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TERTULIANO MÔ TẢ CỘNG ĐOÀN

Chúng tôi mới xuất hiện hôm qua, nhưng
hôm nay chúng tôi đã có mặt khắp lãnh địa và các
tổ chức của quý vị: thành phố, hải đảo, đồn binh,
đô thị tự trị, làng xã, trại lính, quân đội, đền đài,
thượng viện, chợ, nghị trường; chúng tôi chỉ chừa
lại cho quý vị các đền thờ thần thôi! (...)

Đã đến lúc đích thân tôi trình bày cho quý vị
sinh hoạt của nhóm người mà quý vị gọi là "bọn
phiến loạn Kitô giáo" để sau khi đã chứng minh
các sinh hoạt đó không phải là xấu, tôi sẽ cho quý
vị thấy đó là những sinh hoạt rất tốt.



Chúng tôi là một thân thể vì cùng có một niềm tin, tuân
giữ cùng một kỷ luật, liên kết trong cùng một niềm hy vọng.
Chúng tôi hợp thành một hiệp hội, một đoàn thể vây quanh
Thiên Chúa bằng kinh nguyện của chúng tôi như một đoàn
quân xiết chặt vòng vây. Khí giới này làm đẹp lòng Thiên
Chúa.

Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các hoàng đế, cho các
vị cầm quyền, cho quân đội, cho tình thế hiện nay, cho hòa
bình thế giới, cho tận thế chậm đến. ... Nhưng nhất là khi
chúng tôi thực thi đức ái, những kẻ bêu xấu chúng tôi, sẽ
phải nói: "Kìa xem họ yêu nhau như dường nào", bởi vì
những kẻ ấy thường ghen ghét lẫn nhau ; và nói: "Kìa xem
họ sẵn sàng chết cho nhau", vì những kẻ ấy chỉ rình giết
nhau. Còn tiếng "anh em", một từ ngữ riêng của kitô hữu
chúng tôi, thì họ lại cắt nghĩa sai đi. Tôi tin rằng ở nơi họ, tất
cả các từ ngữ chỉ mối quan hệ thân thuộc, đều là những
tình cảm giả vờ.



Chúng tôi cùng chung sống với quý vị, cùng
của ăn, áo mặc như quý vị, cùng kiểu sống như
quý vị, cùng có những nhu cầu cuộc đời như quý
vị. Chúng tôi không phải là các tu sĩ Bà la môn hay
những thầy tu khổ hạnh (fakirs) ở rừng sâu Ấn Độ
hay những người xa lìa cuộc sống (...).

Chúng tôi vẫn đến nghị trường, chợ búa, nhà
tắm công cộng, quán xá, cửa hàng, nhà trọ, hội
chợ và các nơi buôn bán khác của quý vị, chúng
tôi ở trong thế giới này của quý vị. Cùng quí vị,
chúng tôi là quân nhân, nông gia và là thương
nhân.

Apologetica, 37.39.42



BỨC THƯ CỦA PLINE GỬI HOÀNG ĐẾ TRAJAN

Phải chăng chỉ vì mang tên kitô hữu, không cần có
tội ác nào, hay là danh xưng kitô hữu gắn liền với tội ác
mà ta phải trừng phạt ? Tạm thời, đây là cách tôi đã
theo đối với các kitô hữu được giao nộp cho tôi. Đích
thân tôi hỏi họ có phải là Kitô hữu không? Đối với
những người nhận mình là kitô hữu tôi hỏi lại lần thứ
hai, rồi lần thứ ba đồng thời dùng cực hình để dọa họ.
Kẻ nào cứ một mực xưng mình là Kitô hữu, tôi ra lệnh
xử tử.

Thực ra, dù việc xưng mình là Kitô hữu có ý nghĩa
gì đi nữa, thì đối với tôi, thái độ cứng đầu và cố chấp
đã đáng bị trừng phạt rồi. Trong số những người cuồng
tín này có những công dân Roma, tôi đã ghi tên và giải
họ về Roma (...) nhiều trường hợp đặc biệt đã xảy ra
(...)



Có nhiều người chối đạo, không nhận mình
hiện là Kitô hữu hay đã là Kitô hữu. Theo lệnh tôi,
họ kêu khấn các thần linh, dâng hương và rượu,
cầu xin trước tượng ngài, hơn nữa, còn phỉ báng
danh Giêsu Kitô, nghĩa là tất cả những gì mà theo
người ta nói, không thể nào ép buộc được những
kẻ thực sự là kitô hữu. Với những người này, tôi
nghĩ là phải thả họ ra ...

Một số người khác quả quyết rằng họ đã bỏ
đạo không còn là kitô hữu nữa, người được ba
năm, người lâu hơn, kẻ khác đã bỏ được 20 năm.
Tất cả họ đã tôn thờ tượng ngài, các tượng thần
và phỉ báng Giêsu Kitô.



Đàng khác, họ quả quyết rằng tất cả tội lỗi và sai
lầm của họ chỉ là thường xuyên tụ họp vào đúng ngày
đã định, trước khi mặt trời mọc, để cùng nhau đối đáp
bài ca ca tụng Đức Kitô là Chúa và cùng thề hứa với
nhau, không phải là kết ước gây tội ác này hay tội ác
kia, nhưng là hứa không phạm tội ăn trộm, ăn cướp,
ngoại tình, lỗi lời hứa, không từ chối ở tù khi bị đòi
buộc.

Sau đó họ có thói quen là chia tay nhau rồi lại họp
nhau để dùng bữa, bữa ăn này rất bình thường và vô
tội vạ ngay cả cách thực hành này họ đã bỏ ngay sau tôi
theo lệnh ngài cấm các cuộc hội họp. Hơn nữa, tôi nghĩ
rằng cần phải tiến hành việc tìm kiếm cho ra sự thật
nên tôi cũng đã tra tấn hai nữ nô lệ mà họ gọi là hai nữ
phó tế. Tôi đã chẳng tìm thấy một sự mê tín vô lý và
quá độ nào cả.



