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Bên trên bàn giấy của tôi trong văn phòng, tôi có một bức tranh do ông John August Swanson, một 
nghệ sĩ California vẽ, gọi là “cuộc rước”. Phía trước là một đám đông những người đi dự lễ từ trong 
một nhà thờ lớn tuốn ra, dẫn đầu là các em giúp lễ với đèn và hương; họ đang tháp tùng Mình Thánh 
Chúa, do một linh mục cầm, giương cao, trong lọng che. Ở giữa bức tranh là nhà thờ cửa mở rộng, các 
tháp vươn cao ôm lấy Chúa Giêsu và các môn đệ trên thuyền đang kéo lưới đầy cá. 
Toàn bộ bức tranh đầy ắp người - trong cuộc rước, tay cầm cờ và trong những hốc tường hoặc các gian 
ngăn, các bức hình nhỏ giống như các hình trong kính cửa sổ, hoà hợp với và mở rộng các bức tường 
nhà thờ. Một số khuôn mặt trong Kinh Thánh - Adam và Evà rời bỏ vườn địa đàng, con tàu ông Nôê, 
việc hiến tế Isaac, giấc chiêm bao của Giacob về một chiếc thang bắt từ đất lên trời, Môsê được các 
công chúa Pharaô vớt tại sông Nile, David và Gôliat, Giuđita giết chết Holopherne, Giôna bị một con 
cá lớn nuốt, ba thiếu niên trong lò lửa, Đức Maria trong hồi truyền tin, Chúa Hài Đồng trong máng cỏ, 
các đạo sĩ, Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan, người phụ nữ lấy nước mắt rửa chân Chúa Giêsu, 
cuộc rước Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem vào Chúa Nhật Lễ Lá, việc đóng đinh thập giá, 
những lần Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ. Một số các thánh nam, nữ trong lịch sử Kitô giáo - 
Thánh Giêrônimô ngồi trong hang dịch Kinh Thánh, Thánh Phanxicô và con cáo Gubbio, thánh Clara, 
thánh Patricô, thánh Elizabeth Hungari. Một số vị thuộc ngụy tác - Veronica lau mặt Chúa Giêsu, 
Thánh Christopher bế Chúa Hài Đồng qua sông, Thánh George và con rồng. 
Những khuôn mặt trông giống người Ấn Độ hoặc Tây Ban Nha; màu sắc rực rỡ theo kiểu Trung Mỹ; 
bức tranh chật cứng người - đa dạng, sặc sỡ, đang chơi nhạc, ăn mừng, gặp gỡ Chúa. Cuộc rước sự 
sống này chính là Hội Thánh - trong lịch sử, trong tính đa dạng và đời sống bí tích của Hội Thánh. 
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HỘI THÁNH VÀ CÔNG ĐỒNG 
 
Khi các Nghị phụ Công đồng Vatican II bắt đầu khai triển một văn kiện về Hội Thánh, đây quả là việc 
Hội thánh Công giáo Rôma hiện nay tự hiểu biết về mình, các ngài đã phải vật lộn với một số các lược 
đồ hoặc bản nháp. Lược đồ đầu tiên (1962) do một tiểu ban thuộc Uỷ ban Thần học bảo thủ Rôma, 
đứng đầu là đức Hồng y Alfredo Ottaviano, Chủ tịch Văn phòng Toà Thánh, soạn thảo. Huy hiệu giám 
mục của ngài có in chữ có tính ngụ ngôn Semper Idem (trước sau như một). Lược đồ ấy đã bị các nghị 
phụ bác bỏ; các ngài thấy rằng lược đồ ấy không đủ chất Kinh Thánh khi khai triển, định nghĩa Hội 
Thánh hầu như theo kiểu loại trừ, nghĩa là có tính phẩm trật, và không đáp ứng được mối quan tâm về 
đại kết của Đức Gioan XXIII, người đã coi sự hiệp nhất Kitô giáo là một trong những mục đích hàng 
đầu của công đồng. Theo lời của Đức Giám mục de Smedt Giáo phận Bruges thì lược đồ ấy vênh vang, 
quá nặng tính giáo sĩ và pháp lý. 
