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 TÀI LIỆU 

Tài liệu chỉ phục vụ cho lớp tôn giáo của Ban dân Vận Thành ủy  

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

 

Chủ đề:   

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, 

GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, NGHI LỄ CỦA CÔNG GIÁO 

VÀ TIN LÀNH 

Vào đầu Công nguyên, ở vùng Trung Cận Đông thuộc vùng đất của đế quốc La 

Mã xuất hiện một tôn giáo mới thờ Đấng Cứu thế - ngôi hai Thiên Chúa, tiếng Hy 

Lạp là Jésus Christ. Danh xưng Jésus Christ dịch qua tiếng Việt là Giê-su Ki-ri-

xi-tô, gọi tắt là Giêsu Kitô; chữ Jesus dịch qua âm Hán là Gia tô; chữ Christ là Cơ 

đốc. Như vậy, đạo thờ Đấng Cứu thế có những tên gọi theo cách dịch khác nhau: 

đạo Kitô, đạo Giatô, đạo Cơ đốc.  

Từ tôn giáo địa phương thế kỷ IV đạo Kitô trở thành tôn giáo của đế quốc La Mã 

rộng lớn và thường được gọi là Catholic. Thực ra tên gọi Catholic có từ rất sớm 

để chỉ những cộng đồng Kitô giáo ban đầu và nó có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp: 

Katholikos có nghĩa là chung (General), là thông thường (Common) hay toàn bộ 

(Universal). Sau này, khi Kitô giáo phân rẽ thành Công giáo Rôma, Chính thống 

giáo, Tin lành, Anh giáo thì trong nhiều trường hợp Catholic (Công giáo) vẫn chỉ 

toàn bộ truyền thống Kitô giáo. 

 Ở Việt Nam, Catholic gọi là Công giáo, có một thời kỳ người Việt Nam gọi Công 

giáo là Thiên Chúa giáo. Gọi như vậy không đúng vì cả Chính thống giáo, Tin 

lành, Anh giáo đều thờ Thiên Chúa. Thấy thế, có người bổ sung thêm từ Rôma và 

gọi là đạo Thiên Chúa hệ Rôma. Cách gọi này có vẻ rõ hơn nhưng xem ra cũng 

không chuẩn xác, nên đã trở lại tên gọi chính thức của nó là: đạo Công giáo. 

A. CÔNG GIÁO 

I. CƠ CẤU CỦA GIÁO HỘI  

Giáo Hội hoàn vũ bao gồm các Giáo Hội địa phương (các địa phận) trong tinh 

thần hiệp nhất với Giáo Hội Rôma. Mỗi Giáo Hội địa phương đứng đầu do một 
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Giám Mục (trừ một vài trường hợp đặc biệt). Giáo Hội hoàn vũ đứng đầu do Đức 

Giám Mục Giáo phận Rôma (Đức Giáo Hoàng).  

Giáo Hội hoàn vũ được chia làm hai nhánh, phân biệt căn cứ trên sự khác biệt khi 

cử hành các nghi lễ, trong cơ cấu tổ chức cũng như điều hành; hai nhánh này là:  

1. Giáo Hội Công Giáo Tây phương (Latin, Roma): Đứng đầu Giáo Hội Công 

Giáo Latin là Giám Mục giáo phận Rôma; Ngài còn được gọi là Thượng Phụ Giáo 

Chủ Tây phương.  

2. Giáo Hội Công Giáo Đông phương 1(Chinh thống giáo (Orthodoxism), Kito 

giáo phương Đông, Hy lạp, Cnstantinople) . Đứng đầu toàn thể các Giáo Hội Công 

Giáo Đông Phương cũng là Giám Mục Giáo phận Rôma; Giáo Hội Công Giáo 

Đông Phương lại chia làm nhiều chi nhánh; đứng đầu mỗi chi nhánh là một 

Thượng Phụ Giáo Chủ hay một Tổng Giám Mục hay một Giáo Chủ Giáo Khu.  

Bộ Giáo luật 1983 này (Codex Iuris Canonici) chỉ áp dụng cho Giáo Hội Công 

giáo Latin. Các Giáo Hội Công Giáo Đông phương khác, dù có những khác biệt 

về các chiều hướng thần học và cơ cấu tổ chức, họ cùng có chung một Bộ Giáo 

luật khác (ban hành 23/10/ 1990) 

II. GIÁO TRIỀU VÀ PHẨM TRẬT TRONG GIÁO HỘI 

II.1 GIÁO TRIỀU 

Giáo triều Roma là một hệ thống các cơ quan điều hành trung ương, được Đức 

Giáo hoàng trao quyền để phục vụ tại thành Vatican và Giáo hội hoàn vũ. 

Từ thế kỷ IV, hệ thống này mới chỉ là Văn phòng Chưởng ấn Toà Thánh, có nhiệm 

vụ soạn thảo và tống đạt các sắc chỉ, văn thư quan trọng. Sau dần dần phát triển 

thành những uỷ ban đặc biệt do các vị hồng y và giám chức đứng đầu. Từ giữa 

thế kỷ XVI, giáo triều có hình thức gần giống như ngày nay. 

Từ năm 1963, Đức Giáo hoàng Paulus VI ra lệnh nghiên cứu việc tổ chức lại giáo 

triều. Sau 4 năm làm việc, ngài ban hành Tông hiến Regimini Ecclesiae Universae 

(18-8-1967) để cải tổ giáo triều. Đức Giáo hoàng Joannes Paulus II cũng ban hành 

tông hiến Pastor Bonus (28-6-1988), để điều chỉnh lại một vài điểm trong việc cải 

tổ này. Từ ngày 1-3-1989, Giáo triều Roma gồm Phủ Quốc Vụ Khanh, 9 bộ, 3 toà 

án, 11 hội đồng và 3 văn phòng. Các bộ được coi là cơ quan điều hành, toà án là 

 
1 (Orthodoxism). Tên gọi này biểu lộ quan điểm (Dox) thẳng thắn và đúng đắn (Ortho) của một "giáo 

thuyết về niềm tin chân thật". 
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cơ quan tư pháp, hội đồng là cơ quan cổ vũ, còn văn phòng là cơ quan phục vụ 

chuyên môn. (Tên các cơ quan và người phụ trách được ghi theo Niên giám 2006 

của Tòa Thánh).  

1. Phủ Quốc Vụ Khanh (Secretariat of State) 

Phủ Quốc Vụ Khanh có nhiệm vụ hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong các sinh hoạt liên 

hệ tới Giáo hội toàn cầu. Phủ có 2 phân bộ: Thường vụ và Ngoại giao. Bộ Thường 

vụ lo các công việc hàng ngày của Toà Thánh, liên kết các hoạt động của giáo 

triều, chuẩn bị các văn kiện của Đức Giáo hoàng, điều hành các cơ quan truyền 

thông báo chí của Tòa Thánh và Văn phòng Thống kê Trung ương. Bộ Ngoại giao 

lo về các quan hệ với các chính quyền dân sự. 

2. Các Bộ 

2.1. Bộ Giáo lý Đức tin (Congregation for the Doctrine of the Faith) 

Bộ có trách nhiệm bảo vệ giáo lý đức tin và luân lý, xem xét các vấn đề về giáo 

lý, thúc đẩy việc học giáo lý, cổ vũ những nghiên cứu và các hội nghị về vấn đề 

này. Bộ cũng đánh giá ý kiến của các nhà thần học, lên án những lý thuyết bị coi 

là sai lạc, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục liên hệ; các tác giả có quyền tự 

biện hộ. Bộ này liên hệ có trách nhiệm điều hành Uỷ ban Giáo hoàng về Thánh 

kinh và Uỷ ban Thần học. 

2.2. Bộ Giáo hội Đông Phương (Congregation for the Oriental Churches) 

Bộ có thẩm quyền về mọi vấn đề liên quan đến con người và kỷ cương của Giáo 

hội Đông Phương tại các nước như: Afghanistan, Ai Cập, Albania, Bắc Ethiopia, 

Bán đảo Sinai, Cyprus, Eritrea, Hy Lạp, Iran, Iraq, Jordan, Libenon, Nam 

Bulgaria, Palestine, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và cả những cộng đồng dân tộc thiểu số là 

thành viên của các Giáo hội này, bất kể họ sống ở đâu. 

2.3. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích (Congregation for Divine Worship and the 

Discipline of the Sacraments)  

Bộ giám sát mọi việc liên quan đến sự thăng tiến và điều hành phụng vụ trong 

Giáo hội La Tinh, nhất là các bí tích, ngoại trừ những gì thuộc quyền hạn của Bộ 

Giáo lý Đức tin và Bộ các Giáo hội Đông phương. Bộ có thẩm quyền cứu xét các 

đơn xin giải hôn phối thành sự nhưng chưa giao hợp trước khi trình lên Đức Giáo 

Hoàng. 

2.4. Bộ Phong Thánh (Congregation for the Causes of Saints) 
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Bộ xử lý các vụ việc liên quan đến việc tuyên phong chân phước và hiển thánh 

cũng như việc lưu giữ các hài cốt và thánh tích. 

2.5. Bộ Giám mục (Congregation for Bishops) 

Bộ này lo mọi việc liên quan đến việc chuẩn bị các ứng viên giám mục và quyền 

tài phán của giám mục, kể cả các Giám hạt quân đội, các cuộc “ thăm viếng Tòa 

Thánh theo giáo luật” (Vsiata ad limina Sanctorum Apostolorum petri et Pauli). 