Vì vậy, tôi đã xin ngưng thi hành lệnh để xin
tôn ý của ngài. Tôi thấy rằng nội vụ này đáng phải
làm như vậy, nhất là vì số người bị ghép tội. Đó là
một đám đông đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã
hội, phái nam phái nữ, đã bị hoặc sẽ bị đem ra xét
xử. Thứ mê tín này đã lan tràn ra không chỉ ở
thành thị mà cả ở làng mạc, thôn quê.

Tôi tin rằng chúng ta có thể chặn đứng nó
được và tìm ra phương dược để chữa trị. Vì thế,
hiện nay tôi thấy đền thờ trước đây hoang vắng
thì nay lại có người thường xuyên lui tới, những
cuộc đại lễ lâu nay phải bị gián đoạn nay được
tiếp tục lại (...)

Pline le Jeune, Correspondance, X, 96



"CHIẾU CHỈ MILAN" 313

Ta, Constantinus Augustus, và Ta, Licinius
Augustus đã họp với nhau cách tốt đẹp tại Milan
để thảo luận đến mọi vấn đề liên quan đến an
ninh và công ích, chúng tôi xét thấy rằng giữa
nhiều quy định khác, trước hết phải cứu xét đến
những quy định tự bản chất chúng có mục đích
bảo đảm quyền lợi của đa số, quy định này bao
gồm lòng tôn kính thần linh, nghĩa là cho phép
mỗi Kitô hữu, cũng như mọi người, quyền tự do
có thể theo tôn giáo mình lựa chọn, để thần linh
trên trời khoan dung và phù hộ cho chính chúng
tôi, cũng như mọi người sống dưới quyền của
chúng tôi.



Vì thế chúng tôi tin rằng, với một ý định
tốt lành và rất ngay thẳng, chúng tôi cần phải
quyết định không từ chối quyền này với bất cứ
ai, để họ có thể gia nhập tôn giáo của các Kitô
hữu hay một tôn giáo nào mà người đó thấy
hợp với mình hơn, ngõ hầu Đấng tối cao, Đấng
chúng tôi cũng tôn sùng cách tự nhiên có thể
tỏ lòng khoan dung và che chở chúng tôi trong
mọi việc như thường lệ.



Vì vậy, xin ngài thống đốc hiểu rằng chúng
tôi đã quyết định hủy bỏ hoàn toàn những
hạn chế ghi trong các văn kiện được gửi tới
quý tỉnh trước đây liên quan đến danh xưng
Kitô hữu, bãi bỏ những quy định xa lạ và lỗi
thời với lòng khoan dung của chúng tôi, và từ
nay trở đi, cho phép tất cả những ai quyết
định theo Kitô giáo, được hoàn toàn tự do
thực hành đạo, không bị quấy rối cũnh như bị
làm khó dễ nữa (...)

Lattanzio, De mortibus persecutorum, 48



SINH HOẠT PHỤNG VỤ
PHÉP RỬA Ở THẾ KỶ II

Về phép rửa, hãy thực hiện như sau: Sau khi đã dạy
những điều cần, hãy rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, hãy rửa trong dòng nước
chảy. Nếu không có, thì rửa trong thứ nước khác; nếu
không có nước lạnh thì dùng nước nóng. Nếu không có
cả hai, thì hãy đỗ nước trên đầu ba lần "nhân danh
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần".

Trước phép rửa, người ban và người chịu phép rửa
hãy ăn chay cùng với tất cả những người khác nếu có
thể; tối thiểu, hãy buộc người lãnh nhận phép rửa ăn
chay một hai ngày trước.

Didaché, VII



PHÉP RỬA Ở THẾ KỶ III
Vào lúc gà gáy, trước tiên làm phép nước (...) các ứng viên cởi

bỏ y phục, và người ta làm phép rửa, bắt đầu từ trẻ em. Ai có thể
nói được thì tự nói. Ai không nói được thì cha mẹ hay người nhà
nói thay. Tiếp đến rửa tội đàn ông và sau cùng là phụ nữ. Họ xõa tóc
và tháo bỏ nữ trang vàng bạc đang mang. Đừng ai mang vật gì khác
ngoài bản thân mình khi xuống nước.

Vào lúc đã định cử hành phép rửa, đức giám mục tạ ơn trên
dầu để trong mình, đó là dầu tạ ơn. Ngài trừ tà một bình dầu khác
gọi là dầu trừ tà. Một phó tế mang bình dầu trừ tà đặt bên trái vị
linh mục và một phó tế khác mang một bình dầu tạ ơn đặt bên phải
ngài.

Khi thụ nhân đã xuống nước, người rửa đặt tay và hỏi : Con có
tin Thiên Chúa là Cha toàn năng không ?", thụ nhân đáp : "Tôi tin".
Người làm phép rửa đặt tay trên đầu thụ nhân và dìm xuống nước
lần thứ nhất ...

