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Giáo dân là ai?

Giáo dân, người là ai?



Từ “giáo dân” (laicus) lần đầu tiên xuất hiện trong

thư của Thánh Clementê (40,6) vào năm 96 để chỉ

người giáo dân bình thường, phân biệt với phó tế

hoặc linh mục



Thánh Clêmentê là vị

Giám Mục thứ ba kế vị

thánh Phêrô tại Giáo

Đoàn Rôma (sau Lino

và Anaclet), từ năm 92 

đến năm 101.

Clément sở dĩ được nổi tiếng

và rất có uy thế trong Giáo

Hội là nhờ

“Bức thứ gửi cho Giáo

Đoàn Corinthô” 

(khoảng năm 96) mà chính

tay Ngài soạn thảo và gửi đi



“Giáo dân” = giáo hữu, tín

hữu, bổn đạo, đạo hữu”.

Laic (Pháp), 

Lay (Anh), 

Laien (Đức) 

Laico (Italia)

Lægfolk (Đan Mạch); 



laicus trong tiếng

latinh. Nguyên ngữ của

từ “laicus” phải tìm

trong tiếng Hy lạp

laikos = 

chung, cộng đoàn, 

bởi danh từ

laós, có nghĩa là “dân”, 

để phân biệt với

klerikos (giáo sĩ) 



“laos” được Thánh Giacôbê nói đến

trong Cv 15,14: “Ông Simôn đã thuật lại

cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên

Chúa đã đoái thương chọn trong các dân

ngoại (ethne) một dân (laos) mang danh

Người” 



Và trong thư thứ nhất của

Thánh Phêrô 2,9: 

“Còn anh em, anh em là dân (laos) được

tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là

dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để

loan truyền những kỳ công của Người, 

Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, 

vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền”.



Như vậy, trong ý nghĩa thần học, với từ

ngữ laos trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ

Giáo Dân

nghĩa là

Dân Chúa, 

một dân khác với dân ngoại (ethne) 



Thánh Kinh đã dùng tiếng “dân” theo một nghĩa

chuyên môn dành riêng cho Israel. 

Israel là “dân của Chúa” (laós tou Theou), 

nghĩa là dân được Chúa chọn làm sở hữu, đối

lại với “người ngoại” 

Tân ước chuyển sang cho Giáo hội

những đặc tính của Dân Chúa.

Giáo hội là Dân Chúa

theo giao ước mới.



Theo Công Đồng Vatican II, 

người Giáo Dân là ai?



“Danh hiệu giáo dân ở đây được hiểu là tất cả những kitô

hữu không thuộc hàng giáo sĩ và bậc tu trì được Hội

Thánh công nhận; nghĩa là những Kitô hữu đã được tháp

nhập vào thân thể Chúa Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, đã trở

nên Dân Thiên Chúa, và tham dự vào chức vụ tư tế, tiên

tri và vương giả của Chúa Kitô theo cách thức của họ; họ

là những người đang thực hiện sứ mệnh của toàn dân Kitô

giáo trong Hội Thánh và trên trần gian theo phận vụ riêng

của mình.” 

(GH, số 31)



“Tính cách trần thế là tính cách riêng biệt và đặc thù

của giáo dân. ” (GH số 31).

Tính cách riêng biệt và đặc thù của giáo

dân là gì ?



Ơn gọi riêng của người giáo dân là gì ?

“Giáo dân có bổn phận tìm kiếm Nước Thiên Chúa

bằng cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng

theo ý Thiên Chúa. 

Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như

từng công việc và bổn phận của trần thế, giữa những

cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã

hội; tất cả những điều đó như dệt thành cuộc sống

của họ.”



“Đó là nơi Thiên Chúa gọi họ, để dưới sự hướng dẫn

của tinh thần Phúc Âm, như men từ bên trong, họ

thánh hóa thế giới bằng việc thi hành những nhiệm

vụ của mình; 

và như thế, với lòng tin, cậy, mến sáng ngời, và nhất

là với những bằng chứng đời sống, họ tỏ rõ Chúa

Kitô cho kẻ khác, vì thế, họ có nhiệm vụ đặc biệt soi

sáng và xếp đặt những thực tại trần gian có liên hệ

mật thiết với họ, để chúng không ngừng phát triển và

lớn mạnh theo thánh ý Chúa Kitô, hầu ca tụng Đấng

Tạo Hóa và Đấng Cứu Độ.”



Để là chứng nhân đích thực, người giáo dân

cần ý thức sống sự hiệp thông với Chúa

Giê-su. 



“Ta là cây nho thật và Cha 

ta là người trồng nho ... 

Hãy ở trong Ta và Ta ở

trong các con” (Ga 15, 1.4) 

Mối dây liên kết giữa Chúa và các

môn đệ của Ngài, 

giữa Đức Kitô và người được rửa tội



Ngày nay, giáo dân tham gia vào việc xây

dựng cộng đồng công giáo và chia sẻ nhiệm

vụ chung của Giáo hội. (ĐTC. Benedicto XVI)



Để có thể nhận lãnh vai trò đúng đắn trong

Giáo hội trước nhiều thay đổi trong xã hội, 

người giáo dân cần được đào tạo về giáo lý

và thần học.

“Ngoài việc huấn luyện về đời sống thiêng liêng, 

còn phải huấn luyện vững chắc về giáo lý, ngay

cả về thần học, luân lý, triết học tùy theo tuổi

tác, hoàn cảnh và khả năng” (Sắc lệnh tông đồ

Giáo Dân, số 29).



THẦN HỌC LÀ GÌ?