2.6. Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc (Congregation for the 

Evangelization of Peoples)  

Bộ hướng dẫn và phối hợp các công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới. Thẩm 

quyền của Bộ bao trùm trên tất cả các vùng truyền giáo được thiết lập để mở rộng 

vương quốc Chúa Kitô. Bộ chú trọng đến việc nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo, 

phân chia lĩnh vực hoạt động cho các vùng truyền giáo, thiết lập hàng giáo phẩm 

và chuẩn bị việc bổ nhiệm giám mục tại các xứ truyền giáo, phát triển hàng giáo 

sĩ địa phương, vận động sự hỗ trợ về tinh thần và tài chính cho hoạt động truyền 

giáo. 

2.7. Bộ Giáo sĩ (Congregation for the Clergy) 

Bộ chuyên lo những việc liên quan đến đời sống, kỷ luật, quyền lợi và bổn phận 

của giáo sĩ. Văn phòng 1 lo việc đào tạo và thánh hoá các linh mục. Văn phòng 2 

lo việc giảng Lời Chúa và dạy giáo lý. Văn phòng 3 lo việc gìn giữ và quản trị tài 

sản Giáo Hội, đời sống vật chất của giáo sĩ, đặc biệt là lo chăm sóc các giáo sĩ già 

yếu bệnh tật. 

2.8. Bộ Tu sĩ. Bộ lo về Đời sống Tận Hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông 

đồ (Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic 

Life).  

Bộ có thẩm quyền đối với các tổ chức tu trì sống đời tận hiến, các tu hội đời, các 

tu hội sống đời tông đồ. Bộ lo các việc liên quan đến sự thành lập, bãi bỏ, chuyển 

đổi các tổ chức tu trì; phê chuẩn hiến chương, nội quy của các hội dòng; canh tân 

và thích nghi các hội dòng; khích lệ các tu nghị và cổ vũ việc giao hảo, hiệp thông 

giữa các bề trên thượng cấp của các tổ chức tu trì đó. 

2.9. Bộ Giáo dục Công giáo (Congregation for Catholic Education)  

Bộ có thẩm quyền trên các tổ chức và hoạt động giáo dục Công giáo. Bộ có 3 văn 

phòng: Văn phòng 1 phụ trách các vấn đề liên quan tới chủng viện, đào tạo giáo 
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sĩ cho giáo phận, tu sĩ và thành viên của tu hội đời; Văn phòng 2 phụ trách các 

trường đại học, học viện và cao đẳng Công giáo, cổ vũ sự hợp tác với nhau và với 

các tổ chức ngoài Công giáo; Văn phòng 3 phụ trách các trường Công giáo dưới 

bậc đại học. Bộ còn phụ trách việc cổ vũ ơn gọi linh mục. 

3. Các Toà án Giáo hoàng (Apostolic Tribunals) 

3.1. Toà Ân giải Tối cao (Apostolic Penitentiary) 

Toà có quyền hạn trong phạm vi toà trong (bí tích hay ngoài bí tích), ra phán quyết 

về những vấn đề lương tâm, xá giải án phạt dành cho Toà Thánh và Đức Giáo 

hoàng, miễn trừ nghĩa vụ, tháo gỡ lời khấn, tha thứ và lo về giáo lý của ân xá và 

ban các ân xá. 

3.2. Tối cao Pháp viện (Apostolic Signature) 

Đây là toà án tối cao của Giáo Hội để giải quyết những vụ việc liên quan đến thủ 

tục tố tụng, kiểm tra việc tuân thủ luật lệ và quyền lợi ở mức độ cao nhất. Đây 

cũng là toà án tối cao của quốc gia Vatican. 

3.3. Toà Thượng thẩm (Roman Rota) 

Đây là toà phúc thẩm cho mọi vụ việc kháng án lên Toà Thánh. Toà có quyền 

quyết định các vụ việc liên can đến giá trị pháp lý hôn nhân. 

4. Các Hội đồng Giáo hoàng (Pontifical Councils) 

4.1. Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân (Pontifical Council for the Laity)  

Hội đồng có thẩm quyền trên các hoạt động tông đồ của giáo dân và việc họ tham 

gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Hầu hết thành viên trong hội đồng là 

giáo dân từ nhiều miền trên thế giới và dấn thân vào các việc tông đồ khác nhau. 

4.2. Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu (Pontifical Council for 

Promoting Christian Unity)  

Hội đồng lo thiết lập mối quan hệ với các thành viên của các cộng đoàn Kitô giáo 

khác, giải thích đúng và thực hiện tốt các nguyên tắc đại kết, tổ chức và thúc đẩy 

các nhóm đại kết Công giáo và phối hợp trên bình diện quốc gia và quốc tế, để cổ 

vũ hợp nhất Kitô hữu; tổ chức đối thoại, đại kết với các cộng đoàn tách rời khỏi 

Tông toà; gửi các quan sát viên Công giáo đến dự họp với các anh em Kitô giáo 

hay mời đại diện của các giáo hội khác đến dự họp. Uỷ ban đặc trách về các quan 
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hệ tôn giáo với người Do Thái liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Thư ký của Hội 

đồng này. 

4.3. Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình (Pontifical Council for the Family) 

Hội đồng chịu trách nhiệm cổ vũ việc chăm lo mục vụ cho các gia đình để họ có 

thể chu toàn sứ mệnh dạy dỗ, rao giảng Tin Mừng và truyền giáo, đồng thời giúp 

cho ảnh hưởng của gia đình tác động vào môi trường họ sống, bảo vệ sự sống con 

người, sinh sản có trách nhiệm theo lời dạy của Giáo Hội. Hầu hết thành viên là 

những người có gia đình từ nhiều miền trên thế giới và đại diện cho nhiều nền văn 

hoá khác nhau. Mỗi năm Hội đồng họp đại hội ít nhất là một lần. 

4.4. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hoà bình (Pontifical Council for Justice 

and Peace) 

Nhiệm vụ của Hội đồng là cổ vũ công lý và hoà bình trên thế giới theo lời dạy của 

Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội. 

4.5. Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm (Pontifical Council “Cor Unum”) 

Mục tiêu của Hội đồng là cung cấp các dịch vụ, thông tin cho các tổ chức cũng 

như phối hợp các cơ quan bác ái Công giáo, các dự án giúp đỡ và phát triển về 

phương diện nhân bản của Công giáo ở mức độ toàn cầu. 

4.6. Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ cho người Di dân và Du mục (Pontifical 

Council for Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples) 

Hội đồng lo việc trợ giúp mục vụ cho tất cả những người phải rời khỏi xứ sở của 

mình như dân di cư, du mục, du lịch và hành khách di chuyển bằng máy bay, tàu 

thủy. 

4.7. Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ cho nhân viên Y tế (Pontifical Council for 

Pastoral Assistance to Health Care Workers) 

Hội đồng chịu trách nhiệm cổ vũ và xúc tiến công tác đào tạo, nghiên cứu, hành 

động do các tổ chức Công giáo quốc tế khác nhau trong lĩnh vực y tế. 

4.8. Hội đồng Giáo hoàng về Giải thích Văn bản Giáo luật (Pontifical Council for 

Legislative Texts) 

Nhiệm vụ hàng đầu của Hội đồng là giải thích xác thực các luật phổ quát của Giáo 

hội. 



7 
 

4.9. Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại Liên tôn (Pontifical Council for the 

Interreligious Dialogue) 

Hội đồng có nhiệm vụ cổ vũ việc nghiên cứu và đối thoại, nhằm gia tăng sự hiểu 

biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các tín hữu Kitô giáo và ngoài Kitô giáo. Hội đồng 

này liên hệ với Ủy ban đặc trách về quan hệ các tín hữu Hồi giáo. 

4.10. Hội đồng Giáo hoàng về Văn hoá (Pontifical Council for  the Culture) 

Hội đồng có nhiệm vụ thúc đẩy mối quan hệ giữa Giáo hội, Toà Thánh và các nền 

văn hoá thế giới, xây dựng cuộc đối thoại giữa những ai không tin vào Thiên Chúa 

hay tuyên bố vô tôn giáo, miễn là họ có thiện chí cộng tác. Hội đồng nhằm 2 lĩnh 

vực: (1) đức tin và văn hoá, (2) đối thoại với các nền văn hoá. 

4.11. Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông Xã hội (Pontifical Council for the 

Social Communications) 

Hội đồng dấn thân vào các vấn đề liên quan đến các phương tiện truyền thông xã 

hội, để nhờ đó sứ điệp cứu độ và sự thăng tiến con người được nuôi dưỡng và hội 

nhập vào nền văn hoá quần chúng cũng như vào các tập quán xã hội. 

5. Các Văn Phòng (Offices) 

5.1. Văn phòng Quản lý Tông toà (Apostolic Camera) 

Văn phòng chịu trách nhiệm quản lý tài sản và quyền lợi của Toà Thánh từ lúc vị 

giáo hoàng qua đời cho đến khi có vị giáo hoàng mới kế vị theo một số luật đặc 

biệt của Giáo Hội. 

5.2. Văn phòng Quản trị Tài sản Tông toà (Administration of the Patrimony of 

Apostolic See) 

Văn phòng này quản lý bất động sản của Toà Thánh dưới sự chỉ đạo của các đại 

diện Giáo hoàng. 

5.3 Văn phòng Kinh tế Toà Thánh 

Văn phòng lo việc tài chính, phối hợp và giám sát quản lý các động sản của Toà 

Thánh. 