Ippolito di Roma, La Tradizione Apostolica



Arco Costantino



315 A.D.





« IMP(eratori) · CAES(ari) · FL(avio) · CONSTANTINO · MAXIMO · P(io) · F(elici) · 
AVGUSTO · S(enatus) · P(opulus) · Q(ue) · R(omanus) · QVOD · INSTINCTV · DIVINITATIS 
· MENTIS · MAGNITVDINE · CVM · EXERCITV · SVO · TAM · DE · TYRANNO · QVAM · DE · 

OMNI · EIVS · FACTIONE · VNO · TEMPORE · IVSTIS · REM-PUBLICAM · VLTVS · EST · 
ARMIS · ARCVM · TRIVMPHIS · INSIGNEM · DICAVIT · »

« All'imperatore Cesare Flavio Costantino Massimo, Pio, Felice Augusto, il Senato e il 
popolo romano, poiché per ispirazione divina e per la grandezza del suo spirito, con il 
suo esercito rivendicò per mezzo di giusta guerra lo Stato tanto dal tiranno e, ad un 

tempo, da ogni fazione, dedicarono questo arco insigne per trionfi. »





TỪ TỰ DO TÔN GIÁO ĐẾN QUỐC GIÁO

Luật của Hoàng Đế Constantin năm 319

"Ta cấm những thầy bói ruột súc vật và những ai có
thói quen làm việc ấy không được vào nhà riêng hay
bước qua ngưỡng cữa nhà người khác, dù với lý do
tình bạn. Kẻ nào vi phạm luật này, sẽ bị xử phạt. Nhưng
nếu ai cho rằng việc đó có ích lợi cho mình, thì hãy đến
những bàn thờ hay đền thờ riêng mà làm việc đó ; Ta
không ngăn làm giữa ban ngày những nghi lễ đã có từ
lâu

Bộ luật Theodosio IX,16,2 



Sắc chỉ Thessalonica, năm 380

Ta muốn rằng tất cả dân chúng sống dưới quyền cai trị
nhân từ của ta, đều sống trong niềm tin do thánh tông đồ
Phêrô đã truyền lại cho các tín hữu Roma và được giảng dạy
cho đến nay, và kế vị ngài là đức giáo hoàng Đamasô và giám
mục Phêrô ở Alexandria, như mọi người biết, giống như chính
thánh nhân đã giảng dạy (...) .

Ta ra lệnh rằng : " Chỉ những ai giữ luật này, mới có quyền 
nói mình là người công giáo, còn tất cả những kẻ khác, là điên 
rổ, ngu ngốc, sẽ phải chuốc lấy sự hổ thẹn dành cho bọn lạc 
giáo. Chúng sẽ bị Chúa nghiêm trị trước, rồi sẽ bị ta trừng 
phạt sau, theo như quyết định mà Chúa đã soi sáng cho ta. 

Bộ luật Theodose XVI, 1, 2



Hang toại đạo
Catacombe















Phục chế lăng mộ Elena
Hang toại đạo thánh Marcellino và Phê-rô

Roma 22.2.2016















Năm 476-Đế quốc phía tây sụp đổ

Năm 476, thủ lãnh Man Dân
là Odoacre truất phế hoàng
đế Romulus Augustus.

Thế giới Roma Kitô giáo
chấm dứt. Đế quốc phần
Đông phương vẫn tồn tại,
trong khi Tây phương bị chia
năm xẻ bảy thành những
vương quốc Man Dân.



TỪNG KHỐI DÂN ĐÓN NHẬN TIN MỪNG

Dân Gallia: Vua Clovis, nhờ cầu nguyện với
Chúa của nữ hoàng Clotilda, đã thắng quân
Alaman, nên Vua quyết định theo đạo. Noel 498,
Vua và 3.000 tùy tòng xin rửa tội khai mở một
thời kỳ mới trong lịch sử.

Hoàng đế, được coi như Constantin thứ hai,
đã hỗ trợ Giáo hội Pháp phát triển nhanh chóng.
Các cơ sở, thánh đường, trường học, bệnh viện
mọc lên khắp nơi. Luân lý Kitô giáo do các Hội
nghị Giám mục miền phổ biến, được Đức Vua phê
chuẩn, có hiệu lực như đạo luật quốc gia.



Tại Ý, dân Lombard chiếm Roma năm 568
và xin theo đạo đầu thế kỷ sau. Nhưng vì
những bất đồng về chính trị, họ xâm chiếm
lãnh địa của giáo hoàng.

Vua Pháp Pépin đem quân giải cứu, sau đó
tặng Giáo hoàng lãnh địa Pherô, Ravenna và
năm tỉnh khác. Đó là nguồn gốc Nước Tòa
Thánh (756-1870), một thế lực và cũng là nỗi
khổ lâu dài của Giáo hội.



Với nước Anh, Đức Grêgorio đã đào tạo một
số nô lệ Anglo để phái về quê giảng đạo, nhưng
thất bại. Sau ngài cử thánh Augustino viện phụ
(+605) cùng 40 đan sĩ đi truyền giáo. Ngài đưa ra
các chỉ thị khôn ngoan về thích nghi: "Đừng phá
các chùa chiền, chỉ cần dời những tượng thần, rảy
nước thánh hóa, xây bàn thờ và đặt xương thánh
lên trên.

Với các đền thờ kiên cố, chỉ cần chuyển việc
thờ thần qua việc phụng tự Thiên Chúa... Người
dân sẽ dễ dàng tụ tập tại những nơi cha ông họ
thường lui tới". Chỉ trong vài chục năm (597-680)
bảy nước thuộc Anh đã tòng giáo.



Ái Nhĩ Lan, đảo các thánh, ghi đậm dấu
chân thánh Patricio (+461) kiên nhẫn thuyết
phục các tù trưởng, thày pháp và các thi sĩ.
Thánh Columban (+615) hoàn tất việc truyền
giáo tại đây, lập nhiều đan viện, cung cấp
nhiều vị thừa sai cho Châu Âu lục địa, để cùng
với các đan sĩ Anglo hoạt động tại Ý, Hà Lan,
Đan Mạch, Na Uy...



Ngay khi khối Slaves vừa định cư ở Đông Âu (T.kỷ VIII)
cả hai phía Hy lạp - La tinh đều chung sức đem Tin Mừng
đến cho các dân tộc này. Các thừa sai Đức từ Bavière đến
truyền giáo ở Bohême và Moravie. Trong khi đó, giáo chủ
Constantinopole, theo yêu cầu của một ông hoàng xứ
Moravie, đã gửi đi hai anh em quê thành Thessalonica biết
rành tiếng Slaves là Mêthodio và Cyrillo (863).

