
 

 

 

 

 

(Theo Tác giả John Hunt with Dan Pennwell - AMG's - 

World Religions and Cults . Xuất bản 2008) 

 

Đạo Công Giáo đông đảo nhất trong Thiên Chúa Giáo 

(Christiannity), gồm tới một tỷ mốt tín hữu (1.1 billion 

members). 

 

1. NHỮNG TÍN ĐIỀU: 

 

ĐỨC GIÁO HOÀNG (Pope): 

 

Ngôi vị Đức Giáo Hoàng đã chính thức trở thành một khả 

tín - infallibility (Roman Catholic dogma) từ năm 1870 - 

Vatican Council, Sess. IV Const. de Ecclesia Christi, civ 

holds: Khi Ngài ngự trên Tòa mà phán dạy công khai điều gì 

về đức tin và luân lý, thì trở thành Tín điều: phải tin do 

quyền tối cao từ quyền Tối cao của Thánh Phêrô.  

  

Ví dụ:  

 Tín điều Một Chúa Ba Ngôi 

 Tín điều Ngôi Hai có hai bản tính: Chúa và người 

 Mẹ Thiên Chúa 

 Mẹ Đồng Trinh 

 Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác 

 Luân lý: một vợ một chồng. 

 

VỀ ĐỨC MARIA: 

 

Từ thời Giáo Hội sơ khai và qua nhiều thế kỷ, Đức Maria đã 

được mạc khải (revealed). Nhiều lời cầu nguyện, ca tụng và 

tôn kính tước hiệu Nữ Vương Thiên Đàng (Queen of 

Heaven).- Encyclical of Pope Pius XII on Proclaiming the 

Queenship of Mary issued on October 11, 1954. Doctrine 

about Mary. Những Tín điều về Đức Mẹ. 

 

 Mẹ Thiên Chúa từ năm 431 - (Theotokos "God bearer"- 

Mother of God. Bà Elizabeth, Mẹ của Thánh Gioan nói: 

"Bởi đâu Tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi". 

 Cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria: năm 600.  

 Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854 (her 

sinlessness) 

 Mẹ Lên Trời năm 1950 (Mary's assumption to heaven). 

Tín điều này công bố rằng  sự chấm dứt cuộc đời dương 

thế của Đức Mẹ. Chúa Giêsu ban cho Mẹ chiến thắng 

trên sự chết, thân xác Mẹ được chia sẻ trọn vẹn  sự sống 

lại của Chúa Giêsu, cũng như thân xác chúng ta cũng sẽ 

được sống lại vào thời sau hết. Vì Đức Mẹ  không bao 

giờ phạm tội  (her body shared fully in His Resurrection 

as ours  will at the end of time. Because Mary never 

sinned. Page  96) - Maria, Mẹ Giáo Hội năm 1965 (CĐ 

Vaticano II). 

 

 

 

 

 

 

LỬA LUYỆN TỘI - CHỐN LUYỆN HÌNH (Purgatory): 

 

Tất cả những ai chết trong ân sủng và là bạn của Chúa; 

nhưng chưa được hoàn toàn trong sạch, dĩ nhiên chắc chắn 

sẽ được cứu rỗi, nhưng sau khi chết, họ phải được tinh luyện 

để trở nên thánh thiện (to achive the holiness necessary to 

enter the joy of heaven. - Catechism of Catholic Church, 

p.1030. Sự thật sẽ được  (bị) tỏ lộ rằng các tội (tội nhân) sẽ 

bị phạt (punished) Sins must be  expiated. 

 

SỰ CÔNG CHÍNH HOÁ - NGƯỜI CÔNG CHÍNH 

SỐNG BỞI ĐỨC TIN (Justification):  CÔNG ĐỒNG 

TRIDENTINO 1544-1545. 

 

Về ơn Công chính hoá cần đọc thêm các thư của Thánh 

Phaolô trong: Romans 3:20 / 3:24 / 28 / 4:3 / 5:1/ Eph. 2:8 

và Thư cho Titus 3:5 Canon 24, Canon on Justification 

Council of Trent 1544-1545./ 

 

BIẾN ĐỔI BẢN THỂ (Transubstantitiation): (AS 

KNOWN AS THE  REAL PRESENCE = SỰ BIỂN ĐỔI 

TRỞ THÀNH HIỆN THỰC) 

 

Trong Giáo Hội Công Giáo, sự biển đổi của Bánh và Rượu 

trở nên thật sự MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. 