6. Các cơ quan khác của Giáo triều Roma 
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Ngoài ra, Giáo triều Roma còn một số cơ quan thấp hơn để phục vụ, nghiên cứu 

cho sinh hoạt phong phú của Giáo hội trong thời đại văn minh hiện nay. Chúng ta 

có thể kể tóm tắt theo tên các cơ quan sau đây: 

6.1. Văn phòng Quản gia Giáo hoàng (Prefecture of the Papal Household). Văn 

phòng quản lý nhà nguyện riêng của Đức Thánh Cha và các giám chức thuộc quản 

gia, sắp đặt cho các vị khách ngài tiếp đón, lập kế hoạch cho các cuộc thăm viếng 

của Đức Thánh Cha ra ngoài Vatican, các nghi thức tiếp khách, tổ chức các buổi 

tiếp kiến hàng tuần vào ngày thứ tư của Đức Thánh Cha với giáo dân, lo tổ chức 

và trật tự các Thánh lễ và các buổi cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự. 

6.2. Văn phòng các buổi Cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha (Office for 

Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff). Văn phòng lo các nghi lễ phụng 

vụ và các nghi lễ khác của Đức Thánh Cha hay nhân danh Đức Thánh Cha. 

6.3. Văn phòng Báo chí Toà Thánh (Vatican Press Office) có nhiệm vụ tiếp xúc 

với báo chí và loan các tin chính thức. 

6.4. Ban Thông tin Vatican (Vatican Information Service) (VIS). Khác với Văn 

phòng Báo chí, ban này thu nhận và phát tin qua thư điện tử và fax để phục vụ 

hoạt động mục vụ và giáo huấn của Đức Thánh Cha. 

6.5. Văn phòng Thống kê Trung ương (Central Statistics Office). Văn phòng thu 

thập dữ liệu, hệ thống hoá và phân tích thông tin để biết về tình trạng và điều kiện 

của Giáo hội. 

7. Các Uỷ ban Giáo hoàng (Commissions and Committees) 

7.1. Uỷ ban Giáo hoàng về Di sản Văn hoá của Giáo hội. Ủy ban có nhiệm vụ bảo 

vệ, giữ gìn các kho tàng văn hóa, nghệ thuật trong các cộng đoàn của Giáo hội. 

7.2. Uỷ ban Giáo hoàng về Khảo cổ học. Ủy ban có mục đích giữ gìn các nghĩa 

trang cổ tại Rôma, khai quật và nghiên cứu các di tích lịch sử tại các nơi này. 

7.3. Uỷ ban Giáo hoàng về Thánh Kinh. Ủy ban được thiết lập năm 1902 do Đức 

Giáo hoàng Lêô XIII, với mục đích cổ vũ việc học hỏi, nghiên cứu Thánh Kinh 

và bảo vệ cho khỏi các sai lầm trong khi nghiên cứu Kinh Thánh. 

7.4. Uỷ ban Giáo hoàng “ Ecclessia Dei”. Ủy ban lo cho các tín hữu thuộc cộng 

đoàn ly khai do Tổng Giám mục Marcel Lefèbvre sáng lập, có cơ hội trở về Hiệp 

thông với Giáo hội. 
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7.5. Uỷ ban Thần học Quốc tế. Ủy ban được điều hành theo Tự sắc “Tredecim 

anni iam” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ủy ban có mục đích nghiên cứu 

các vấn đề tín lý và luân lý có tầm mức quan trọng để giúp Bộ Giáo lý Đức Tin. 

7.6. Uỷ ban Giáo hoàng về các Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Ủy ban có nhiệm vụ 

giúp tìm hiểu, yêu mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, cũng như lo cổ vũ và 

tổ chức các đại hội Thánh Thể quốc tế. 

7.7. Uỷ ban Giáo hoàng về khoa Lịch sử. Ủy ban đại diện Tòa Thánh trước Ủy 

ban Quốc tế về Khoa Sử học.  

QUỐC GIA VATICAN (VATICAN CITY STATE) 

Quốc gia Vatican là một lãnh thổ đặt dưới quyền của vị giáo hoàng đương 

nhiệm trị vì. Đây là một nước theo chính thể riêng biệt nhỏ nhất trên thế giới, nằm 

gọn trong thành phố Roma, thủ đô nước Ý. Nước Vatican có diện tích 0,44km2 

gồm thành phố Vatican có tường thành bao bọc và hơn 10 toà nhà khác ngoài 

thành Vatican, bao gồm những đại thánh đường, văn phòng hành chính các bộ 

thuộc Giáo triều Roma và biệt thự Castel Gandolfo, nơi giáo hoàng đến nghỉ hè. 

Trong thành Vatican, có Đền thờ Thánh Phêrô, cung điện giáo hoàng, điện 

Sixtine, các viện bảo tàng, phòng triển lãm, công viên, thư viện, đài phát thanh, 

bưu điện, ngân hàng, đài thiên văn, các văn phòng, nhà ở và tiện nghi dịch vụ. 

Nhà thờ Thánh Anna là nhà thờ xứ của thành Vatican. 

Thành phố Vatican nhỏ bé hiện nay là mảnh sót lại của một quốc gia rộng 

lớn được các vua chúa dâng cúng hay nhượng lại, bao gồm cả miền Bắc Ý và 

Trung Ý từ thế kỷ VIII. Sau nhiều thăng trầm trong lịch sử, lãnh thổ rộng lớn bị 

các nước như Pháp (1798-1815), Ý (1859-1870) chiếm đóng. Các vị giáo hoàng 

dần dần từ bỏ thế quyền và lãnh thổ, để chỉ giữ lại thành phố Vatican. Hiệp ước 

Lateran (1929) ký kết giữa giáo hoàng với nước Ý, công nhận thành phố Vatican 

là một nước độc lập theo công pháp quốc tế. 

Về tổ chức chính quyền. Vị giáo hoàng tại chức nắm trọn quyền lập pháp, 

hành pháp, tư pháp. Tuy nhiên, ngài trao quyền điều hành cho Uỷ ban Giáo hoàng 

điều hành thành phố Vatican. Hiến pháp Vatican dựa trên Bộ Giáo luật. Trường 

hợp nào không được Giáo luật đề cập tới, sẽ do Bộ Dân luật của thành Vatican 

quy định. 

  Dân số chính thức của nước Vatican khoảng 1.000 người, phần lớn là các 

linh mục, tu sĩ và vài trăm giáo dân sống trong thành Vatican. Họ là những nhân 
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viên văn phòng của các cơ quan. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 3.000 linh mục, tu 

sĩ, giáo dân được tuyển để phục vụ trong các cơ quan hành chính của Giáo Hội. 

  Vatican không có quân đội riêng. Chỉ có một đội vệ binh Thuỵ Sĩ danh dự 

bảo vệ an ninh cho giáo hoàng. Ngoài ra, có một đội cảnh sát và đội lễ nghi do 

một văn phòng đặc biệt điều động cho các ngày lễ lớn. 

  Quốc kỳ Vatican: gồm 2 sọc đứng màu vàng và trắng bằng nhau, có huy 

hiệu của giáo hoàng trên sọc trắng. Huy hiệu đó là hình chiếc mũ triều thiên 3 

tầng, dưới là hai chìa khoá một vàng, một bạc, được thắt lại bằng dây băng đỏ có 

tua chỉ hai đầu. Mũ triều thiên 3 tầng tượng trưng cho quyền giáo huấn, thánh hoá 

và cai quản. Chìa khoá tượng trưng cho quyền tài phán của giáo hoàng. 

Đài phát thanh Vatican (Vatican Radio) được chính nhà bác học Guglielmo 

Marconi, người phát minh ra làn sóng điện, vẽ kiểu xây dựng và điều hành cho 

đến khi ông qua đời. Đài phát những chương trình ra khắp thế giới bằng 37 ngôn 

ngữ khác nhau. 

Thư viện Vatican là kho tàng văn hoá - văn minh vô giá của cả nhân loại. 

Thư viện hiện lưu giữ 150.000 bản thảo, 1 triệu cuốn sách in và 7.500 bản in thủ 

công rất quý giá trước năm 1501 

Hoạt động ngoại giao của Toà Thánh. Trong số 192 nước trên thế giới, Toà 

Thánh có liên lạc ngoại giao với 175 nước, không kể các đại diện của các tổ chức 

lớn khác như Liên hiệp châu Âu hay Liên bang Nga và các tổ chức quốc tế khác 

(x. Niên Giám Toà Thánh 2003, tr. 1.133-1.184). 

Các vị đại diện giáo hoàng khi là đại sứ chính thức của một quốc gia hay 

chính phủ sẽ được gọi là sứ thần (nuncio). Do lịch sử lâu đời về mặt ngoại giao, 

vị sứ thần ở một số nước đóng vai trò Trưởng Ngoại giao đoàn. Nếu vị đại diện 

không có nhiệm vụ ngoại giao, nhưng làm nhiệm vụ đại diện giáo hoàng đối với 

giáo hội địa phương, sẽ được gọi là Khâm sứ (Delegate) Toà Thánh. Bên cạnh 

Toà Thánh cũng có đại sứ của các nước và các tổ chức đã thiết lập quan hệ ngoại 

giao với Toà Thánh. 

