
Giáo lý chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới 
tại Philadelphia 2015 
 
Chúng tôi hân hoan giới thiệu tập sách các bài giáo lý về đời 
sống gia đình này, do Tổng giáo phận Philadelphia và Hội 
đồng Tòa thánh về Gia đình soạn thảo, để chuẩn bị cho Đại 
hội Gia đình Thế giới lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 22- 
27.09.2015 tại thành phố Philadelphia, Hoa kỳ. 
 
Tập giáo lý này giải thích giáo huấn công giáo về tính dục, 
hôn nhân và gia đình vốn phát xuất từ niềm tin cơ bản, tin 
vào Chúa Giêsu. Tập giáo lý này bắt đầu với trình thuật tạo 
dựng, trình bày tóm tắt về sự sa ngã và những thách đố 
chúng ta đang đối diện, nhưng nhấn mạnh kế hoạch của 
Thiên Chúa để cứu độ chúng ta. Tình yêu là sứ mệnh của 
chúng ta. Chính tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân 
đem đến cho chúng ta sự sống dồi dào. 
 
Công đồng Vaticanô II dạy rằng mỗi gia đình đều là một 
“hội thánh tại gia,” một tế bào nhỏ của Hội thánh lớn phổ 
quát. Tập giáo lý này giúp tìm hiểu ý nghĩa của điều đó. 
Chúng tôi mời gọi hết mọi người học hỏi các bài giáo lý 
này, cùng thảo 
luận với nhau, 
nhất là trong các 
giáo xứ, và cùng 
nhau cầu nguyện 
để Hội thánh biết 
có thể phục vụ 
cho các gia đình 
như thế nào, và 
để các gia đình 
biết có thể phục 
vụ Hội thánh 
như thế nào. Gia 
đình và Hội 
thánh hằng tùy 
thuộc lẫn nhau. 
 
Trong tập giáo lý này, chúng tôi cố gắng trình bày giáo huấn 
công giáo theo cách mới mẻ, rõ ràng, dễ hiểu đối với người 
công giáo hôm nay và tất cả những ai thành tâm thiện chí. 
Có thể nói tương tự theo cách diễn tả của thánh Augustinô 
trong quyển Tự Thuật (Confessions), Thiên Chúa vẫn là 
hôm qua, nhưng luôn luôn mới. Chúng tôi hy vọng bài giáo 
lý mới này trình bày cho anh chị em vẻ đẹp và tính xuyên 
suốt của giáo huấn công giáo, vốn là sự khôn ngoan cao cả 
tuyệt vời, và nguồn mạch dồi dào để canh tân trong mọi thời 
đại, kể cả thời đại chúng ta. 
  
Chúng tôi mong đợi cuộc quy tụ các gia đình từ khắp nơi 
trên thế giới tại Philadelphia. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng 
đại này, chúng ta đặc biệt cầu xin Đức Maria và Thánh 
Giuse, phụ mẫu của Thánh Gia Thất, bổn mạng của các gia 
đình,  chuyển cầu cho chúng ta. 
 
Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. 
Tổng Giáo Phận Philadelphia 
Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia 
Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Gia đình 

MỤC LỤC 
 
Thánh Giáo phụ Irênê có câu nói lừng danh “Vinh quang 
Thiên Chúa là con người sống dồi dào”.  Cũng có thể nói 
tương tự, vinh quang của người nam và người nữ là khả 
năng của họ để yêu thương như Thiên Chúa yêu thương. 
Cuộc sống trong một gia đình là lời mời gọi thể hiện tình 
yêu thương này trong đời sống hằng ngày. Điều mà người 
công giáo tin tưởng về cùng đích, hôn nhân và gia đình của 
con người – chính là nền tảng của tập giáo lý này để chuẩn 
bị cho cuộc gặp gỡ các gia đình trên thế giới tại Philadelphia 
năm 2015. Tập giáo lý này bao gồm 10 bước hoặc 10 
chương : 
 
I. Được Dựng Nên Để Chung Hưởng Niềm Vui 

 
Con người chúng ta không chỉ là một tồn tại ngẫu nhiên của 
cuộc tiến hóa. Chúng ta có phẩm giá cao trọng còn hơn một 
xác thể tổng hợp về sinh học. Thiên Chúa hiện hữu. Ngài 
nhân lành. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài tạo dựng chúng 
ta giống hình ảnh Ngài để chia sẻ niềm vui với Ngài. Ngài 
tích cực can dự vào cuộc sống chúng ta. Ngài đã sai Con 

Một của Ngài 
đến thế gian 
để khôi phục 
lại phẩm giá 
và dẫn đưa 
chúng ta về 
Nhà với Ngài. 
 