Đến nơi hai vị này sáng lập mẫu tự Slave theo Hy ngữ,
dịch Kinh Thánh và Phụng vụ ra ngôn ngữ địa phương. Các
giám mục Bavière phản đối vì cho rằng phụng vụ chỉ được
phép cử hành bằng ba ngôn ngữ ghi trên đầu Thánh Giá là
Do thái, Hi lạp và La tinh (Ga 19,20). Hai anh em liền về
Roma và được đức Gioan VIII cho phép. Theo ngài thì "chớ
gì Lời Kinh Thánh được hoàn tất, chớ gì mọi ngôn ngữ đều
chúc tụng Thiên Chúa". Thánh Cyrillo qua đời tại Roma.
Thánh Methodo được đặt làm tổng giám mục Moravie. Sau
khi ngài qua đời, các giám mục German xúi giục đức
Stephano V kết án phụng vụ Slave (năm 885).



Tại nước Nga Kiev, nữ Công Tước Helena
Olga đã được rửa tội tại Constantinople năm
957. Bà không ngừng cầu xin cho dân Nga
được ân thánh cảm hóa. Năm 988, cháu nội
của bà là Wladimir đã hô hào toàn dân xuống
sông Dniepr để tiếp nhận lễ rửa tội.

Vua Wladimir tự chọn theo giáo chủ
Byzantin vì ưa thích phụng vụ Constantinople
hơn, và vì muốn học theo văn minh của khu
vực này, đang khi tình hình chung của Tây Âu
bị xuống dốc.



Công đồng chung

1. Nicea I (325): Kinh tin kính, kết án Ario
2. Costantinopoli (381): Kinh tin kính niceo-

costantinopolitano, thần tính của Chúa
Thánh Thần

3. Efeso (431): Danh xưng Mẹ Thiên Chúa 
(Theotokos) 

4. Calcedonia (451): hai bản tính của Chúa Giê-
su, chống lại lạc thuyêt một bản tính

5. Costantinopoli II (553): kết án lạc thuyết ‘Ba 
chương’



6. Costantinopoli III (681): chống lại lạc thuyết 
độc thần (monotelismo)

7. Nicea II (787): chống lại phong trào bài trừ 
ảnh tượng 

8. Costantinopoli IV (869-870): vấn đề của Fozio



Phong trào cải cách 

Thế kỷ XVI



• 31.10.1517  Luther trình bày 95 luận đề
• 10.1518 tranh luận giữa Luther và Caetan ở 

hội ghị Augsburg 
• 06-07.1519 tranh luận ở Lipsia giữa Luther, 

Carlostadio và Eck về quyền của ĐTC, ân sủng, 
sự xá giải, ơn toàn xá, luyện tội.



Quan điểm của Luther:
• Giáo hội là cộng đoàn mang tính thiêng liêng, 

vô hình, vì thế không cần người đứng đầu ở 
trần gian. Chỉ Đức Ki-tô là đầu Hội thánh.

• Mỗi giáo dân, dưới sự linh hứng của Chúa 
Thánh Linh, có thể hiểu và diễn giải Thánh 
Kinh, không cần đến Huấn quyền của Giáo 
Hội.

• Chỉ mình ĐTC có quyền triệu tập công đồng, 
như thế ngài ngăn cản tiến trình cải cách



• Luther phê bình giáo huấn về 
transustanziazione, ủng hộ thuyết 
consustanziazione, cho là Đức Ki-tô hiện diện 
cùng, trong và dưới hình bánh.

• Thánh lễ không phải là bí tích, chỉ là hình thức 
tưởng niệm.



• 15.06.1520 sắc lệnh Exurge Domine lên án Luther 
và các tác phẩm của ông. Trong thời hạn 60 buộc 
phải huỷ bỏ và tuân theo Giáo quyền.

• 10.12.1520 Luther phản ứng lại bằng cách đốt sắc 
lệnh của ĐTC, Giáo luật.

• 03.02.1521 với sắc lệnh Romanum Pontificem, 
ĐTC Leone X tuyệt thông Luther với tội danh dị 
giáo.

• 16-25.04.1521 Hoàng đế Carlo V triệu tập hội 
nghị tại Worms lên án các tác phẩm của Luther.
Luther từ chối tuân theo pháp quyền, khẳng định 
các tác phẩm của mình hợp pháp.



Công đồng Trento



VỀ THÁNH KINH VÀ TRUYỀN THỐNG

Thánh công đồng theo gương các Giáo Phụ
chính thống đón nhận và kính trọng, bằng tình
cảm đạo đức và tôn kín của các ngài đối với
tất cả các sách Cựu Ước cũng như Tân Ước, vì
Thiên Chúa là tác giả duy nhất của cả hai, cùng
với những lưu truyền về đức tin và phong
hoá hoặc đã xuất phát từ lời của Đức Kitô
hoặc đã được Thánh linh đọc cho viết và được
Giáo Hội Công Giáo lưu giữ trong truyền thống
liên tục.



VỀ ƠN CÔNG CHÍNH HÓA
• Nếu ai nói con người có thể được công chính hóa

trước mặt Thiên Chúa do công nghiệp của mình
thực hiện nhờ khả năng theo bản tánh hoặc nhờ
thực thi lề luật, mà không cần ân sủng Thiên
Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Anathema sit.

• Nếu ai nói con người tự do (libre-arbitre) hoàn
toàn khỏi hợp tác với Thiên Chúa tác động và
thúc đẩy họ, chỉ cần ưng thuận để Thiên Chúa
thúc đẩy và kêu gọi, miễn là sẵn sàng đón nhận
ơn công chính hóa. Và rằng họ không thể từ chối
việc ưng thuận như mình muốn, mà chỉ như một
vật vô hồn tuyệt đối không thể làm gì và chỉ
thuần túy thụ động. Anathema sit.