II.2. PHẨM TRẬT TRONG GIÁO HỘI (chức sắc, chức việc) 

Phẩm trật được hiểu theo nhiều nghĩa rộng hẹp khác nhau. Phẩm trật theo chức 

thánh bao gồm Đức Thánh Cha, các giám mục, linh mục và phó tế. Những người 

này lãnh nhận chức thánh để thi hành tác vụ mục vụ và bí tích của Giáo Hội. Phẩm 

trật theo quyền tài phán bao gồm Đức Thánh Cha, các giám mục hợp pháp và các 
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vị khác được Giáo Hội uỷ nhiệm. Đây chính là Hàng Giáo Phẩm. Hàng Giáo phẩm 

Công giáo Roma có ba quyền: giáo huấn, thánh hoá và cai quản. Ba quyền này 

tương ứng với ba nhiệm vụ được trao phó cho Đức Kitô để cứu độ thế giới. Đức 

Kitô đã chuyển giao 3 nhiệm vụ này và các quyền tương ứng cho các tông đồ và 

những người kế vị các ngài. 

Đức Giáo hoàng (The Pope, do từ Hy Lạp Pappas: Cha) 

Tên gọi này lúc đầu dành cho tất cả các vị giám mục, vì tính cách làm cha thiêng 

liêng của các ngài. Sau này, tên đó được dành riêng cho vị Giám mục Roma, với 

tư cách là người kế vị Thánh Petrus (Phêrô) và là thủ lĩnh của Giáo Hội toàn cầu. 

Giáo hoàng còn mang nhiều danh hiệu khác nữa như Đức Thánh Cha, Thủ lĩnh 

các tông đồ, Thượng phụ Giáo chủ Tây Phương, Trưởng giáo nước Ý, Tổng giám 

mục và Tổng Giáo chủ giáo tỉnh Roma, Quốc vương nước Vatican, Người Tôi tớ 

trong các tôi tớ của Thiên Chúa. 

Hồng y (Cardinal)  

Hồng y là một chức sắc cao cấp của Giáo hội Công giáo Roma, xếp ngay dưới 

giáo hoàng. Các hồng y họp thành Hồng y đoàn. Các ngài được giáo hoàng chỉ 

định để trợ giúp và cố vấn trong việc quản trị Giáo Hội. Các ngài có áo khoác và 

mũ đỏ theo mẫu riêng. Hồng y được chia làm 3 cấp: giám mục, linh mục và phó 

tế. Các thượng phụ giáo chủ Đông Phương được nhận vào hồng y đoàn và lấy toà 

thượng phụ của mình làm tước hiệu. Hồng y Niên trưởng luôn giữ tước hiệu của 

giáo phận Ostia. Theo Giáo luật mới (x. GL 351), ai chưa làm giám mục thì phải 

được thụ phong giám mục trước. Các ngài có quyền bầu giáo hoàng và hợp thành 

Cơ Mật Hội thường lệ hay ngoại lệ. 

Thượng phụ Giáo chủ (Patriarch) 

 Đây là tước hiệu có từ thế kỷ thứ 6 và được dành cho các vị giám mục của 5 toà 

lớn trong cộng đoàn Kitô giáo: Roma, Constantinople, Antioch, Alexandria và 

Jerusalem. Sau đó, tước hiệu này phổ biến hơn và dùng cho các toà quan trọng 

khác ở Giáo hội Đông Phương như Lisbon, Đông Ấn Độ, Tây Ấn Độ và cả Venice. 

Vị thượng phụ là thủ lĩnh của các tín hữu thuộc nghi lễ của ngài ở mọi nơi trên 

thế giới. Ngài có thẩm quyền cao cấp nhất trong Giáo hội của mình chỉ sau giáo 

hoàng. 

 Tổng giám mục (Archbishop) 
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Trong Giáo hội La Tinh, lúc đầu, tước hiệu này dành cho một số giám mục coi 

các toà đặc biệt quan trọng. Ngày nay, tổng giám mục là tước hiệu dành cho vị 

giám mục cai quản một hay nhiều giáo phận trong một giáo tỉnh, vì tầm quan 

trọng của nó. Tuy nhiên, vị này chỉ có quyền tài phán trực tiếp trên giáo phận của 

mình. Những tổng giám mục hiệu toà không có quyền tài phán trên giáo phận thực 

tế, nhưng nhận tước hiệu danh dự này vì lý do lịch sử hoặc thuần tuý cá nhân. 

Giám mục (Bishop) 

Giám mục là người kế vị các tông đồ, được đặt làm Mục Tử trong Giáo Hội, để 

thi hành nhiệm vụ thánh hoá, giảng dạy và lãnh đạo trong sự hiệp thông với vị thủ 

lĩnh là Giám mục Roma và các giám mục khác trong giám mục đoàn (x. GL. điều 

375). Giám mục giáo phận (diocesan bishop) là người được trao nhiệm vụ cai 

quản một giáo phận thực tế. Các vị khác là giám mục hiệu toà (titular bishop): các 

vị này nhận tên một giáo phận trước kia đã có, nhưng thực tế hiện nay chỉ còn 

danh hiệu. Thí dụ: Cố Giám mục Aloisio Phạm Văn Nẫm có hiệu toà Acufida ở 

Mauritania. Các giám mục phó (coadjutor bishop) là phụ tá của giám mục giáo 

phận và có quyền kế vị. Giám mục phụ tá (auxiliary bishop) cũng giúp đỡ giám 

mục giáo phận nhưng không có quyền kế vị. 

Trong Giáo hội Đông Phương, giám mục được gọi là giám quản (eparch) hay tổng 

giám quản (exarch). Vị này có địa vị thấp hơn thượng phụ, nhưng cai quản một 

giáo tỉnh (exarchate) hay một giáo hạt (eparchate) tương đương với một hay nhiều 

giáo phận trong Giáo hội La Tinh. 

Giám mục đoàn là toàn thể các giám mục, hiệp thông với thủ lĩnh là giáo hoàng, 

liên đới, chịu trách nhiệm về đức tin và sứ mạng của Giáo Hội. Đây là chủ thể 

nắm quyền tối cao và trọn vẹn đối với Giáo Hội phổ quát (x. GL., điều 336). Giám 

mục đoàn thi hành quyền bính ấy cách long trọng trong công đồng chung (x. GL., 

điều 337). 

Cuộc kính viếng mộ hai thánh Tông đồ (Ad Limina Visit) 

Các giám mục giáo phận và đại diện tông toà theo lệ thường buộc phải sang 

Roma, cứ 5 năm một lần, để viếng mộ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, yết 

kiến Đức Thánh Cha và tham kiến các viên chức Vatican về những vấn đề có liên 

quan. Các ngài phải gửi báo cáo về tình hình cai quản giáo phận cho Bộ Giám 

mục hoặc Bộ Truyền giáo trong khoảng 3-6 tháng trước chuyến đi. 

III. GIÁO LÝ VÀ CÁC ĐIỀU RĂN 
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Toàn bộ Giáo lý, Triết lý và Giới Luật  căn bản của Thiên Chúa giáo đều nằm 

trong quyển Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. 

-  Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước: 

+  Kinh Thánh Cựu Ước là Thánh Kinh của Đạo Do Thái, là bộ sách mà các vị 

Thánh của Do Thái viết lại lịch sử của dân tộc mình.  

+  Kinh Thánh Tân Ước là sách kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Đức Chúa Jésus 

Christ, những lời giảng dạy của Đức Chúa, các hoạt động của các Thánh Tông 

Đồ, những lời răn dạy về đạo lý của Đức Chúa Jésus và của các Thánh Tông Đồ 

đối với con người. 

Kinh: Dấu Thánh Giá, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh, Kinh 

Tin Kính, Kinh Tin, Kinh Cậy, Kinh Kính Mến, Kinh Ăn Năn Tội, Kinh Hãy Nhớ, 

Kinh Mười Điều Răn, Kinh Bảy Phép Bí Tích, Điều Răn Hội Thánh, Bảy Ơn Cả 

Chúa Thánh Thần, Bảy Mối Tội Đầu 

IV. NGHI LỄ THỜ PHƯỢNG 

Có ba phần chính trong nghi lễ dành cho Kitô hữu: Hát Thánh Ca, Giảng Kinh 

Thánh và Cầu Nguyện. 

1. Thánh Ca 

Âm nhạc chiếm phần quan trọng trong sinh hoạt tinh thần và tình cảm của 

con người. Âm nhạc cũng không thể thiếu trong hoạt động tôn giáo. 

– Tuyển dân Y-sơ-ra-ên luôn dùng Thi Thiên để tôn vinh Đức Chúa Trời. 

– Đa-vít đã khuyến khích con dân Chúa sử dụng mọi loại nhạc khí góp thành bản 

hòa âm thánh khiết để thờ phượng Đức Chúa Trời (Thi 5; 6; 8; 150). 

Hội Thánh khắp nơi đã được khích lệ sử dụng âm nhạc thờ phượng, diễn tả bằng 

những ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng (Êph. 5:19; Côl 3:16) mà đối đáp 

nhau, miệng hát lòng họa để ngợi khen Chúa. 

Thánh Ca thường cô đọng những nội dung chính như sau: 

– Các lẽ đạo quan trọng của Cơ Đốc giáo. 

– Nói lên kinh nghiệm thuộc linh của Cơ Đốc nhân. 