II. Sứ 
Mệnh Yêu 
Thương 
 
Thiên Chúa 
thực hiện công 
trình của Ngài 

qua chúng ta. Chúng ta có một sứ mệnh. Chúng ta đang sống 
trong một thế giới với một cùng đích, đó là đón nhận tình 
yêu của Thiên Chúa, và tỏ lộ tình yêu ấy cho những người 
khác. Thiên Chúa tìm cách cứu chữa một thế giới đã đổ vỡ. 
Ngài mời gọi chúng ta làm chứng và giúp thực hiện công 
trình ấy. 
 
III. Ý Nghĩa Tính Dục Con Người 

 
Thế giới vật chất hữu hình trần thế này không chỉ là một 
chất liệu bất động hay một thứ vật liệu đất sét làm nên ý chí 
con người. Tạo thành này là thánh thiêng và mang ý nghĩa bí 
tích. Tạo thành phản ánh vinh quang Thiên Chúa. Nó bao 
gồm cả thân xác chúng ta. Tính dục của chúng ta có năng 
lực truyền sinh, và thông phần phẩm giá của hiện hữu được 
tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta cần phải sống 
cho phù hợp  với phẩm giá đó. 
 
IV. Hai Nên Một 

 
Chúng ta đâu phải sinh ra để sống cô đơn. Chúng ta cần có 
nhau và bổ túc cho nhau. Tình bằng hữu và cộng đồng thỏa 
mãn niềm khát mong ấy bằng những mối dây liên kết cùng 

TÌNH YÊU  
LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA 
ĐỂ GIA ĐÌNH SỐNG DỒI DÀO 
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chung lợi ích và tình yêu. Hôn nhân là một thứ tình bằng 
hữu thân mật duy nhất thúc đẩy một người nam và một 
người nữ yêu  nhau theo cách thức của "giao ước Thiên 
Chúa". Hôn nhân là một Bí tích. Tình yêu vợ chồng phong 
nhiêu và được trao tặng cho nhau một cách trọn vẹn. Tình 
yêu này diễn tả sự thủy chung của Chúa Giêsu đối với Hội 
Thánh. 
 
V. Tạo Dựng Tương Lai 

 
Mục đích của hôn nhân là sự sống phong nhiêu và đón nhận 
sự sống mới. Con cái định hình nên tương lai y như chính 
chúng được định hình trong gia đình của chúng. Không có 
con cái, không thể nào có tương lai được. Trẻ được nuôi 
nấng trong tình yêu thương và sự dìu dắt là nền tảng cho 
một tương lai đượm thắm tình người. Trẻ bị tổn thương báo 
hiệu một tương lai bị thương tổn. Gia đình là nền tảng cho 
mọi cộng đồng lớn hơn. Các gia đình là những Hội thánh tại 
gia, là nơi cha mẹ giúp cho con cái khám phá được rằng 
Thiên Chúa yêu thương chúng và Ngài có một kế hoạch cho 
cuộc đời của từng đứa 
trẻ. 
 
VI. Mọi Tình Yêu 

Đều Mang Lại 
Hoa Trái 

 
Không phải mọi người 
đều được ơn gọi tiến 
đến hôn nhân. Nhưng 
đời sống nào cũng đều 
nhắm tới sinh bông kết 
trái. Đời sống nào cũng 
đều có năng lực và nhu 
cầu nuôi dưỡng sự sống 
mới – nếu không qua 
sinh sản và nuôi dạy con 
cái, thì cũng qua các 
hình thức sinh yếu khác 
nhằm dâng hiến bản 
thân, kiến tạo và phục 
vụ. Hội Thánh là một đại gia đình bao gồm những ơn gọi 
khác nhau, nhưng tuy khác biệt nhau, các ơn gọi này đều 
cần đến nhau và cũng đều nâng đỡ nhau. Đời linh mục, đời 
tu trì, và cuộc sống độc thân giữa đời đều làm phong phú, và 
được trở nên phong phú, nhờ chứng tá của đời sống hôn 
nhân. Những cung cách khác nhau để giữ đức khiết tịnh và 
đời sống độc thân bên ngoài đời sống hôn nhân đều là những 
lối tận hiến đời mình cho công cuộc phụng sự Chúa và cho 
cộng đồng nhân loại. 
 