 
Lược đồ thứ hai, được trình cho các giám mục vào mùa thu năm 1963, là một đổi mới đáng kể. Sau 
một vài điều chỉnh thêm, lược đồ này đã được các giám mục chấp thuận ngày 21-11-1964 với  2.151 
phiếu thuận chỉ có năm phiếu chống. Văn kiện này được gọi là Hiến chế Tín lý về Hội Thánh (Lumen 
Gentium), mở đầu với một chương mang tựa đề “Mầu nhiệm Hội Thánh”. Chương hai nói về Hội 
Thánh toàn diện như “Dân Thiên Chúa”. Chương ba “Các Cấu trúc Phẩm trật  của Hội Thánh, có liên 
quan cách đặc biệt tới chức giám mục” tập trung vào thừa tác vụ chính thức của Hội Thánh, nhất là 
chức giám mục. Chương 4 vàn về “Giáo Dân” trong Giáo Hội.  
 
MỘT CỘNG ĐOÀN MÔN ĐỆ 
 
Hội Thánh đã hiện hữu từ lúc các bạn hữu và môn đệ của Chúa Giêsu, bị phân tán do Người bị bắt và 
bị đóng đinh, được quy tụ lại do sự hiện diện cách mới mẻ của sự phục sinh của Người giữa họ. Trong 
bản chất chủ yếu của mình, Hội Thánh chính là cộng đoàn môn đệ của Chúa Giêsu. 
 
Vậy ta có thể nói rằng Chúa Giêsu “thiết lập” Hội Thánh theo nghĩa nào? Một mặt, Chúa Giêsu lịch 
sử không thiết kế và lên kế hoạch về Hội Thánh như một tổ chức, với một trật tự của các thừa tác viên, 
bảy bí tích và một hiến pháp. Mặt khác, Chúa Giêsu đã không qui tụ những người đã là môn đệ Người 
thành một cộng đoàn, cho họ tham dự vào thừa tác vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa của riêng 
Người, chỉ định mười hai người trong họ thành các tông đồ, truyền cho họ tiếp tục truyền thống hiệp 
thông trong bàn ăn bằng cách bẻ bánh và tham dự vào chén để tưởng nhớ Người và ban cho họ quyền 
năng Thánh Thần. Người ta có thể thấy được nguồn gốc của “các cộng đoàn đức tin, nhân sự và việc 
thực hành giữa nhóm qui tụ chung quanh Chúa Giêsu trong thừa tác vụ công khai của Người (các môn 
đệ) với nhóm quy tụ chung quanh Chúa Phục Sinh (Hội Thánh)”[1]. Vì cộng đoàn này mở rộng và lớn 
mạnh, nên dần dần phát triển các cơ chế có tính tổ chức và thừa tác vụ để bảo đảm sự trung thành của 
cộng đoàn ấy với nguồn gốc và sứ vụ của mình. Tất cả những việc này xảy ra dưới sự dẫn dắt của 
Chúa Thánh Thần, do Chúa Giêsu phục sinh đổ tràn trên họ. Như thế, Hội Thánh Công Giáo có thể 
khẳng định rằng các cơ chế có tính lịch sử của Hội Thánh là do Thiên Chúa thiết lập. 
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Hội Thánh 
 
Từ ngữ Tân Ước dùng để chỉ Hội Thánh là ekklesia, tiếng Hy Lạp gồm ex (ra) và kaleo (gọi), nghĩa 
đen là “những người đã được gọi ra” nghĩa là, “đơn vị” hoặc “hội đoàn”. Đây là một thuật ngữ của Lễ 
Ngũ Tuần, chứ không phải là thuật ngữ của Tin Mừng, chỉ xuất hiện 3 lần trong Tin Mừng, nhất là 
trong Mathêu 16,18 và 18,17. 
 
Thánh Phaolô sử dụng tiếng ekklesia theo ba cách khác nhau trong các thư của ngài. Đôi khi ngài sử 
dụng thành ngữ “Hội Thánh tại nhà họ” hoặc Hội Thánh ở nhà để chỉ cuộc nhóm họp của các Kitô hữu 
tại địa phương trong một tư gia nào đó (1 Cr 16,19; Rm 16,5; Cl 4,15). Các cuộc nhóm họp địa phương 
này là cách diễn tả xa xưa nhất về Hội Thánh; ở đây, các Kitô hữu họp nhau để giáo huấn (didache), 
hiệp thông (koinonia) và thờ phượng (leitourgia), và từ những cuộc nhóm họp này xuất hiện nhiều 
quyền lãnh đạo của Hội Thánh sơ khai. Về mặt thần học, tổ chức hội thánh tại gia cho thấy rằng nơi ở 
của Thiên Chúa đối với Hội Thánh sơ khai không phải là cung thánh, đền thờ hoặc nơi thánh nhưng là 
chính cộng đoàn; thực tại của Hội Thánh nằm trong sự nhóm họp của các tín hữu[2]. 