– Chia sẻ tình yêu Cơ Đốc cho tha nhân. 
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2. Kinh Thánh 

Lời Đức Chúa Trời là phần quan trọng của sự thờ phượng. Martin Luther tin rằng: 

“Lời thánh được đọc lên có năng lực phi thường.” 

a. Đọc Kinh Thánh 

Việc đọc Kinh Thánh chiếm phần chính trong sự thờ phượng của Hội Thánh đầu 

tiên. Diễn giả thường kết hợp những câu Kinh Thánh liên quan để đọc lên thành 

một bài giảng, cho nên sự trích đọc lời Chúa chiếm nhiều thì giờ trong sự thờ 

phượng. Dần dần, việc học Kinh Thánh trở thành một tiết mục quan trọng trong 

sự thờ phượng hiện nay. Người hướng dẫn đọc một phân đoạn làm nền tảng cho 

bài giảng, hoặc cho hội chúng đọc đối đáp khúc Kinh Thánh liên quan. 

b. Giảng Kinh Thánh 

Giảng Kinh Thánh là phần quan trọng trong các chương trình thờ phượng. Vì 

trước khi vào Đất Hứa, Môi-se đã truyền lời Chúa cho dân sự (Phục 4:5). Vương 

quốc Giu-đa trong thời Vua Giô-si-a đã nhờ lời Chúa mà được phục hưng (II Vua 

22:8-23:27). Hai môn đồ về làng Em-ma-út đã nhờ lời Chúa mà được khai tâm 

mở trí để nhận biết Đấng Christ là ai (Lu. 24:30-31). 

Quản Nhiệm Hội Thánh phải biết giảng nhiều thể loại bài giảng khác nhau như: 

Đề Mục, Câu Gốc, Ký Truyện, Luân Lý Đạo, Giáo Lý, Giải Kinh, v.v… Sự giảng 

dạy từng chủ đề, từng sách trong Kinh Thánh là điều tối quan hệ, giúp tín hữu 

phát triển tri thức thuộc linh, đồng thời làm cho người nghe luôn ham thích lời 

Chúa. 

c. Cầu Nguyện 

Cầu nguyện là sự hô hấp thuộc linh của tín đồ. Một Cơ Đốc nhân (Kito hữu) có 

thể không biết chữ để đọc Kinh Thánh, cũng không biết hát Thánh Ca, song phải 

biết cầu nguyện. Giống như một em bé vừa sanh ra đã thở và khóc, một người 

được tái sinh trong gia đình Đức Chúa Trời phải biết cất tiếng kêu cầu cùng Chúa. 

Quản Nhiệm Hội Thánh và Các Ủy Viên Chăm Sóc cần giúp tân tín hữu biết nói 

chuyện với Đức Chúa Trời. Một Mục Sư cầu nguyện sẽ tạo một hội chúng cầu 

nguyện. 

Những Lời Khuyên Về Sự Cầu Nguyện 

1) Phải có lòng thành thật ăn năn. 
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2) Phải tập trung và dốc đổ vì đang trực diện với Chúa trong sự cầu xin. 

3) Phải có đức tin mạnh mẽ. 

4) Nên học tập kiêng ăn cầu nguyện. 

5) Cầu nguyện khai lễ, khác với cầu thay. Cầu nguyện khai lễ nói lên sự cảm ta 

Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho và xin Chúa hướng dẫn sự nhóm lại. 

Cầu thay là đặc biệt nhấn mạnh đến những nhu cầu thiết yếu trong Hội Thánh 

hoặc cá nhân tín hữu. 

6) Muốn mời người cầu thay phải báo với người ấy trước khi giờ nhóm bắt đầu. 

7) Cầu nguyện sau bài giảng là nhắc lại những sự dạy dỗ và xin Chúa giúp cho 

chúng ta làm theo lời Ngài. 

8) Cầu Nguyện Chung là cầu nguyện cách nhịp nhàng, chậm rãi Bài Cầu Nguyện 

Chúa Dạy, theo Ma-thi-ơ 6:9-13: 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được thánh,  Nước Cha được đến, Ý  

Cha được nên ở đất như trời! Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày; Xin tha 

tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng 

con; Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác! 

Các Tiết Mục Khác như Dâng Hiến, Thông Báo, Chúc Phước 

CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM 

Có thể chia quá trình truyền giáo phát triển đạo Công giáo VN làm 6 thời kỳ. 

- Thời kỳ sơ khai đến 1659 

- Thời kỳ từ 1659 đến 1862 

- Thời kỳ từ 1862 đến 1933 

- Thời kỳ từ 1933 đến 1954 

- Thời kỳ từ 1954 đến 1975 

- Thời kỳ từ 1975 đến nay 

Thời kỳ sơ khai đến 1659: Theo sách Khâm định Việt Sử thông giám cương mục 

của Quốc Sử Quán triều Nguyễn viết: Gia Tô: Theo sách Dã lục tháng 3 năm 

Nguyên Hòa thứ nhất (1533), đời Lê Thánh Tông, Người Tây Dương tên là Ynêxu 

lén lút đến xã Ninh Cường, xã Quần Anh Huyện Nam Chân và xã Trà Lũ Huyện 

Giao Thủy ngấm ngầm truyền giáo đạo Gia Tô. 

Năm 1533 là năm được Giáo sử Công giáo lấy làm thời điểm đánh dấu hoạt động 

truyền giáo vào Việt Nam 
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Thời kỳ từ 1659 đến 1862: 

12 tháng 11 năm 1663, các thừa sai dòng Tên cuối cùng ở Đàng Ngoài bị trục xuất  

Tháng 2 năm 1665, các thừa sai dòng Tên cuối cùng ở Đàng Trong bị trục xuất. 

Đến giữa thế kỷ XVII, công cuộc truyền giáo ở Việt nam nổi lên vai trò của 

Hội thừa sai Paris (Mission Etrangère de Paris-MEP) thành lập 1658. 

Những gì đã xảy ra trước và trong quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân 

Pháp đã khẳng định rằng: các giáo sĩ trong Hội Thừa Sai Paris đã chủ động tạo ra 

cớ cho cuộc can thiệp võ trang của Pháp vào Việt Nam. Sử gia Pháp Georges 

Coulet đã viết trong tác phẩm của ông Cultes et Religions de l’Indochine 

Annamite (Saigon, p. 99) như sau: “Thiên Chúa giáo đã mở cửa cho quân đội 

Pháp và đã là nguyên nhân trực tiếp của cuộc xâm lược đất nước này”. 

- Thời Tây Sơn lúc đầu không cấm giáo sĩ truyền đạo, sau ra lệnh cấm vì bắt 

được thư của Nguyễn Ánh, trong đó nói đang chiếm nam bộ có Giám mục Bá Đa 

Lộc (Pigneau de Behaine) bên cạnh, cùng với thư gởi cho thầy Dương (chỉ giáo 

sĩ người Pháp) ở Phú Xuân… Thư này nói về lực lượng Công gió làm nội ứng 

cho Nguyễn Ánh. 

- -Triều Nguyễn thời Gia Long cầm quyền (1802-1819) đạo Công giáo phát 

triển. Song do nhận ran guy cơ hoạt động truyền giáo gắn với chính trị có thể sẽ 

dẫn đến mất nước, Gia Long ngày càng tỏ ra lạnh nhạt dần dần với Công giáo. 

- Thời Minh Mạng. Nhận sự kiện 18/02/1825, tàu Thétis trước khi rút khỏi 

Đà Nẵng đã bí mật để lại giáo sĩ Rogerot nên ngày 6  tháng 1 năm 1833, vua Minh 

Mạng ban chỉ dụ cấm đạo. 

- Thời Thiệu Trị: khi lên ngôi bán hành lệnh ân xá tù nhân không Công giáo 

cũng như Công giáo. Công giáo có có sự phát triển qua việc phân chia địa phận. 

- Thời Tự Đức: Chính sách cấm đạo gắt gao, quyết liệt hơn các Triều Vua 

trước. Mãi đến khi ký Hòa ước Nhâm Tuất ngày 05 tháng 06 năm 1862 trong có 

ở điều 2 có quy định về tự do theo Công giáo. 

Thời kỳ từ 1862 đến 1933: 

Với Hòa ước Giáp Tuất (1874) ký ngày 15 tháng 3 năm 1874 trong đó có 

điều 9 dành cho Công giáo nhiều bảo đảm. Nhưng sau đó nhiều năm, Công giáo 

gặp phải sự chống đối từ phong trào Văn Thân với khẩu hiệu “Bình tây, sát Tả”. 

Nhưng nhìn chung đây là thời kỳ Công giáo phát triển khá thuận lợi với 14 địa 

phận 16 giám mục, 328 linh mục thừa sai, 1888 linh mục Việt Nam, 3945 tu sĩ, 

2.055 thầy giảng, 5098 nhà thờ với 1.297.228 giáo dân với nhiều trường tiểu học 

mở ngay trong nhà xứ. Giai đoạn này có nhiều dòng tu ngoại quốc đến lập cơ sở 

dòng 

Thời kỳ từ 1933 đến 1954: 
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Công giáo Việt nam có sự phân hóa sâu sắc giữa lực lượng ủng hộ chính quyền 

cách mạng Tháng 8 với lực lượng trong hàng giáo phẩm, lợi dụng thần quyền giáo 

lý, vũ trang quần chúng là tín đồ, chống phá cách mạng. 