VỀ CÁC BÍ TÍCH

Nếu ai nói các bí tích luật mới không được
Chúa Kitô thiết lập tất cả; hoặc nói có nhiều
hay ít hơn bảy bí tích; hoặc nói một trong bảy
không thực sự và không đúng là bí tích.
Anathema sit.



VỀ THÁNH THỂ

Nếu ai từ chối không nhận trong bí tích thánh
thể có chứa đựng thực sự và theo bản thể
Mình và Máu cùng với linh hồn và thiên tính
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cách toàn diện,
lại nói rằng tất cả chỉ hiện diện như dấu chỉ,
hình bóng hay do hiệu quả. Anathema sit.



VỀ THÁNH LỄ

Nếu ai nói nghi lễ Giáo hội Roma, đọc nhỏ
phần lễ quy và lời truyền phép phải được kết
án; hoặc nói thánh lễ phải chỉ được cử hành
bằng ngôn ngữ bình dân. Anathema sit.



VỀ CHỨC LINH MỤC

Nếu ai nói trong Tân Ước không có chức linh
mục hữu hình và bề ngoài, hoặc không có
năng quyền nào để thánh hiến, hiến dâng
Mình thật Máu thật của Chúa, cùng tha và
cầm tội, mà chỉ là một trách vụ, một thừa tác
viên rao giảng tin mừng; hoặc nói những ai
không rao giảng không phải là linh mục.
Anathema sit.



VỀ VIỆC THIẾT LẬP CHỦNG VIỆN

Những người trẻ nếu không được giáo dục tốt sẽ dễ bị
khoái lạc trần gian lôi kéo. Vì thế, nếu không được huấn
luyện đời sống tôn giáo và đạo đức từ tuổi nhỏ, tuổi chưa
bị thấm nhiễm những tập quán xấu, trừ phi có sự bảo vệ
hoàn toàn đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, họ không thể
kiên trì hoàn hảo với kỷ luật giáo hội. Do đó thánh công
đồng truyền tất cả các nhà thờ chánh tòa, tòa tổng giám
mục và các cấp cao hơn, mỗi nơi tùy phương tiện và phạm
vi của địa phận, phải tổ chức và buộc phải nuôi dưỡng
trong sự đạo hạnh và huấn luyện theo kỷ luật giáo hội, một
số trẻ em trong thành phố hoặc địa phận đó, còn nếu
không đủ số thì lấy trẻ trong tỉnh tại một trường được giám
mục chọn gần các nhà thờ hoặc nơi nào khác thích hợp.



VỀ HÔN NHÂN

Những ai chủ trương kí kết hôn nhân cách
khác, không cần sự hiện diện của cha xứ, hoặc
linh mục được cha xứ hay Đấng Thường
Quyền cho phép và trước mặt hai ba nhân
chứng. Thánh công đồng xác định họ kí kết
như thế không hợp lệ và tuyên bố hôn ước
kiểu đó vô giá trị và bất thành.





























Công đồng Vatican I



• ĐTC Pio IX, với sắc lệnh Aeterni Patris, ra ngày 
29.06.1868, triệu tập Công đồng

• 08.12.1869 phiên họp đầu tiên diễn ra tại đền 
thờ thánh Phê-rô.

• 800 thành viên tham dự.



Hiến chế Dei Filius
• Nếu ai nói bản thể hay yếu tính của Thiên Chúa và tất cả 

mọi vật là một và đồng nhất. Anathema sit.

• Nếu ai rằng Thiên Chúa duy nhất và chân thật, Đấng Sáng
Tạo và là Thiên Chúa chúng ta, không thể nào nhận biết
cách chắc chắn qua những công trình của Ngài, nhờ vào
ánh sáng tự nhiên của lý trí nhân loại. Anathema sit.

• Nếu ai nói rằng những tín điều giáo hội đưa ra, đôi khi có 
thể phải hiểu cách khác, theo như sự tiến bộ của khoa học, 
với ý nghĩa khác với ý nghĩa mà giáo hội đã hiểu và còn 
đang hiểu. Anathema sit.



Hiến chế Pastor Aeternus 

Chúng tôi dạy và tuyên bố rằng Giáo hội Roma,
do sự sắp đặt của Thiên Chúa, có quyền tối
thượng và năng quyền thường xuyên trên mọi
Giáo hội khác, và rằng quyền tài phán của giáo
chủ Roma thì trực tiếp như quyền giám mục.
Những mục tử các cấp và thuộc mọi nghi lễ cùng
mọi tín hữu, từng người và toàn thể đều có bổn
phận tùy thuộc do phẩm trật và vâng lời thật sự,
không những trong những vấn đề liên hệ đến đức
tin phong hóa, mà cả trong vấn đề kỷ luật và quản
trị giáo hội trải rộng khắp thế giới



Quyền này của Đức giáo hoàng không hề cản
trở quyền tài phán thường xuyên và trực tiếp
của các giám mục, qua đó các giám mục, được
Thánh Thần thiết lập, kế vị các Tông đồ, để
chăm sóc và cai quản đoàn chiên được ủy thác
cho các ngài như những mục tử chân thực



Chúng tôi truyền dạy và công bố tín điều đã được
Thiên Chúa mạc khải : Đức giáo hoàng Roma khi
ngài lên tiếng từ tòa (ex cathedra) nghĩa là chu
toàn trách vụ mục tử và thầy dạy mọi Kitô hữu,
dùng quyền tông đồ tối cao, để xác định một giáo
thuyết về tín lý hay luân lý thì toàn thể Giáo hội
phải chấp nhận, vì khi đó ngài được hưởng sự trợ
giúp thần linh đã được hứa cho Pherô, về ơn bất
khả ngộ mà Chúa Cứu Thế đã muốn ban cho giáo
hội để định tín về đức tin và luân lý. Do đó, những
định tín của đức giáo hoàng Roma không thể thay
đổi, chứ không phải vì sự nhất trí của Giáo hội.