 
Thánh Phaolô sử dụng tiếng ekklesia cách thường xuyên nhất để ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu địa 
phương như trong “Hội Thánh của Thiên Chúa tại Corintô” (1 Cr 1,2) hoặc để ám chỉ tới mọi Hội 
Thánh (1 Cr 11,16). Đôi khi, ngài sử dụng “Hội Thánh” cách chung chung, theo nghĩa toàn bộ Hội 
Thánh (Gl 1,13; 1 Cr 12,38; Cl 1,18), một cách dùng đã trở thành phổ biến hơn nhiều trong Tân Ứơc 
sau này (x. Cl 1,24; Ep 5,29). Ngày nay ta nói về một Hội Thánh “toàn diện”, “phổ quát” hoặc “công 
giáo” cũng như Hội Thánh “địa phương” hoặc “đặc biệt” do một giám mục cai quản[3]. 
 
Thân mình Đức Kitô 
 
Thuật ngữ khác Thánh Phaolô dùng để mô tả Hội Thánh là “thân mình Đức Kitô”. Khi một cộng đoàn 
gồm các thành viên khác nhau với những ân sủng và thừa tác vụ khác nhau (1 Cr 12,4-7) làm nên một 
thân mình trong Thần Khí nhờ bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12,13) và Thánh Thể (1 Cr 10,17), thì cộng 
đoàn hoặc Hội Thánh ấy, tạo nên thân mình của Đức Kitô (1 Cr 12,27). 
 
Nền tảng của sự hiểu biết của Thánh Phaolô về Hội Thánh là thân mình Đức Kitô chính là việc hoà 
giải của các dân tộc, có được nhờ Thánh Tẩy và Thánh Thể. Ngài nói với các tín hữu Côrintô rằng họ 
đang xúc phạm đến mình và máu Chúa vì  cộng đoàn của họ chia rẽ trong cuộc họp cử hành Thánh 
Thể (1 Cr 11,17-34). Ngài nhắc họ rằng “tất cả chúng ta được thánh tẩy trong cùng một Thần Khí để 
làm nên một thân thể, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do” (1 Cr 12,13). Ngài sử dụng một thứ 
ngôn ngữ tương tự đối với dân Galat: “Vì đã được dìm vào trong Đức Kitô, tất cả anh em đã được mặc 
lấy Đức Kitô. Nên không còn là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ vì tất cả 
anh em là một trong Chúa Giêsu Kitô” (Gl 3,27-28). Nói cách khác, tất cả những chia rẽ do con người 
gây ra dựa trên chủng tộc, địa vị xã hội, hoặc giới tính đã chấm dứt đối với những ai đã được tháp nhập 
vào với Đức Kitô nhờ bí tích Thánh Tẩy. Để là Hội Thánh, phẩm chất nhất thiết phải có chính là thâu 
hợp. 
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Sự sống trong Thần Khí 
 
Thánh Phaolô nói cách chung về cuộc sống Kitô hữu chính là một cuộc sống trong Thần Khí. Ngài 
nhìn cộng đoàn Kitô hữu như một cộng đoàn phong phú về các đặc sủng và thừa tác vụ do Thần Khí 
ban. Những đặc sủng ấy gồm các ơn phục vụ (charismata) như sự khôn ngoan, đức tin, ơn chữa lành, 
biện phân, quản trị, bố thí và những công việc của lòng nhân từ cũng như những vai trò và những thừa 
tác vụ (diakonia) thường xuyên hơn như thừa tác vụ  của các tông đồ, tiên tri, thầy dạy và chủ tọa, tất 
cả đều là ơn Thiên Chúa ban để xây dựng Hội Thánh (1 Cr 12,4-7; Rm 12,4-8). Ngài cũng đặt tên cho 
cả hôn nhân lẫn độc thân vì nước trời là các đặc sủng (1 Cr 7,7). Hội Thánh theo quan điểm của Phaolô 
là một cộng đoàn đầy Thần Khí trong đó mọi người đều có một cái gì đó để đóng góp: “Thần Khí tỏ 
mình ra nơi mỗi người mỗi cách là vì lợi ích chung” (1 Cr 12,7). 