Thời kỳ từ 1954 đến 1975: 

Công giáo miền Nam: Thời điểm 1954, Công giáo miền Nam hết sứ nhỏ bé so 

với Công giáo miền Bắc (chỉ có 5 địa phận: Qui Nhơn, Sài Gòn, Huế, Kon Tum, 

vĩnh Long). Nhưng trong thời gian ngắn từ tháng 7 năm 1954 đến hết năm 1955 

thì số lượng tín đồ tăng vọt do giáo dân di cư từ Bắc vào Nam.Năm 1960 đánh 

dấu sự trưởng thành của Công giáo miền Nam cũng như Công giáo cả nước bằng 

sự kiện ngày 24 /11/1960. Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập pẩm trật giáo hội 

Công giáo Việt Nam, thành lập 3 giáo tỉnh, giám tòa được nâng lên địa phận. 

Công giáo miền Nam được thiết lập hai giáo tỉnh Huế và Sài Gòn… Đến năm 

1967, Công giáo miền Nam có hai giáo tỉnh với 14 địa phận. 

Công Đồng Vatican II. Công đồng thứ 21 của giáo hội Công giáo với tinh thần: 

CANH TÂN VÀ THÍCH NGHI đặt ra xu hướng Việt hóa đạo cho Công giáo 

Miền Nam. 

Sau Công đồng Vatican II (1962-1965) Công giáo miền Nam thành lập một 

tổ chức mới là Hội Đồng giám mục Việt Nam (tháng 2 năm 1967 nhưng đến 

1971 mới triển khai hoạt động). 

Công giáo miền Bắc từ 1954-75: Xáo trộn do gần ½ giáo dân và 72% linh 

mục di cư vào Nam. Một tổ chức được thành lập: Ủy ban liên lạc những người 

Công giáo Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu hòa bình vào ngày 11 tháng 3 năm 1955 

tại Hà Nội. 

- Thời kỳ từ 1975 đến nay: 

Năm 1980 thành lập được: Ủy ban đoàn kết những người Công giáo Việt Nam 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến Đại hội lần thứ hai đề nghị đổi thành: Ủy 

ban đoàn kết công giáo Việt Nam. 

Từ 24 -30/4-1980, Hội đồng giám mục Việt Nam đầu tiên nhóm họp, ra Thư 

Chung Mục Vụ 1980 tỏ rõ đường hướng mục vụ là “SỐNG PHÚC ÂM 

TRONG LÒNG DÂN TỘC để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” 

Năm 2000: ĐẠI NĂM THÁNH  

Trong phiên họp thường niên tại Nha Trang (10/1999), Hội đồng Giám Mục 

việt Nam ra Thư chung gửi Toàn thể dân Chúa nhân dịp Năm Thánh 2000 với 

tựa đề: HÃY VUI LÊN. MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG CĂN BẢN 

CỦA BỨC THƯ LÀ: SÁM HỐI-GIAO HÒA-CANH TÂN. 
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B. ĐẠO TIN LÀNH 

Thế kỷ XVI, cuộc đại phân liệt lần thứ hai diễn ra trong Công giáo, hình thành 

một tôn giáo mới - đạo Tin lành. Giáo hội Công giáo và phong kiến châu Âu gọi 

là đạo chống đối - Protestantism, khi sang Trung Quốc, Protestantism dịch qua 

Hán gọi là "đạo Thệ phản". Cuộc đại phân liệt lần thứ hai thực chất là cuộc cải 

cách tôn giáo, cho nên trong nhiều trường hợp người ta còn gọi đạo Tin lành là 

"đạo Cải cách" (Reformism). Đạo Tin lành truyền vào Việt Nam đầu thế kỷ XX. 

Ở miền Bắc được gọi theo cách của người Trung Quốc là "đạo Thệ phản", ở miền 

Trung gọi là "đạo Giatô", ở miền Nam gọi là "đạo Huê Kỳ".  

Đầu những năm 20, 30 của thế kỷ XX giáo sĩ Cadman người Canada thuộc Hội 

Truyền giáo Cơ đốc - CMA, cùng với văn sĩ Phan Khôi dịch Kinh thánh ra tiếng 

Việt Nam, hai ông không dịch Phúc âm (Evangelical) là "Tin mừng" như đạo 

Công giáo, mà dịch là "Tin lành". Cách gọi Phúc âm là Tin lành của những người 

theo đạo Cải cách (Thệ phản) dần dần thành thói quen và nhất là nó phân biệt 

được với đạo Công giáo nên người ta gọi luôn đạo Cải cách là đạo Tin lành cho 

đến ngày nay. 

Văn hoá phục hưng - chủ nghĩa nhân văn đã tạo ra chiều kích mới về văn hoá, tư 

tưởng, cách nhìn mới về con người và tôn giáo, làm cơ sở cho việc nảy nở và tiếp 

thu những tư tưởng cải cách tôn giáo của Đạo Tin Lành. 

I. KINH THÁNH VÀ GIÁO LÝ ĐẠO TIN LÀNH 

 + Tin lành và Công giáo đều lấy Kinh thánh (gồm Cựu ước và Tân ước) làm nền 

tảng giáo lý. Đạo Tin lành đề cao vị trí của Kinh thánh, coi đó là chuẩn mực căn 

bản, duy nhất của đức tin và sự hành đạo. 

+ Giáo lý của đạo Tin lành và Công giáo về cơ bản giống nhau. Cả hai tôn giáo 

đều thờ Thiên Chúa, tin theo thuyết "Thiên Chúa ba ngôi" (Ngôi Một: Cha, Ngôi 

Hai: Con, Ngôi Ba: Thánh thần; Ngôi Hai được "lưu xuất" từ Ngôi Một, Ngôi Ba 

được "lưu xuất" từ Ngôi Một và Ngôi Hai); tin vũ trụ, muôn vật đều do Thiên 

Chúa tạo dựng và có điều khiển; tin con người do Thiên Chúa tạo dựng theo cách 

riêng và có phần hồn và phần xác; tin con người có tội lỗi; tin có Ngôi Hai Thiên 

Chúa là Giêsu Kitô xuống trần chịu nạn, chịu chết chuộc tội cho loài người; tin 

có Thiên thần và Ma quỷ, có Thiên đàng và Địa ngục; tin có ngày Phục sinh, Tận 

thế và Phán xét cuối cùng. 
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Sự khác biệt với Công giáo  

+ Đạo Tin lành tin có sự hoài thai Chúa Giêsu một cách mầu nhiệm của bà Maria 

nhưng cho rằng bà Maria chỉ đồng trinh cho đến khi sinh Chúa Giêsu, sau đó 

không còn đồng trinh nữa. 

+ Đạo Tin lành tin có Thiên sứ, có các thánh Tông đồ, các Thánh tử đạo và các 

Thánh khác, nhưng cũng chỉ kính trọng và noi gương, chứ không tôn sùng và thờ 

lạy họ như đạo Công giáo. Đạo Tin lành không thờ các tranh ảnh, hình tượng cũng 

như các di vật. Không tôn sùng và thực hiện hành hương đến các Thánh địa, kể 

cả Giêrusalem, núi Xinai, đền thánh Phêrô và Phaolô. 

+ Đặc biệt, đạo Tin lành không thờ lạy các hình tượng và họ cho rằng Kinh thánh 

đã dạy: "Hình tượng là công việc do tay người làm ra, hình tượng có miệng mà 

không nói, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không 

rờ rẫm, có chân nào biết bước đi... phàm kẻ nào làm hình tượng mà nhờ cậy nơi 

đó, đều giống nó" (Thi thiên 115; 4-8). 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đạo Tin lành có dùng các tranh ảnh, hình 

tượng trong sinh hoạt tôn giáo nhưng mang ý nghĩa tài liệu để giảng giải, truyền 

thụ. 

+ Đạo Tin lành tin có Thiên đàng, Hoả ngục nhưng không quá coi trọng tới mức 

dùng nó làm công cụ khuyên thưởng răn đe, trừng phạt đối với con người. Đạo 

Tin lành không có Luyện ngục, nơi tạm giam các linh hồn mắc tội nhẹ đang chờ 

cứu vớt như đạo Công giáo. Họ cho rằng Kinh thánh chỉ nói đến Thiên đường, 

Hoả ngục, không nói đến Luyện ngục. 

II. LUẬT LỆ, LỄ NGHI CỦA ĐẠO TIN LÀNH 

Trong đời sống tín ngưỡng, đạo Tin lành là một tôn giáo đặc biệt đề cao lý trí 

trong đức tin, cho rằng sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin chứ không phải vì những 

"hình thức ngoại tại" (tức là không phải vì các luật lệ, lễ nghi). Do đó luật lệ, lễ 

nghi, cách thức hành đạo của đạo Tin lành đơn giản không cầu kỳ, rườm rà như 

đạo Công giáo. 

+ Trong bảy phép Bí tích của đạo Công giáo (Rửa tội, Thêm sức, Giải tội, Thánh 

thể, Sức dầu, Truyền chức, Hôn phối) đạo Tin lành chỉ thừa nhận và thực hiện 

phép Rửa tội (Bắptem), phép Thánh thể. Vì họ cho rằng Kinh thánh chỉ nói đến 

những phép đó mà thôi. Một số phái Tin lành có thêm lễ Dâng con trẻ cho Thiên 
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Chúa, dựa theo tích trong Cựu ước rằng A-bra-ham đã dâng con trai là Y-Sác cho 

đức Giê-hô-va. 