Thần học, chuyển dịch từ tiếng Hy Lạp

θεολογια - theologia

là một thuật từ được Platon sử dụng lần

đàu tiên, 

Sau này Aristote nói đến ‘‘triết lý

thần học’’ và sự hiếu biết về thần

học. 



THẦN HỌC ĐƯỢC CÁC GIÁO PHỤ SỬ DỤNG CHO KI-TÔ GIÁO.

Các Giáo Phụ là những người không những có đời sống thánh

thiện gương mẫu, mà còn giảng dạy quảng bá và

bênh vực các chân lý của Phúc Âm, để chống lại các

bè rối (heretics) và những kẻ dạy sai lạc giáo lý tinh tuyền do 

các Tông Đồ truyền lại.



Origène là người đầu tiên dùng từ

ngữ “thần học” để chỉ tri thức về

Thiên Chúa theo nghĩa Kitô giáo. 

Origène cũng dùng từ ngữ “thần

học” (θεολογια) để chỉ những lời

giảng thuyết về Thiên Chúa và về

đức Kitô (sermo de Deo et 

Christo), và để chỉ việc tuyên

xưng đức Kitô là Thiên Chúa thật.
ORIGÈNE (185? - 255)



Thánh Augustinô

dùng thuật từ

doctrina sacra =

Giáo thuyết thánh

thay cho Thần học. 



Thần học gắn với kinh nghiệm của chúng ta về

Thiên Chúa, cách riêng kinh nghiệm của chúng ta 

trong tư cách là một cộng đoàn đức tin. 

Thần học là cố gắng nhận hiểu và diễn giải kinh

nghiệm đức tin của một cộng đoàn, đưa kinh nghiệm

đó vào trong sự diễn đạt bằng ngôn ngữ và biểu

tượng. 



Theo Thánh Anselmô, thần học

là

fides quaerens

intellectum, 

đức tin tìm kiếm sự

hiểu biết.

Tiến Sĩ Hội Thánh (1032-1109)



Đức tin tìm kiếm sự hiểu biết

Với định nghĩa này về thần

học, Thánh Alsemô muốn nói

rằng, một khi đã vững chắc

trong đức tin, chúng ta sẽ bị

coi là khinh suất (khinh

thường dẫn đến sơ suất), 

nếu không cố gắng tìm hiểu

điều chúng ta tin.



Với sự nhấn mạnh đặt vào đức tin, thần học rất khác

với khoa nghiên cứu tôn giáo hay khoa lịch sử các

tôn giáo, những môn này nhằm nghiên cứu một

truyền thống tôn giáo hay một đức tin từ bên ngoài, 

trong tư cách là một người quan sát đứng ngoài, 

khách quan. 



Trong khi đó, làm thần học là cố gắng diễn tả

đức tin của mình từ bên trong một truyền thống

tôn giáo cụ thể. 

Để thực sự “làm” thần học thì cần phải có đức

tin đóng vai trò cầu nối với một ý thức về Thiên

Chúa. 

Đức Gioan Phaolô I phát biểu không lâu trước

khi ngài qua đời: ‘Các nhà thần học nói nhiều

về Thiên Chúa. Tôi tự hỏi các vị ấy có

thường nói với Thiên Chúa không’.



Karl Rahner, nhà

thần học Công Giáo

kiệt xuất của thế kỷ

20, đã ghi nhận rằng

“thần học là sự suy

tư có tính khoa học

và hệ thống của

Giáo Hội về đức tin 

của mình” 



“Vì vậy một thần học đích thực quan trọng biết bao. Đức

tin chính đáng dẫn lý trí đến chỗ mở ra cho thiêng liêng, 

để cho lý trí, được tình yêu vì chân lý hướng dẫn, có thể

biết Thiên Chúa gần hơn. 

Do vậy làm thành phần của thần học gồm có một bên là sự

khiêm nhường để mặc Thiên Chúa “chạm” đến và một bên

là kỷ luật liên kết với trật tự lý trí, giữ cho tình yêu khỏi sự

mù quáng…” (Ratzinger). 



“Lý trí, khi bước đi trên con 

đường do đức tin vạch ra, 

không phải là một lý trí bị

giam hãm, 

mà là lý trí đáp lại ơn gọi

rất cao xa của nó” 

(ĐTC. Benedicto XVI).



Đối tượng của thần học là Thiên Chúa

và chương trình cứu độ của Ngài. 

Mục đích của thần học là hiểu biết

Thiên Chúa và chương trình cứu độ con 

người, nhằm dẫn đưa con người đến

sống thiết thân với Ngài.



“Đức tin Kitô giáo được diễn tả bằng nhiều

cách, bằng đời sống yêu thương và phục vụ

người khác, bằng cầu nguyện và phụng tự, 

bằng âm nhạc, kiến trúc, hội họa, bằng các

Sách Thánh và bằng truyền thống Kitô giáo

sống động. 

Thần học là nỗ lực diễn tả đức tin Kitô giáo

bằng ngôn ngữ” 

(T. Rausch, Dẫn nhập Thần Học).



THẦN HỌC CĂN BẢN CHO 

GIÁO DÂN 

không có tham vọng gì lớn lao cả, mà chỉ là một cố

gắng nhỏ bé giúp người Giáo Dân có thể tìm hiểu

Đức Tin của họ từ bên trong, 

giúp họ phần nào có thể diễn tả kinh nghiệm Đức Tin 

của họ bằng ngôn ngữ mà họ đang sử dụng, 

và với người giáo dân Việt Nam là bằng chính tiếng

Việt thân thương và quý giá.