Công đồng Vatican II nhấn mạnh cách khác nhau rằng giáo dân cũng được tham dự vào sứ vụ và thừa 
tác vụ của Hội Thánh. Nếu nhấn mạnh ấy không đi xa đến chỗ nói cách đặc biệt về các thừa tác vụ của 
giáo dân, thì rõ ràng nhấn mạnh ấy cũng đang đẩy Hội Thánh theo hướng ấy. Hiến chế Tín lý về Hội 
Thánh dành lại cho người Công giáo cái nhìn của Phaolô về Hội Thánh như được trang bị với muôn 
vàn đặc sủng. Nhiều lần Hiến Chế ấy nói về sự đa dạng của ân sủng (LG 12) “cả những ơn có tính 
phẩm trật lẫn đặc sủng” (LG 4). Hiến Chế ấy cũng nhấn mạnh rằng cả chức linh mục thừa tác lẫn chức 
linh mục cộng đồng của tất cả những người đã lãnh bí tích Thánh Tẩy đều tham dự vào chức linh mục 
duy nhất của Đức Kitô (LG 10) và giáo dân cũng tham dự vào các vai trò ngôn sứ, vương đế và tư tế 
của Đức Kitô (LG 31) và vào chính sứ vụ của Hội Thánh (LG 33). 
Đối với Hội Thánh để là những gì mình phải là, một cộng đoàn môn đệ, chưa bao giờ là chuyện dễ 
dàng cả. Có lẽ thách thức lớn nhất mà Hội Thánh thời Tân Ứơc phải đương đầu  đó là làm sao để có 
được sự hợp nhất mới giữa người Do Thái và Dân Ngoại mà việc hoà giải của Thiên Chúa trong Đức 
Kitô đem lại. Sự hoà giải này nghĩa là gì, không phải là điều rõ ràng ngay đối với các Kitô hữu tiên 
khởi, dĩ nhiên là những người Do Thái. Đối với nhiều người trong họ, việc một người nào đó có thể 
thành môn đệ của Chúa Giêsu và là thành viên của cộng đoàn Kitô hữu mà trước tiên lại không phải 
là một người Do Thái, nghĩa là tuân giữ luật Do Thái về những thức không được ăn và cắt bì đối với 
nam nhân (x. Cv 15, Galat) là điều không thể hình dung được. Chính thánh Phaolô cũng thấy rõ rằng 
là người Do Thái hoặc dân ngoại không khác gì; sứ điệp lớn của thư gửi tín hữu Rôma của ngài là mọi 
người đã được công chính hoá nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Hội Thánh phải mất nhiều thời gian hơn 
nữa mới có thể thách thức chế độ nô lệ với tư cách là một thể chế. Trong khi thánh Phaolô dạy rằng 
các mối liên hệ giữa chủ và nô lệ phải khác nhờ mối liên hệ mới mẻ trong Đức Kitô Giêsu (Plm; Ep 
6,5-9), ngài đã không thách thức thể chế nô lệ, vẫn được cho là điều hiển nhiên trong thế giới cổ xưa. 
Hội Thánh chấp nhận chế độ nô lệ trong nhiều thế kỷ. Nhiều đức giáo hoàng bắt đầu tuyên bố chống 
lại việc buôn bán nô lệ vào thế kỷ mười sáu, tuy mãi tới triều đại của Đức Lêô XIII (1878-1903) Hội 
Thánh mới chính thức bắt đầu điều chỉnh lại giáo huấn của mình có liên quan tới chế độ nô lệ[4]. Và 
người ta có thể tranh luận, như hiện nhiều người vẫn đang tranh luận, rằng Hội Thánh vẫn chưa nhìn 
nhận quyền bình đẳng đầy đủ giữa người nam và người nữ, không chỉ trên nguyên tắc mà còn trong 
chính Hội Thánh nữa. 