+ Đạo Tin lành cho rằng phép Bắptem không phải tẩy trừ tội lỗi một cách linh 

nghiệm mà đó là sự thay cũ đổi mới của mỗi con người, một sự liên lạc bằng 

lương tâm và lý trí đối với Chúa Trời. Do vậy, người chịu Bắptem phải đủ tuổi để 

hiểu biết các lẽ đạo, và nhất là phải ăn ở trong sạch, không được phạm tội. Nghi 

lễ Bắptem của đạo Tin lành được tiến hành theo lối cổ như thánh Gioan rửa tội 

cho Chúa Giêsu trên sông Gio-đăng bằng cách dìm cả người xuống nước, chứ 

không dội ít nước lên đầu một cách tượng trưng như Công giáo. 

+ Nguyên thuỷ, đạo Tin lành có 3 quan điểm về Lễ Thánh thể: M. Luther tuy 

tuyên bố không công nhận "thuyết biến thể" nhưng lại cho rằng bánh và rượu 

trong Lễ Thánh thể cũng là máu thịt Chúa Giêsu, uống rượu và ăn bánh là uống 

máu và ăn thịt Chúa Giêsu; U.Zwingli cho rằng Lễ Thánh thể chỉ đơn thuần kỷ 

niệm về sự chết của Chúa Giêsu, bánh và rượu chỉ có ý nghĩa vật chất; J. Calvin 

dung hoà quan điểm của Luther và Zwingli, rằng rượu và bánh trong Lễ Thánh 

thể vừa có ý nghĩa vật chất (ở bên ngoài), vừa có ý nghĩa thuộc linh (ở bên trong). 

Trong quá trình phát triển, tuy các phái Tin lành còn có những quan điểm khác 

nhau về Lễ Thánh thể nhưng nhìn chung đều phủ nhận "thuyết biến thể" của đạo 

Công giáo. Đa số phái Tin lành cho rằng Lễ Thánh thể là kỷ niệm về sự chết của 

Chúa Giêsu chuộc tội cho loài người, qua đó nhắc nhở con người sống xứng đáng 

với Thiên Chúa.+ Ngoài hai phép Bắptem và Mình thánh, đạo Tin lành duy trì các 

lễ như lễ Nôel, lễ Phục sinh, lễ Dâng con trẻ cho Chúa, lễ Hôn phối và các nghi 

lễ khác cho người quá cố... 

Theo Hiến chương, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) có các Thánh lễ & 

Lễ nghi sau: 

1. Thánh lễ Báp-têm 

2. Thánh lễ Tiệc thánh 

3. Lễ Giáng sinh 

4. Lễ Thương khó 

5. Lễ Phục sinh 

6. Lễ Thăng thiên 

7. Lễ Đức Thánh Linh giáng lâm 
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8. Lễ Thành hôn 

9. Lễ Dâng con 

10. Lễ Tang 

11. Lễ Xức dầu 

12. Lễ Tấn phong Mục sư 

13. Lễ Bổ nhiệm 

14. Lễ Cung hiến đền thờ 

15. Lễ Cảm tạ 

+ Đạo Công giáo cho rằng con người không những phải làm việc thiện mà còn 

phải hãm mình để chuộc tội. Đạo Tin lành lại quan niệm rằng việc chuộc tội cho 

loài người đã có Chúa Giêsu làm trọn rồi. Con người làm việc thiện để tỏ ra xứng 

đáng với Thiên Chúa. Con người phải có đức tin mới được cứu vớt. 

+ Tín đồ đạo Công giáo xưng tội trong toà kín với linh mục là hình thức chủ yếu 

nhất, còn tín đồ đạo Tin lành xưng tội trực tiếp với Thiên Chúa. Đạo Công giáo 

đặt ra nhiều bài kinh để cho mọi người cầu nguyện hàng ngày (quen gọi là Kinh 

nguyện). Đạo Tin lành chỉ tin có Kinh thánh, dùng Kinh thánh trong tất cả các 

sinh hoạt tôn giáo. Khi xưng tội cũng như khi cầu nguyện, tín đồ đạo Tin lành có 

thể đứng giữa nhà thờ, trước đám đông để sám hối hoặc nói lên ý nguyện của 

mình một cách công khai. 

+ Nhà thờ đạo Tin lành thường kiến trúc hiện đại, đơn giản, trong nhà thờ không 

có tượng ảnh, chỉ có cây thập giá biểu tượng Chúa Giêsu chịu nạn. Trong nhiều 

trường hợp đạo Tin lành chỉ sử dụng những phòng họp hoặc hội trường đôi khi 

một nhà tạm của tín đồ dùng để làm điểm nhóm lễ, chia sẻ lời Chúa trong Kinh 

thánh. 

III. CHỨC SẮC VÀ TỔ CHỨC GIÁO HỘI TIN LÀNH 

 + Chức sắc của đạo Tin lành gồm các chức vụ: mục sư (tên gọi theo Kinh thánh) 

và dưới mục sư là truyền đạo (còn gọi là giảng sư). Hiện nay, Hội thánh Việt Nam 

(miền Nam), Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đều thống nhất gọi truyền 

đạo là mục sư nhiệm chức. Một số phái Tin lành vẫn duy trì chức giám mục, nhất 

là những hệ phái chịu ảnh hưởng của Anh giáo. Chức sắc đạo Tin lành hoạt động 
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dưới sự kiểm soát của tín đồ, hàng năm tín đồ bỏ phiếu tín nhiệm mục sư (hoặc 

truyền đạo) quản nhiệm Hội thánh cơ sở. 

Đạo Tin lành chủ trương xây dựng các giáo hội độc lập với những hình thức cơ 

cấu khác nhau, tuỳ thuộc vào từng hệ phái và hoàn cảnh điều kiện cho phép.  

+ Đạo Tin lành thường có hai sinh hoạt về mặt tổ chức là Bồi linh và Hội đồng 

(đại hội đại biểu). Bồi linh còn gọi là Hội đồng linh tu được tổ chức hàng năm 

theo các cấp giáo hội để nâng cao trình độ giáo lý, thần học cho tín đồ, mục sư, 

truyền đạo. Tuỳ theo cấp tổ chức bồi linh mà thành phần tham dự khác nhau.  

PHỤ LỤC 

Thông tin về các tổ chức Tin Lành đã được nhà nước Việt Nam công nhận, 

chưa được công nhận. 

I. Các tổ chức Tin Lành đã được Nhà nước Việt Nam công nhận  

1. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Nam), tiền thân là "Hội Tin Lành Đồng Pháp" thành lập năm 1927. Hội 

thánh được Nhà nước công nhận tổ chức năm 2001, hoạt động theo đường hướng 

"Sống phúc âm phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc". Hiện là tổ 

chức Tin Lành lớn nhất Việt Nam. Hội thánh có khoảng 700 ngàn tín đồ, 1.106 

chức sắc, 631 chi hội, 1.677 hội nhánh và điểm nhóm, 01 Viện Thánh kinh Thần 

học, phạm vi hoạt động ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Trị 

trở vào. Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Ban Trị sự Tổng Liên hội; trụ sở đặt tại số 

155, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.  

2. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Bắc) vốn cùng tổ chức với Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Hội 

thánh được thành lập năm 1955 trên cơ sở chia tách từ Hội thánh Tin Lành Việt 

Nam vì lý do chiến tranh và bối cảnh chia cắt đất nước vào năm 1954. Hội thánh 

được Nhà nước công nhận vào khoảng năm 1958, từ đó đến nay Hội thánh là 

thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội thánh hoạt động theo đường 

hướng tiến bộ Kính Chúa Yêu nước. Hiện Hội thánh là tổ chức Tin Lành lớn nhất 

ở phía Bắc Việt Nam với khoảng 160 ngàn tín đồ, 21 Hội thánh cơ sở, hơn 1 ngàn 

điểm nhóm, 1 trường Thánh kinh Thần học Hà Nội, phạm vi hoạt động từ tỉnh 

Quảng Bình trở ra; trụ sở chính đặt tại số 02 Ngõ Trạm, Hà Nội. Cơ quan lãnh 

đạo là Ban Trị sự Tổng hội.  
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3. Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam Thành lập ngày 01/9/1956 do một số mục 

sư, truyền đạo vốn là thành viên sáng lập Hội thánh Tin Lành Việt Nam, trong đó 

có giáo sĩ Gordon Smith - nguyên là giáo sĩ của Hội Truyền giáo CMA. Hội thánh 

được Nhà nước công nhận tổ chức vào 2007, hoạt động theo đường hướng: "Sống 

phúc âm, phụng sự Tổ quốc và Dân tộc".  Theo khai trình của Giáo hội, Hội thánh 

có khoảng 33 ngàn tín đồ, 11 Hội thánh cơ sở, gần 200 điểm nhóm. Trụ sở chính 

đặt tại tổ 41, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Cơ quan lãnh 

đạo Hội thánh là Ban Trị sự Tổng hội.  

4. Tổng hội Báp-tít Việt Nam, tên gọi cũ là Tổng hội Báp-tít Việt Nam (Ân điển 

- Nam Phương) Được thành lập vào ngày 18/11/1962 thuộc hệ phái Báp-tít Nam 

Phương (Hoa Kỳ). Năm 2008, Tổng hội được Nhà nước công nhận tổ chức. Hội 

thánh hoạt động theo đường hướng "Sống theo phúc âm, phục vụ Chúa, phục vụ 

Tổ quốc và Dân tộc". Hiện Hội thánh có trên 5 ngàn tín đồ, 9 Hội thánh cơ sở, 64 

điểm nhóm hoạt động ở phạm vi 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía 

Nam. Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Ban Chấp hành Tổng hội. Trụ sở chính của 

Tổng hội tại nhà thờ Ân Điển (161 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh).  