 

THÁNH LỂ (Mass): TRONG  CÔNG GIÁO, THÁNH LỄ 

LÀ SỰ HY SINH CỦA CHÚA KITÔ (Mass is  a sacrifice 

of Christ).   

                                                                                                                     

Nguyên văn: The Mass is a real sacrifice because in it a 

Victim is offered by a priest for the purpose of  reconciling 

man with God = Thánh lễ là một hy tế thật sự bởi vì trong 

đó, hy lễ được hiến dâng bởi linh mục với mục đích làm hòa 

giữa Thiên Chúa và loài người. (Giáo lý Thánh Phêrô (1972) 

Trang 48.) 

 

DẦU THÁNH (Holy Chrism):  Được ĐGM. làm phép trong 

Tuần Thánh để xức trong nghi thức Rửa Tội, Phép Thêm 

sức và truyền chức Thánh. 

 

BẢY PHÉP BÍ TÍCH (Holy Orders): Rửa tội, Thêm sức, 

Mình Thánh Chúa, Giải tội (hay Hoà giải), Xức dầu bệnh 

nhân, Truyền chức thánh và Phép Hôn phối. 

 

MƯỜI ĐIỀU LUẬT ĐỨC CHÚA TRỜI - QUA MOSES 

CHO ISRAEL (IN OLD TESTAMENT). 

 

LUẬT ĐỘC THÂN: LM, TU SĨ NAM NỮ KHẤN GIỮ 

LUẬT ĐỘC THÂN - KHÔNG LẬP GIA ĐÌNH. 
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ĐỨC GIÁO HOÀNG - ĐỨC THÁNH CHA - HOLY 

FATHER (Pope) ĐƯỢC BẦU BỞI CÁC VỊ HỒNG Y 

GIÁO TRIỀU, SAU KHI  MỘT VỊ GIÁO HOÀNG QUA 

ĐỜI. CÁC HỒNG Y TRÊN THẾ GIỚI (80 TUỔI TRỞ 

XUỐNG)  SẼ TỰU VỀ ROMA, HỌP KÍN TRONG CƠ 

MẬT VIỆN ĐỂ CẦU NGUYỆN VÀ BẦU VỊ GIÁO 

HOÀNG MỚI. VỊ HỒNG Y NÀO ĐƯỢC  ĐA SỐ PHIẾU 

(2/3 +1) SẼ ĐẮC CỬ GIÁO HOÀNG VÀ NẾU VỊ ẤY 

CHẤP NHẬN,  SẼ LÀ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG, ĐỊNH 

NGÀY LỄ ĐĂNG QUANG LÊN NGÔI GIÁO HOÀNG 

VỚI MỘT DANH HIỆU MỚI DO NGÀI CHỌN LẤY 

CHO MÌNH. 

 

MỘT ĐỊA HẠT (Holy See) ĐƯỢC CAI QUẢN BỞI MỘT 

GIÁM MỤC. POPE LÀ Giám Mục  ĐỊA PHẬN ROMA/ : 

Địa phận Mẹ của các Điạ phận. 

 

GIÁM MỤC CAI QUẢN MỘT GIÁO PHẬN. 

HỒNG Y là một Linh mục hay Giám mục được Đức Giáo 

Hoàng nâng lên hàng cao cấp, dưới Giáo Hoàng. (xin thêm: 

Monsignor: tước hiệu (tiếng Việt dịch là Đức Ông) Ngài chỉ 

là một Linh mục như các linh mục khác, nhưng có danh dự 

hơn bởi Đức Giáo Hoàng ban tặng như sự tưởng thưởng 

công đức nào đó). 

 

LINH MỤC (Priest) được phong chức bởi Đức Giám mục 

và được sai đi coi giáo xứ. 

Deacon - Thầy Phó Tế: phụ lễ với LM trong Thánh lễ. Phó 

Tế vĩnh viễn có gia đình, như bảy Vị Phó Tế được  chọn 

trong các tín hữu  đạo đức bởi các Thánh Tông đồ sau khi 

Chúa Giêsu về trời. Ngài giảng, rửa tội và chầu Thánh Thể. 

 

CÁC TÍN HỮU KHẮP NƠI: TRONG GIÁO HỘI LÀ 

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ  ĐƯỢC RỬA TỘI TRONG ĐẠO 

CÔNG GIÁO, HIỆP THÔNG CÙNG ĐỨC GIÁO HOÀNG 

ROMA , LÀM THÀNH GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LA MÃ 

(ROMAN CATHOLIC  CHURCH.) 