Công đồng Vatican II



Gioan XIII

• 25.01.1959 ĐTC Gioan XXIII công bố triệu tập 
Công đồng chung

• 11.10.1962 ĐTC Gioan XXIII chủ sự thánh lễ 
long trọng khai mạc Công đồng

• Hơn 2500 tham dự viên thuộc mọi thành
phần: Hồng Y, Giám mục, Giáo phụ, tu sĩ và 
giáo dân



3 nét chính

• Mục vụ
• Cập nhật
• Đại kết



Phaolo VI

• De Ecclesia: bàn về Giáo hội
• Đối thoại với thế giới

• Hiệp nhất



Các trọng sắc

• Dei Verbum: về Thánh Kinh
• Lumen Gentium: về Giáo Hội
• Sacrosantum Concilium: về phụng vụ
• Gaudium et Spes: về mục vụ



Giáo hội tại Việt Nam

• Năm 1533, theo Khâm Định Việt Sử (33,6b),
chỉ dụ cấm đạo của vua Lê Trang Tôn đã nói
đến một thừa sai tây phương tên I-Ni-Khu, lén
theo đường biển vào truyền đạo tại làng Ninh
Cường, và làng Trà Lũ.

• Năm 1550, cha Gaspar De Santa Cruz đến
giảng đạo tại Hà Tiên.

• Năm 1583, do lời mời của nhà Mạc, các linh
mục dòng Phanxicô đã đến Bắc Hà.



• Năm 1588, hai cha Luis de Fonseca và
Grégoire de la Motte bị vua Chiêm Thành hãm
hại tại Quảng Nam.

• 18.01.1615, hai giáo sĩ Francesco Buzomi,
Diego Carvalho và tu huynh Antonio Dias Dòng
Tên cập bến Cửa Hàn, Quảng Nam.

• 19.03.1627, Ðắc Lộ và Pierre Marquez cập bến
Cửa Bạng, Thanh Hoá.













• 09.09.1659 ĐTC Alexandre VII ban hành Tông
thư "Super Cathedram" thiết lập hai giáo
phận truyền giáo đầu tiên trên đất Việt,
chọn hai thừa sai Hội Truyền Giáo Ba Lê làm
“Giám quản tông toà”:

1. Giám Mục Lambert de la Motte (MEP )
giám quản Giáo phận Ðàng Trong từ sông
Gianh trở vào Nam, bao gồm phần đất Chiêm
Thành, Chân Lạp.

2. Giám Mục Francois Pallu (MEP ) giám
quản Giáo phận Ðàng Ngoài từ sông Gianh
trở ra Bắc và bao gồm miền Nam Trung Hoa.



• Bốn thày cả tiên khởi được tuyền chức tại
chủng viện Juthia, Thái Lan, do việc đặt tay
của Giám mục Lambert de la Motte là Giuse
Trang (tháng3-1668),Gioan Huệ và Bênêdictô
Hiền (6-1668) và Luca Bền (1669).

• Các giáo sĩ dòng Tên đã tuyển chọn và huấn
luyện tổ chức các "Thày giảng" qua việc hình
thành "nhà Ðức Chúa Trời" để trợ lực trong
công tác tông đồ, giảng dạy giáo lý cho tân
tòng, thay thế các giáo sĩ khi các ngài bị trục
xuất hoặc tình thế khó khăn và quản trị tài sản
cộng đoàn .



• Năm 1670, Giám mục Lambert de la Motte chính
thức viếng thăm giáo phận Ðàng Ngoài và tổ chức
công đồng đầu tiên tại Phố Hiến (tháng 2) truyền
chức cho 7 thày cả, 48 thày nhận lãnh bốn chức nhỏ.

• Vào mùa chay, ngài khởi xướng đời sống tu trì cho
người phụ nữ bản xứ qua việc thiết lập và phê chuẩn
luật "Dòng Mến Thánh Giá", các chị sống cộng đoàn,
đặt của cải làm tài sản chung, dưới quyền của bà bề
trên, hằng ngày nguyện ngắm sự khổ nạn của Chúa
Kitô trên Thánh giá.

• Công việc mục vụ của các chị là dạy giáo lý cho người
nghèo, viếng thăm người già yếu, bán thuốc viên và
nhất là rửa tội cho các em nhỏ hấp hối con nhà
nghèo túng trong mọi hang cùng ngõ hẻm của thôn
làng.



Năm 1802, Vua Gia Long thống nhất sơn hà, 
mở ra triều đại nhà Nguyễn, tình hình ổn định:

• Giáo phận Ðàng Trong: 1 giám mục, 5 hừa sai, 
15 thầy cả và 60.000 tín hữu

• Giáo phận Tây Ðàng Ngoài: 1 giám mục, 4 
thừa sai, 41 thầy cả và 120.000 giáo dân.

• Giáo phận Ðông Ðàng Ngoài: 1 giám mục, 4 
thừa sai, 41 thầy cả và 140.000 giáo dân.



• 30.000 anh hùng Việt nam Tử Ðạo dưới 
thời Chúa Trịnh Ðàng ngoài; Chúa nguyễn 
và Nhà Tây Sơn ở Ðàng Trong.

• 40.000 chiến sĩ đức tin đã anh dũng tuyên 
xưng đức tin dưới ba triều đại: Minh Mạng 
(1820-1841), Thiệu Trị (1841-1847) và Tự 
Ðức (1848-1883).

• 60.000 tín hữu kiêu hùng chết vì tin vào 
Chúa Kitô do việc bắt bớ, thảm sát, phân 
sáp của phong trào Văn Thân (1862-
1885).



