phác họa ra những điểm căn bản trong chƣơng trình huấn luyện một cách 

đại cƣơng để thấy rõ những nét chính yếu mà một ngƣời giáo dân lý tƣởng trong thời đại mới cần biết: 

1. Căn bản giáo lý: Kinh Tin kính - Đức tin được tuyên xưng; Các Nhiệm tích - Đức tin được cử hành; Mƣời 

Điều Răn - Đức tin được sống; Kinh Lạy Cha - Đức tin được nguyện xin. 

2. Giáo hội học: Nguồn gốc, Bản tính, Cơ cấu. 

3. Kitô học: Đức Kitô là Con Một Thiên Chúa; Con Thiên Chúa đã làm ngƣời; Mầu nhiệm Phục sinh. 

4. Thánh Mẫu học: Đức Maria trong Giáo hội; Tôn kính Đức Maria; Những sứ điệp của Đức Maria gởi con 

cái Giáo hội; Những bài học trong đời sống Đức Maria. 

5. Thánh Kinh học: Cựu Ƣớc; Tân Ƣớc. 

6. Công Đồng Vatican II: Đại cƣơng; Hiến chế tín lý về Giáo hội; Tông đồ giáo dân và một số lãnh vực khác. 

7. Các tài liệu giáo huấn của các Đức Giáo hoàng nhƣ: Tông Huấn Rao Giảng Tin Mừng (Evangelii 

Nuntiandi), Ngƣời Tín Hữu Giáo Dân (Christifideles Laici), Gia Đình Thông Hiệp (Familiaris Consortio), Ánh 

Quang Chân Lý (Veritatis Splendor), Tin Mừng Sự Sống (Evangelium Vitae), Các tài liệu mới nhƣ Thông Điệp 

Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus Caritas) nói về Đức Mến, Thông Điệp Hy Vọng Kitô Giáo (Salvi Espes) trình bầy 

về Đức Cậy, và Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin (Lumen Fidei) là thông điệp mới nhất, đề cập đến Đức Tin, v.v.  

8. Giáo dân trong Giáo hội: Sứ mạng của Giáo hội; Sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội và giữa trần thế; 

Những đặc tính của sứ mạng giáo dân. 

9. Đại kết: Tự do tôn giáo; Công giáo và các Giáo hội Kitô giáo; Công giáo và các tôn giáo; Vấn đề đại kết; 

Hội nhập văn hóa. 

10. Học thuyết xã hội Công giáo: Hình thành; Thông điệp Tân sự; Những điểm căn bản, đặc biệt là cuốn Tóm 

lƣợc Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo (Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004). 

Áp dụng 

Chƣơng trình phác họa trên sẽ đƣợc áp dụng từng bƣớc, tùy theo hoàn cảnh từng địa phƣơng, tùy theo trình 

độ và tuổi tác giáo dân tham dự, tùy theo thời gian huấn luyện. Mỗi đề mục có thể chia ra nhiều cấp khi huấn luyện 

chuyên biệt. Một cấp có thể đề cập tới nhiều đề mục một cách sơ lƣợc khi huấn luyện phổ thông. 

Điều khó khăn chính là hoàn cảnh không cho phép; nhƣ vậy việc uyển chuyển để đạt mục tiêu là điều tốt nhất 

và thay vì có đƣợc một khóa huấn luyện đoản kỳ có lẽ phải có những khóa trƣờng kỳ, trải dài trong nhiều tuần lễ.  

Vấn đề chính yếu là Cộng Đồng Công giáo hoặc từng Cộng đoàn có quyết tâm đặt ra một kế hoạch đào luyện 

giáo dân, nhiên hậu sẽ phác họa các chƣơng trình chi tiết để thăng tiến giáo dân một cách chu đáo. 



 

 

IV. Vài hàng về Linh đạo giáo dân 

Linh đạo đƣợc hiểu là "một cách biểu hiện tinh thần Kitô giáo của riêng mỗi người". Tuy chỉ có một Đức 

Kitô và một tinh thần Kitô giáo, nhƣng có nhiều cách để sống tinh thần đó trong cuộc sống hằng ngày. Linh đạo ấy 

có thể đƣợc mệnh danh là "linh đạo hoàn cảnh", nghĩa là, bƣớc theo Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh sống cụ thể của 

ngƣời giáo dân; nó liên hệ với đời sống thƣờng ngày nhƣ gia đình và nghề nghiệp, đến những thời gian nghỉ ngơi 

giải trí, những cuộc hội họp v.v ; nó bám sâu vào cuộc sống trần thế, chứ không phải là lẩn tránh thế gian. 

Đời sống của ngƣời giáo dân dệt bởi vô vàn thực tại và bởi các mối tƣơng quan nhân loại đan kết nhau. 