 

TỔ CHỨC TRONG GIÁO HỘI: TÒA THÁNH 

VATICAN (ROMA), CÁC TỔNG GIÁO PHẬN VÀ GIÁO 

PHẬN TRONG CÁC QUỐC GIA, GỌI LÀ TRIỀU 9 

TRỰC THUỘC TOÀ THÁNH.  

 

HỆ THỐNG CÁC DÒNG; MỖI DÒNG  BẦU LÊN CÁC 

VỊ BỀ TRÊN CẢ, BỀ TRÊN MIỀN ĐỂ COI SÓC NHÀ 

DÒNG. 

 

CÁC GIÁM MỤC ĐỊA PHẬN CHỦ SỰ PHONG CHỨC 

CÁC TU SĨ DÒNG.  

CÁC ĐẤNG VIỆN PHỤ TRUYỀN CHỨC NHỎ TRONG 

DÒNG. 

 

* Khi một em  bé hay người lớn được rửa tội, sẽ được đặt 

tên Thánh, để trở thành con của Chúa, chi thể Chúa Kitô, 

con cái của Hội Thánh * 

 

   L.m. Vincent Nguyễn Tiên 

Kẻ Ăn Cắp  

Một Ổ Bánh Mì 
 

Người ta thường kể về một trong những ông thị trưởng đầu 

tiên của thành phố New York bên Hoa Kỳ giai thoại như 

sau: một ngày mùa đông lạnh buốt nọ, ông thị trưởng phải 

chủ tọa các phiên tòa. Người ta điệu đến trước mặt ông một 

ông lão quần áo tả tơi. Người đàn ông này bị tố cáo là đã ăn 

cắp một mẩu bánh mì. Lời tự biện hộ duy nhất mà người đàn 

ông khốn khổ đưa ra là: "Gia đình tôi đang chết đói". 

 

Nghe xong lời cáo buộc của cử tọa cũng như lời biện bạch 

của ông lão, viên thị trưởng đưa ra phán quyết như sau: 

"Luật pháp không tha thứ cho bất cứ một hành động xấu 

nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt ông, và hình phạt cho tội 

ăn cắp là ông phải đóng 10 đô la". Vừa công bố bản án, ông 

thị trưởng rút trong túi của mình ra 10 đô la và trao cho 

người đàn ông khốn khổ. Quay xuống cử tọa ông nói tiếp: 

"Ông lão đã bồi thường vì tội ăn cắp của ông. Còn phần quý 

vị, tôi yêu cầu mỗi người phải đóng 50 xu tiền phạt vì sống 

dửng dưng đến độ để cho trong thành phố của chúng ta còn 

có một người nghèo phải đi ăn cắp". Nói xong, ông ra lệnh 

cho viên biện lý đi thu tiền và trao tất cả cho ông lão. 

 

Khi chiếc mũ đã được chuyền một vòng tòa án và trở về tay 

mình, ông lão đếm được tất cả 47 đô la 50 xu. 

 

Trong sứ điệp Mùa Chay năm 1991, Ðức thánh Cha Gioan 

Phaolô II mời gọi chúng ta hãy đọc và suy ngẫm về bài dụ 

ngôn người giàu có và Lazarô. 

 

Mới nghe qua, chúng ta có cảm tưởng người giàu có trong 

bài dụ ngôn đã không làm điều gian ác nào để đến độ phải bị 

trầm luân. Chúa Giêsu đã không nói: ông đã trộm cướp, hay 

biển lận hoặc gian xảo trong việc làm ăn. Ngài cũng không 

kết án việc ông ngày ngày yến tiệc linh đình. 

 

Vậy thì đâu là tội của người phú hộ? Thưa đó là tội dửng 

dưng trước nỗi khổ của người khác. Chúa Giêsu nói đến sự 

hiện diện ngày qua ngày của một người khốn khổ trước cửa 

nhà ông để cho chúng ta thấy sự đang tâm làm ngơ của 

người giàu có... Máu chảy, ruột mềm. Trước cảnh khốn khổ 

của người đồng loại, mà người giàu có ấy vẫn không biểu lộ 

một chút xúc động hoặc làm như không nhìn thấy, thì quả 

thật không gì đáng trách bằng, bởi vì người giàu có đã làm 

cho trái tim của mình khô cứng. 

 

Dửng dưng trước nỗi khổ của người khác không là một thái 

độ vô thưởng vô phạt, mà là một hành động tội ác. Ông thị 

trưởng thành phố New York trong câu chuyện trên đây quả 

thực đã thấy được tội ác của chính ông và của thị dân của 

ông đối với lão ông ăn cắp bánh mì.  

Sưu Tầm 
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