Trong số 130.000 tiền nhân anh dũng hi 
sinh mạng sống để bảo vệ đức tin :
 64 vị được tôn phong "chân phước" do 

Ðức Thánh Cha lêo XIII ngày 07-05-1900
 8 vị được nâng lên hàng "chân phước" 

do Ðức Thánh Cha Piô X ngày 15-04-
1906 và thêm 20 Vị vào ngày 11-04-1909 .
 25 Vị được tuyên xưng "chân phước " 

do Ðức Thánh Cha Piô XII ngày 29-04-
1951 .



118 Thánh tử đạo và chân phước Việt nam gồm 
có 96 Vị thánh Việt nam, 10 Thánh thuộc hội 
Thừa sai ba lê và 11 Vị thuộc dòng Ða minh Tây 
ban Nha. Các ngài bao gồm mọi thành phần dân 
Chúa :

• 8 Giám mục (6 dòng Ða Minh, 2 Hội Thừa sai Ba 
Lê)

• 50 linh mục (37 linh mục Việt nam, 5 giáo sĩ dòng 
Ða Minh Tây ban Nha và 8 thừa sai Pháp)

• 16 thầy giảng và 1 chủng sinh (Tôma Trần văn 
Thiện)

• 42 giáo dân (1 phụ nữ : Thánh Annê Lê thị 
Thành).



Anrê Phú Yên

05.03.2000
ĐTC Gioan Phaolo II
tôn phong lên bậc
Chân Phước một
thanh niên Việt Nam,
tử đạo ngày 26 tháng
7 năm 1644, và được
biết dưới tên thánh
Anrê, và đồng thời
cũng là Thầy Giảng.



Những gì chúng ta biết được qua cha Đắc Lộ
về Thầy Anrê, về cuộc sống đạo của Thầy
trước khi chịu tử đạo, cũng như chính cuộc
hành trình Thầy phải chịu, cũng như được xác
nhận qua các lời cung khai của những người
làm chứng trong cuộc Điều Tra theo giáo luật,
diễn ra tại Macao từ ngày 16 tháng 12 năm
1644 đến ngày 13 tháng giêng năm 1645, tức
là không đầy sáu tháng sau khi vị Tôi Tớ Chúa
bị sát hại.



Thầy Giảng Anrê, gốc tỉnh RanRan (Phú Yên),
là con út của một phụ nữ tên thánh là
Gioanna. Tuy góa bụa nhưng bà giáo dục con
cái với tất cả lòng tận tụy và khôn ngoan. Anrê
là một cậu bé mảnh khảnh, nhưng tư chất
thông minh, có óc phán đoán tốt và tâm hồn
hướng chiều về sự thiện. Do lời năn nỉ của bà
mẹ, cha Đắc Lộ, vị linh mục Thừa Sai dòng Tên
nổi tiếng, đã nhận cậu Anrê vào số các môn
sinh của ngài. Anrê chăm chỉ học chữ Nho và
chẳng bao lâu trổi vượt các bạn đồng môn.



• Anrê được lãnh nhận bí tích Rửa Tội cùng với
mẹ ba năm trước khi bà qua đời, tức là năm
1641, khi Anrê được 15 tuổi. Anrê sinh năm
1625 (hay 1626), không rõ ngày tháng, và lúc
chịu chết năm 1644, Thầy trạc độ 19 hay 20
tuổi.

• Theo các bản Tường Trình của cha Đắc Lộ, một
năm sau khi chịu phép Rửa Tội, tức là năm
1642, Anrê được cha Đắc Lộ nhận vào nhóm
cộng sự viên thân tín của ngài, và sau một
năm huấn luyện thêm về tôn giáo và văn hóa,
Anrê bắt đầu thi hành công tác Thầy Giảng.



Vào khoảng 5 giờ chiều, một viên chỉ huy cùng
với 30 người lính vào nhà tù, nơi vị Tôi Tớ Chúa bị
giam giữ, và ra lệnh cho Thầy phải đi theo tới nơi
hành quyết.
Thầy Anrê cảm tạ Chúa vì giờ hiến tế đã tới, và
sau khi chào mọi người hiện diện trong tù, Thầy
nhanh nhẹn bước đi. Quân lính vây chặt chung
quanh và dẫn Thầy Anrê đi qua các đường phố ở
Kẻ Chàm, tới một cánh đồng ngoài thành. Cha
Đắc Lộ cùng nhiều Kitô hữu Bồ Đào Nha và Việt
Nam cũng như nhiều người lương đã đi theo và
chứng kiến cuộc xử tử vị Tôi Tớ Chúa.



Đến nơi hành hình, Thầy Anrê quì xuống. Quân
lính vây quanh tứ phía, họ tháo gông cho Thầy và
trói hai tay Thầy lại.
Trong khi đó, theo thói quen tại đây, cha Đắc Lộ
xin và được phép trải một tấm chiếu bên dưới
chỗ Thầy Anrê quì để hứng lấy máu Thầy, nhưng
Thầy Anrê không muốn nhận điều ấy, Thầy muốn
máu mình rơi xuống đất, như trường hợp Máu
Cực Trọng Chúa Kitô đã đổ ra.
Cha Đắc Lộ tôn trọng quyết định của Thầy Anrê và
quì xuống bên cạnh Thầy. Trong khi đó, Thầy Anrê
nhắn nhủ các Kitô hữu hiện diện hãy luôn kiên
vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết
của Thầy, và hãy giúp lời cầu cho Thầy được trung
thành tới cùng.