Hội Thánh đã phát triển ra sao từ cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu tới một Hội Thánh với thừa tác vụ có 
tính tổ chức và phẩm trật của các giám mục, linh mục, và phó tế, do đức giám mục Rôma, hay đức 
giáo hoàng, chủ toạ? 
MỘT THỪA TÁC VỤ CHÍNH THỨC 
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Ngay từ thuở ban đầu, cộng đoàn các môn đệ của Chúa Giêsu có cả một đội ngũ lãnh đạo trong nhóm 
Mười Hai, nhóm chủ chốt do Chúa Giêsu tuyển chọn trong suốt thừa tác vụ lịch sử của Người. Ngay 
từ đầu Tân Ứơc đã nhìn nhận một nhóm tông đồ đông hơn  cũng như chỗ đứng độc đáo của nhóm 
Mười Hai. Các Tông đồ là những chứng nhân nguyên thuỷ của sự phục sinh của Chúa Giêsu, là những 
người đã có một “kinh nghiệm Phục Sinh” về Chúa Giêsu sống lại. Dẫu Chúa Giêsu sống lại đã tỏ 
mình cho cả nam lẫn nữ, nhưng các tác giả Tân Ứơc vẫn không trao cho phụ nữ chức danh “tông đồ”[5], 
rất có thể vì lý do văn hoá, trong xã hội Do Thái thời ấy, lời nói của phụ nữ không được coi là một lời 
chứng có tính pháp lý. Hầu hết các tông đồ đều đã làm việc như các nhà rao giảng Tin Mừng lưu động, 
chứ không phải là các vị mục tử định cư; các ngài thường đi hết chỗ này đến chỗ khác thiết lập các 
cộng đoàn, hoặc các Hội Thánh như bản thân thánh Phaolô vậy. 
Ngay từ đầu, nhóm Mười Hai đã chọn chia sẻ thừa tác vụ tông đồ của mình với người khác (Cv 6,1-
6). Hơn nữa, các tông đồ không phải là các thừa tác viên hoặc những người loan báo Tin Mừng duy 
nhất trong Hội Thánh tiên khởi. Tất cả các tông đồ đều được kêu gọi tham dự vào sứ vụ của Chúa 
Giêsu. Thánh Phaolô nói về nhiều ân sủng và thừa tác vụ khác nhau (1 Cr 12,4) và danh sách những 
“cộng sự viên” của ngài khi trong phần kết luận của nhiều lá thư của ngài là bằng chứng của việc ngài 
phải lệ thuộc người khác, nhiều người trong số họ là những cặp vợ chồng (Rm 16). Trong những ngày 
đầu tiên ấy, ngôn ngữ hay thay đổi, tuy ở đây vẫn có một trật tự nào đó. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu 
Côrintô, Thánh Phaolô nói tới “thứ nhất là các tông đồ, hai là các tiên tri, ba là các thầy dạy, rồi tới 
những phép lạ, ơn chữa lành, cứu giúp, quản trị và nói tiếng lạ” (1 Cr 12,28). Trong Rôma 12,6-8, ngài 
cũng đề cập tới những ơn tiên tri, thầy dạy, khuyên lơn, làm việc từ thiện, chủ toạ hoặc lãnh đạo và 
những người làm việc bác ái. 
Thừa tác vụ và quyền lãnh đạo 
Suy nghĩ về bản chất của ngôn ngữ được các cộng đoàn tiên khởi sử dụng để chỉ các thừa tác viên và 
các vị lãnh đạo có thể là điều tốt[6]. Trước hết, ngôn ngữ này thường thực dụng. Thừa tác vụ và lãnh 
đạo thường được đồng hoá với vai trò của họ; dạy dỗ, chủ toạ, giám sát, mục tử. Tân Ước không sử 
dụng từ ngữ “linh mục” (hiereus) để chỉ các thừa tác viên Kitô giáo. Hai là, ngôn ngữ được sử dụng 
ấy gợi lên một cái gì đó về kiểu cách lãnh đạo và cách thức thực thi quyền bính trong cộng đoàn Kitô 
giáo. Người ta thường tránh những từ ngữ nói về quyền lực. Người ta ghi nhớ và truyền lại giáo huấn 
của Chúa Giêsu về quyền lãnh đạo như việc phục vụ trong cộng đoàn Kitô hữu: “Anh em biết những 
người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền 
mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải 
làm đầy tớ phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,42-44; x. 