5. Giáo hội Báp-tít Việt Nam (tên gọi cũ là Hội thánh Báp-tít Việt Nam (Nam 

Phương) Cùng gốc với Tổng hội Báp-tít Việt Nam, hình thành ở Việt Nam trước 

năm 1975, phục hồi hoạt động vào năm 1986. Hội thánh được Nhà nước công 

nhận vào năm 2008, hoạt động theo đường hướng: "Kính Chúa, yêu người, sống 

phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, gắn bó dân tộc và tuân thủ pháp 

luật". Theo khai trình của Giáo hội, Hội thánh hiện có khoảng 43 ngàn tín đồ, 11 

Hội thánh cơ sở,  hơn 500 điểm nhóm và hội nhánh, hoạt động ở 44 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Ban Chấp hành. Trụ 

sở tạm thời của Hội thánh tại A11 - KDC Đại học Bách khoa, đường Nguyễn Duy 

Trinh, phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.  

6. Hội thánh Tin Lành Trưởng lão Việt Nam Hệ phái Trưởng lão truyền vào 

miền Nam Việt Nam từ năm 1968 và được chính quyền Sài Gòn cấp phép hoạt 

động năm 1972. Sau năm 1975 ngừng hoạt động về mặt tổ chức và phục hồi hoạt 

động vào năm 1989. Năm 2008 Hội thánh được Nhà nước công nhận về mặt tổ 

chức. Hội thánh hoạt động theo đường hướng: "Hết lòng thờ phượng Ba ngôi Đức 

Chúa Trời, Kính Chúa, Yêu người, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc, dân 

tộc, tuân thủ pháp luật". Hiện Hội thánh có khoảng 15 ngàn tín đồ, trên dưới 200 

điểm nhóm, hoạt động ở 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Nam. 

Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Hội đồng Quản trị. Trụ sở tạm thời tại địa chỉ 542 

(số cũ là 664), Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  
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7. Hội thánh Mennonite Việt Nam   Hệ phái Mennonite vào hoạt động ở miền 

Nam từ năm 1954 dưới danh nghĩa một tổ chức cứu trợ xã hội với tên gọi là Ủy 

ban Trung ương Mennonite (Mennonite Central Commitee - MCC). Sau năm 

1975 hầu hết các cơ sở của Hội thánh hiến cho các hoạt động từ thiện xã hội. Hội 

thánh mới khôi phục hoạt động vào năm 1981 sau khi MCC trở lại viện trợ nhân 

đạo ở Việt Nam. Năm 2009 Hội thánh được Nhà nước công nhận tổ chức. Hiện 

Hội thánh có khoảng 10 ngàn tín đồ, 5 chi hội, gần 90 điểm nhóm và hội nhánh, 

hoạt động tại 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chủ yếu ở phía Nam). Hội 

thánh hoạt động theo đường hướng: "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục 

vụ Tổ quốc và đồng hành cùng dân tộc". Cơ quan lãnh đạo Hội thánh là Ban Trị 

sự Tổng hội. Trụ sở tạm thời đặt tại 67/107 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.  

8. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam Nguồn gốc từ Hội thánh Tin Lành 

Việt Nam (miền Nam), được chính quyền cũ công nhận năm 1974. Sau năm 1975, 

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hoạt động mờ nhạt cho đến những năm 80 

của thế kỷ XX mới hoạt động trở lại. Năm 2010, Hội thánh được Nhà nước công 

nhận tổ chức, hoạt động theo đường hướng: "Trung thành với chân lý Kinh thánh, 

đồng hành cùng Dân tộc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật". Hội thánh tự nhận 

mình đứng giữa Tin Lành truyền thống (CMA) và Ngũ tuần. Hiện nay, Hội thánh 

khai trình có khoảng 180 ngàn tín đồ, 2 Hội thánh địa phương, hơn 1 ngàn điểm 

nhóm, có mặt 54 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Cơ quan lãnh đạo Hội 

thánh là Hội đồng Trưởng nhiệm Tổng hội. Trụ sở chính tại số 14/6B Tam Đông, 

Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.  

9. Hội thánh Phúc âm Ngũ tuần Việt Nam Tổ chức Hội chúng của Chúa 

(Assemblies of God - AG) thuộc hệ phái Ngũ tuần có mặt ở Sài Gòn năm 1957, 

đến năm 1973 Bộ Nội vụ chính quyền Sài Gòn ra văn bản cho phép hoạt động. 

Sau năm 1975 Hội thánh ngưng hoạt động về phương diện tổ chức. Tin Lành Ngũ 

tuần phục hồi hoạt động trở lại vào năm 1989 với sự xuất hiện của nhiều nhóm 

khác nhau như Hội chúng Ngũ tuần, Phúc âm Toàn vẹn, Hội thánh Tin Lành Đức 

Tin, Hội thánh Tin Lành Liên hiệp Truyền giáo,... trong đó Hội thánh Phúc âm 

Ngũ tuần lớn hơn cả. Hiện Hội thánh có khoảng 36 ngàn tín đồ, hoạt động ở 45 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cơ quan lãnh đạo của Hội thánh là Ban 

Tổng quản trị. Trụ sở tạm thời tại Tòa nhà New City Group, số 216 - 218 Quốc lộ 

13, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hội thánh 

mới được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, chưa phải là tổ chức tôn 

giáo hoàn chỉnh. Hội thánh hoạt động theo đường hướng "Sống theo lời Chúa, 



25 
 

phục vụ tha nhân, phục vụ Tổ quốc và dân tộc". Ngoài 09 tổ chức Tin Lành trên, 

còn có 02 tổ chức dưới đây không phải là đạo Tin Lành nhưng cũng được xếp vào 

"Gia đình Tin Lành" dưới góc độ quản lý nhà nước.  

 * Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (thuộc tôn giáo Cơ đốc Phục lâm) Vào 

Việt Nam năm 1929 do Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Ngày Thứ Bảy (trụ sở tại Mỹ) 

truyền vào. Từ sau năm 1975 đến nay Giáo hội tồn tại độc lập với Tổng hội Toàn 

cầu về mặt tổ chức. Năm 2008, Giáo hội được Nhà nước công nhận và hoạt động 

theo đường hướng: "Hết lòng thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng sống, yêu 

thương và giúp đỡ đồng loại, sống theo Kinh thánh Cựu ước và Tân ước, tuân giữ 

hoàn toàn theo luật pháp mười điều răn để mỗi người cơ đốc sẵn sàng chờ đó sự 

phục lâm của Chúa Giê-su Cơ đốc, đồng thời phục vụ Tổ quốc, gắn bó dân tộc và 

tuân thủ pháp luật". Đến cuối năm 2016, Giáo hội có gần 14 ngàn tín đồ (đã Báp-

têm), hơn 100 điểm nhóm, hoạt động ở 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

cơ quan lãnh đạo Giáo hội là Ban Quản trị Giáo hội.            

* Ban Đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu - Kitô Việt 

Nam (thuộc tôn giáo Mặc Môn) Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-

su - Kitô (The Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints, viết tắt LDS) ở 

Việt Nam thường được gọi là Giáo hội Mặc Môn, tôn giáo Mặc Môn (Mormon). 

Tôn giáo Mặc Môn được truyền vào Việt Nam từ năm 1962, là cấp giáo hạt thuộc 

vùng châu Á nằm trong giáo hội toàn cầu, được chính quyền Sài Gòn (cũ) cấp 

đăng ký hoạt động vào năm 1967. Sau năm 1975, tôn giáo Mặc Môn tạm ngưng 

hoạt động về mặt tổ chức, một số tín đồ di tản ra nước ngoài, một số tín đồ hoạt 

động tại gia. Năm 1995 Giáo hội Mặc Môn bắt đầu hoạt động trở lại và được công 

nhận Ban Đại diện lâm thời vào năm 2014, công nhận Ban Đại diện chính thức 

vào năm 2016. Hiện nay tôn giáo Mặc Môn ở Việt Nam có khoảng 1000 tín đồ, 

tập trung chủ yếu tại Thành phố Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở đặt tại phòng 

1094, tầng 19, tòa nhà Landmark Keangnam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.  

II. Các tổ chức Tin Lành chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận Ngoài 

các tổ chức đã được Nhà nước công nhận nêu trên, ở Việt Nam còn có hơn 70 tổ 

chức Tin Lành chưa được Nhà nước công nhận về tổ chức do chưa đủ điều kiện 

quy định tại Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tính đến tháng 3/2015, các tổ chức 

này có khoảng 79 ngàn người tin theo trong đó khoảng 14 ngàn, tương đương với 

17,8% tín đồ là thị dân (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và tỉnh Khánh 

Hòa) 60 ngàn tín đồ, tương đương với 75,9% tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số 

(phân bố ở khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước). Tuy 

chưa được Nhà nước công nhận về tổ chức, nhưng các tổ chức Tin Lành cũng đã 
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công nhận và tấn phong khoảng 350 chức sắc. Tất cả các tổ chức Tin Lành chưa 

được công nhận hiện nay ở Việt Nam đều không có cơ sở tôn giáo, kể cả những 

tổ chức có nguồn gốc hình thành từ trước năm 1975./.  Bài viết: Nguyễn Biên 

Cương – Phó trưởng phòng Tôn giáo 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2020 

Người sưu tập, hệ thống và giới thiệu 
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