Cuộc hành quyết Thầy Anrê được thi hành 
bằng mấy nhát dao đâm thấu cạnh sườn bên 
trái, và sau cùng khi một người lính sắp dùng 
đao chém đầu, Thầy lớn tiếng kêu lên Giêsu. 
Cho tới hơi thở cuối cùng, Thầy Anrê đã chứng 
tỏ lòng kiên trung trong việc chấp nhận hiến 
tế cuộc sống vì lòng tin yêu Chúa Kitô. 
Sau khi cuộc hành quyết hoàn tất, cha Đắc Lộ, 
người đã chứng kiến tất cả diễn tiến vụ hành 
hình kinh khiếp ấy, xin được thi hài của Thầy 
Anrê và đưa xuống tàu đưa sang Macao và an 
táng tại đây ngày 15 tháng 8 năm 1644. 



Trong thế kỷ XX
Trong phiên họp ngày 30-06-1924 dưới sự chủ toạ của
Giám mục Henri Lecroat (SJ) thanh tra Toà Thánh, các
giám mục miền Ðông Dương đã đề nghị Bộ Truyền
Giáo đổi tên các giáo phận, từ đây các giáo phận sẽ lấy
tên thành phố có Toà Giám mục thay vì sử dụng danh
xưng theo hành chánh dân sự.
Toà thánh thiết lập Tòa khâm Sứ tại Ðông Dương, đặt
tại Phủ Cam, Huế, vào năm 1925. Vào đúng 400 năm
(1533-1933) sau ngày Tin Mừng được rao giảng trên
đất Việt, Ðức Thánh Cha Pio XI đã tấn phong Giám mục
tiên khởi Việt Nam: Gioan Baotixita Nguyễn bá Tòng
ngày 11-06-1933 tại Ðền thờ Thánh Phêrô.



Ðể kỷ niệm 300 năm thành lập hai giáo
phận đầu tiên (1659 - 1959 ) và ghi dấu sự
phát triển của giáo Hội Việt nam: Ðại Hội
Thánh Mẫu toàn quốc được tổ chức tại
Saigon ngày 17 đến 19-02-1959 dưới sự
chủ toạ của Ðức Hồng y Gregogio
Agagianian, quyền Tổng trưởng Bộ Truyền
Giáo .



Ngày 24 -11-1960 qua Tông thư "Venerabilium 
Nostrrorum " Ðức Thánh Cha Gioan XXIII thiết lập 
hàng Giáo Phẩm Công GiáoViệt Nam" với ba Giáo 
tỉnh: Hà Nội, Huế, và Sàigòn. Tông Thư được 
công bố ngày Lễ kính Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội, ngày 08-02-1960:

- Giáo tỉnh Hà Nội bao gồm các Giáo phận Lạng 
Sơn, Hai Phòng, bắc Ninh, Hưng Hoá, Thái Bình, 
Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hoá và Vinh .

- Giáo tỉnh Huế gồm các giáo phận: Quy Nhơn, 
Nha Trang và Komtum .

- Giáo Tỉnh Saigon quy tụ các giáo phận Vĩnh 
Long, Cần Thơ, và ba giáo phận mới được thành 
lập: Ðàlạt, Mỹ Tho và Long Xuyên .



Hạt giống Tin Mừng đâm sâu trong lòng 
đất mẹ, phát sinh hoa trái đời sống đức tin 
kiên cường của người tín hữu, thêm nhiều 
Giáo phận mới liên tục được thiết lập : 
Giáo phận Ðà nẵng (1963), Phú Cường và 
Xuân Lộc (1966), Ban Mê Thuộc (1967) và 
sau cùng là Phan Thiết (1975). Trong hoài 
bão và ước vọng mang Tin Mừng Ðức kitô 
cho các dân tộc lân bang như Cao miên, 
Ai lao, và Thái lan, Hội Thừa sai việt nam 
được thành hình năm 1972 .



Thành qủa đường hướng mục vụ của công đồng
ghi dấu bước tiến quan trọng, nhiều giáo phận
mới được chia và thành lập:
Giáo phận Phát Diệm, Thanh Hoá (1932), Thái
Bình (1936), Vĩnh Long (1938), Lạng Sơn (1939),
Cần Thơ (1955), song song với việc tuyển chọn
và liên tiếp tấn phong các giám mục Việt Nam:
Gm hồ ngọc Cẩn (1935), Gm Ngô đình Thục
(1938), Gm Phan đình Phùng (1940), Gm Lê hữu
Từ (1945), các Gm Trịnh như Khuê, Phạm ngọc
Chi, Trương cao Ðại (OP), Hoàng văn Ðoàn (OP)
(1950), Gm Trần hữu Ðức (1951), Gm Nguyễn
văn Bình và Nguyễn văn Hiền (1955).



• Lần đầu tiên tong dòng lịch sử Giáo Hội Việt nam,
Ðức Tổng Giám Mục Giuse Maria Trịnh như Khuê,
Tổng giám Mục Hà Nội, đuợc thăng lên hàng
Hồng Y tiên khởi do Ðức Thánh Cha Phaolô VI vào
ngày 30-06-1978.

• Ngày vinh quang, khải hoàn, ngày 19-06-1988,
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã long trọng tôn
phong 117 Thánh Tử đạo Việt nam tại Công
trường Thánh Phêrô với sự tham dự của hàng
ngàn giáo hữu Việt nam trong niềm tri ân các tiền
nhân anh dũng, bất khuất, trung kiên đổ máu đào
vì niềm tin son sắt vào Ðức Kitô và Giáo Hội .



“Nếu hạt giống hôm qua gieo vào lòng lịch
sử đã có một quá khứ oai hùng, cũng sẽ
bảo đảm muôn phần phong phú cho
tương lai mùa hoa nở trong vườn hoa
Giáo Hội Việt Nam của quý chư huynh”.

Gioan Phaolo II

(Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập 
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 1960-1985)



Thầy bảo cho anh
biết: anh là Phê-rô,
nghĩa là Tảng Đá,
trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội
Thánh của Thầy, và
quyền lực tử thần sẽ
không thắng nổi.

(Mt 16, 18)
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