Lc 22,25-26). Rất sớm, từ ngữ “mục tử” (Tiếng Latinh là pastor) đã được gắn kết với thầy dạy (Ep 
4,11) và với các kỳ lão – giám mục (Cv 20,28: 1 Pr 5,2-4). Thánh Phêrô được đặt làm mục tử theo một 
nghĩa đặc biệt (Ga 21,15-17). Bạn hãy suy nghĩ một chút về một vị mục tử có vai trò thế nào đối với 
đàn chiên. Chung chung mục tử đi theo hơn là lãnh đạo, vì chiên biết chúng đang đi đâu. Mục tử chỉ 
can thiệp khi chiên đi lạc hoặc khi nguy hiểm đe doạ. Vai trò ấy là vai trò hướng dẫn và bảo vệ, chứ 
không phải là cai trị. Ta sẽ không nói về quyền lãnh đạo “mục vụ” hoặc thừa tác vụ và đối tượng khi 
quyền ấy được thực thi một cách độc tài. 
Từ ngữ căn bản Tân Ước sử dụng để chỉ “thừa tác vụ” tiếng Hy Lạp là diakonia, xuất phát từ 
tiếng diakonos, “đầy tớ”. Diakonia được dịch sang tiếng Latinh là ministerium, từ tiếng này, mới có 
tiếng “ministry” trong tiếng Anh. Thừa tác vụ là một việc phục vụ nhân danh cộng đoàn Kitô hữu; hệt 
như bất cứ ân huệ thiêng liêng hoặc đặc sủng nào, mục đích của nó là xây dựng Hội Thánh (1 Cr 14). 
Thánh Phaolô mô tả mình là một thừa tác viên của Dân Ngoại (Rm 15,16) và ngài nói về Phoebe 
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“người chị em của chúng ta” như một “thừa tác viên” (chứ không phải là một “nữ phó tế”, như người 
ta vẫn thường dịch từ tiếng diakonos) của Hội Thánh tại Cenchreae (Rm 16,1). 
Các vị lãnh đạo Hội Thánh địa phương được mô tả bằng những thuật ngữ khác nhau, trong số các thuật 
ngữ ấy là “vị lãnh đạo” hoặc “chủ toạ” (x. 1 Tx 5,12; Rm 12,8); “tiên tri” và “thầy dạy” (1 Cr 12,38; 
x. Cv 13,1); “mục tử và thầy dạy” (Ep 4,11); “lãnh đạo” (Hr 13,7; 17,24); “kỳ lão” (Cv 14,23; 20,17; 
1 Tm 5,17-22; Tt 1,5) hoặc “giám mục - kỳ lão” vì hai từ này chưa bao giờ được phân biệt cách rõ 
ràng (x. Cv 20,17-35; 1 Pr 5,1-4). 
Dần dần các giám mục - kỳ lão đảm nhận vai trò trước đây vẫn do các tiên tri, thầy dạy và lãnh đạo 
đảm nhận. “Trách nhiệm của họ bao gồm cả quyền lãnh đạo cộng đoàn lẫn vai trò giáo huấn và phụng 
vụ trước đây của các tiên tri và thầy dạy (Cv 13,2). Từ một thừa tác vụ duy nhất này, được nhận biết 
cách khác nhau, sau phân biệt thành hai chức vụ, chức kỳ lão hoặc “linh mục” như càng về sau người 
ta càng hiểu như thế, và chức giám mục. Tân Ước sau này cũng biết tới một nhóm được gọi là “các 
phó tế”. 