VII. Ánh Sáng Trong Một Thế Giới Tăm Tối 
 
 Ở tình trạng tốt nhất của hôn nhân, gia đình chính là trường 
học dạy yêu thương, công bằng, lòng trắc ẩn, sự thứ tha, sự 
tương kính, đức kiên nhẫn và đức khiêm tốn giữa lòng một 
thế giới tăm tối bởi thói ích kỷ và những xung đột. Theo 
những đường hướng này, gia đình dạy chúng ta biết cách 
sống làm người. Tuy nhiên, nhiều cám dỗ cứ xuất hiện cố 
gắng dụ dỗ chúng ta quên đi rằng người nam và người nữ  

được tạo dựng nên để sống giao ước và hiệp thông với nhau. 
Sự nghèo đói, sự giàu có, văn hóa phẩm khiêu dâm, việc 
ngừa thai, những thứ triết lý và văn hóa lầm lạc, tất cả đều 
có thể tạo nên những bối cảnh thách đố hoặc đe dọa đời 
sống gia đình lành mạnh. Hội Thánh chống lại những thứ 
này để bảo vệ gia đình. 
 
VIII. Một Mái Ấm Cho Những Trái Tim Mang 

Thương Tích 
 

Nhiều người, đặc biệt ngày nay, phải đối diện với những 
hoàn cảnh đau khổ, do đói nghèo, tàn tật, bệnh hoạn, nghiện 
ngập, thất nghiệp, sự cô đơn của tuổi già. Nhưng nạn ly dị 
và đồng tính luyến ái đã tác hại đến đời sống gia đình một 
cách sâu xa đặc biệt. Các gia đình Kitô hữu và toàn thể các 
gia đình phải là nguồn mạch của lòng nhân hậu, an toàn, 
thân thiện và nâng đỡ cho những ai đang phải chống chọi 
với những vấn đề này. 
 
IX. Bản Chất và Vai Trò của Hội Thánh: Là 

Người Mẹ, Người 
Thầy, Gia Đình 
 
Hội Thánh có những 
hình thức cơ chế, vì 
Hội Thánh phải hoạt 
động trong trần thế. 
Nhưng điều này 
không làm mất đi 
yếu tính của Hội 
Thánh. Hội Thánh là 
Tân Nương của Đức 
Kitô, một “ngôi vị” 
chứ không phải một 
“cái gì đó”. Theo 
ngôn từ của Thánh 
Gioan XXIII, Hội 
Thánh là mẹ chúng 
ta, là thầy chúng ta, 
là đấng an ủi và 

hướng dẫn chúng 
ta, là gia đình đức tin của chúng ta. Ngay cả khi giáo dân và 
người lãnh đạo trong Hội Thánh phạm tội, chúng ta vẫn cần 
đến sự khôn ngoan, các bí tích, sự nâng đỡ và rao giảng 
chân lý của Hội Thánh, vì Hội Thánh là chính thân mình 
Chúa Giêsu tại trần thế - là gia đình của dân Thiên Chúa. 
 
X. Chọn Sự Sống 
 
Thiên Chúa có lý do để dựng nên ta.Tình yêu của Ngài là sứ 
mệnh của đời ta. Sứ mệnh này giúp ta tìm thấy căn tính chân 
thực của ta. Nếu ta chọn đi theo sứ mệnh này, ta sẽ có được 
một viễn tượng mới về nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ 
duy vấn đề gia đình mà thôi. Sống sứ mệnh của Hội Thánh 
tại gia có nghĩa là các gia đình công giáo đôi khi sẽ phải 
sống như những nhóm thiểu số, với những giá trị khác hẳn 
nền văn hóa chung quanh họ. Sứ mệnh tình yêu của ta sẽ đòi 
hỏi lòng can đảm và sự ngoan cường. Chúa  Giêsu đang mời 
gọi, và ta có thể đáp lại bằng cách chọn lấy đời sống của đức 
tin, đức cậy và đức mến, của niềm vui, phục vụ và sứ mệnh. 

31   | Hieäp Nhaát 169 | 02 - 2015 |  | Hieäp Nhaát 169 | 02 - 2015 | 31 