Chính trong những tình huống cụ thể này, ngƣời giáo dân phải đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa với thái độ cầu 

nguyện, nhờ đó họ khám phá ra Thiên Chúa hằng sống luôn hiện diện đằng sau mọi thực tại.  

Một nét đậm khác trong linh đạo giáo dân là tinh thần nhập thể vào môi trƣờng xã hội mình đang sống, nhƣ 

Chúa Giêsu đã làm. Linh đạo ấy mặc nhiên đánh giá tích cực về thế giới và về việc dấn thân vào thế giới để thánh 

hóa và cứu độ thế gian. 

Để có thể bám chặt vào Đức Kitô và cộng đoàn, ngƣời Kitô hữu phải xây dựng cuộc sống và hoạt động của 

mình dựa trên nền tảng Lời Chúa vì chính nhờ Lời Chúa mà chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu và lắng nghe Ngài, nhƣng 

cũng cần phải lắng nghe lời ấy nơi những con ngƣời nghèo khó và ngƣời thiếu thốn, đồng thời lắng nghe những 

biến cố của cuộc sống chúng ta.  

Linh đạo giáo dân phải nhƣ men trong bột, lấy việc phát huy các giá trị nhân bản đích thực nhƣ sự thật, hòa 

bình, tình yêu, công lý v.v. mà làm cho mình thêm phong phú. Linh đạo đó phải ăn sâu vào địa dƣ, văn hóa và lịch 

sử - chẳng hạn có thể vận dụng một số sắc diện tốt đẹp của "tính cách Việt Nam" cho các Kitô hữu ngƣời Việt, nhƣ 

những phƣơng cách chiêm niệm và cầu nguyện của nhiều tôn giáo lớn ở Việt Nam v.v. 

Quan điểm văn hóa của ngƣời giáo dân bao gồm những gì tiềm ẩn nơi mỗi nền văn hóa chứa đựng những 

khác biệt tinh túy cũng nhƣ những lãnh vực cần thay đổi. Điều này thức tỉnh những ngƣời giáo dân biết từ bỏ sự 

đồng nhất khô cứng và biết hoà mình vào nền văn minh sắc tộc với sự dị biệt phong phú muôn màu. Ý thức về 

những chiều kích văn hóa gia tăng trong Gáo hội sẽ làm giầu và nâng cao công tác Phúc Âm hóa.  Càng chấp nhận 

những biểu thức văn hóa khác nhau chúng ta càng dễ khám phá ra gƣơng mặt cứu rỗi nơi Chúa Kitô trong những 

khung cảnh văn hóa ấy. Khi một nền văn hóa càng đƣợc chấp nhận và trân trọng thì những thành phần trong nền 

văn hóa đó càng cảm thấy gần gũi và cần tới những yếu tố năng động của kinh nghiệm Công giáo. 

Tóm lại, ngƣời giáo dân nào muốn cho ơn gọi của mình trở nên nghiêm túc đều phải có những nỗ lực thƣờng 

xuyên hƣớng đến sự hoàn thiện và phải sống trong một tình trạng dấn thân tuyệt đối giữa các thực tại trần thế và 

căn cƣớc Kitô giáo của mình.  

 

Vài Dòng Kết Luận 

Ngƣời xƣa thƣờng nói, vô tri bất mộ. Ngƣời giáo dân trong thời đại điện toán, không thể không biết đến vai 

trò của mình để hoàn thành bổn phận và sứ mạng nơi trần thế mà Giáo hội đặt để nơi mình.  Các vị chủ chăn cũng 

nhƣ các ngƣời lãnh đạo trong Cộng đồng cũng nhƣ Cộng đoàn nên quan tâm hơn đến mục đích “đem Đạo vào 

đời.” Muốn làm tròn nhiệm vụ cam go đó, nỗ lực học đạo và đào luyện để hiểu đạo Chúa hơn, thấu triệt những 

giáo huấn của Giáo hội nhiều hơn.  

Chúng ta đang sống trong một xã hội đổi mới không ngừng mà Giáo hội đang đứng trƣớc những thử thách 

mới, điển hình là chủ nghĩa duy vật thực dụng, tự do phóng túng, tục hóa và tƣơng đối hóa, v.v. Nếu chúng ta may 

mắn đón nhận những kỹ thuật mới mà không nỗ lực tận dụng, không cố công học hỏi trong sự kiên trì, biết hoạch 

định… làm sao chúng ta có thể làm tròn sứ mạng mà Giáo hội trông mong nơi mỗi ngƣời giáo dân, trong đó có 

việc trang bị cho mình một bản lãnh vững chắc để chống trả lại những đánh phá từ những thế lực đang manh tâm 

chống phá đạo Chúa.  