Việc phong chức 
Vào cuối giai đoạn Tân Ước, các kỳ lão được đưa vào chức vụ, có lẽ bằng việc đặt tay (1 Tm 4,14; 
5,22). Việc bổ nhiệm vào chức vụ này với nghi lễ và việc cầu nguyện được coi như “việc phong chức”, 
một thuật ngữ rút từ tiếng Latinh là ordo, có nghĩa là “một bộ phận có tổ chức”. Qua việc phong chức, 
một người nào đó được đưa vào trong ordo episcoporum (chức giám mục), ordo presbyterorum (chức 
linh mục), hoặc ordo diaconorum (chức phó tế), như vậy cũng là được đưa vào trong chức vụ có tính 
mục vụ chính thức của Hội Thánh. Cũng có những “chức vụ” không được phong của các trinh nữ, các 
bà goá, các dự tòng và hối nhân trong Hội Thánh tiên khởi. Theo truyền thống, việc bổ nhiệm vào 
chức vụ mục vụ nhờ việc cầu nguyện và đặt tay dần dần trở thành bí tích “Truyền Chức Thánh”. 
Các giám mục 
Từ ngữ “giám mục” tiếng Hy Lạp là episkopos, nghĩa là “người giám sát”. Vai trò của giám mục là 
coi sóc cộng đoàn, thi hành việc chăm sóc mục tử vì lợi ích của cộng đoàn. Trong thư thứ nhất của 
Thánh Clemente, một lá thư viết từ Hội Thánh tại Rôma khoảng năm 96, thuật ngữ “kỳ lão” và “giám 
mục” vẫn được sử dụng thay thế cho nhau. Nhưng trong thư thứ nhất Timôtê, chức vụ kép này và phó 
tế hầu như đang trong tiến trình tiến triển thành ba chức vụ truyền thống của đức giám mục, có sự trợ 
giúp của linh mục và phó tế. Lá thư ấy mô tả một số kỳ lão như ngoài nhiệm vụ rao giảng và dạy dỗ, 
họ còn có thêm vai trò giám sát cộng đoàn (1 Tm 5,17). Nói cách khác, nhóm giám mục - kỳ lão này 
như thể đang ở trong tiến trình tự phân biệt rõ ràng hơn thành kỳ lão và một số kỳ lão có thêm trách 
nhiệm lãnh đạo, đây có thể là những người đã nhận được tước hiệu episkopos tại Ephêsô (x. 1 Tm 
3,17). Tại Antiôkia, khoảng năm 115, ba thừa tác vụ này đã ổn định. Khoảng năm 150, ba thừa tác vụ 
này đã lan rộng hầu như khắp nơi trong Hội Thánh và sắp trở thành phổ biến trong toàn Hội Thánh. 
Từ thời của Thánh Ignatiô Antiôkia (chết 115), vai trò của giám mục là điều khiển Hội Thánh và duy 
trì sự hiệp thông (koinonia) giữa Hội Thánh ấy với các Hội Thánh khác nhờ hiệp thông với các giám 
mục của các Hội Thánh ấy. Như thế, có một chiều kích có tính biểu tượng quan trọng đối với chức 
giám mục; các giám mục tiêu biểu cho và duy trì sự hiệp thông giữa các Hội Thánh địa phương và Hội 
Thánh các tông đồ, cũng như sự hiệp thông toàn cầu của Hội Thánh. Giáo huấn Công giáo khẳng định 
rằng các giám mục kế vị vai trò lãnh đạo đã có lần thuộc quyền các tông đồ (LG 20). Các ngài tạo 
thành một đoàn, cùng với đầu của mình là đức giám mục Rôma, có quyền tối thượng và đầy đủ trên 
Hội Thánh toàn cầu (LG 22). Hợp nhất với đức giáo hoàng, các ngài tham dự vào đặc sủng vô ngộ của 
Hội Thánh (LG 25). 
Các kỳ lão 
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Tiếng Hy Lạp là presbyteros, tiếng Anh là “priest”, xét về mặt từ ngữ và nguyên thuỷ, tiếng ấy có 
nghĩa “kỳ lão”. Các kỳ lão lần đầu tiên xuất hiện trong các Hội Thánh Kitô giáo gốc Do Thái, được 
vay mượn từ hội đường, nơi trách nhiệm của các vị này là khuyên răn và hướng dẫn cộng đoàn. Hầu 
hết các kỳ lão, hoặc “linh mục” đều giúp đỡ các giám mục bằng việc chủ toạ các cộng đoàn tín hữu 
trong việc rao giảng Lời, cử hành các bí tích, thực thi thừa tác vụ lãnh đạo và quan tâm mục vụ (LG 
28). Vì kỳ lão thuộc về Hội Thánh địa phương hoặc giáo phận, nên các vị được gọi là các linh mục 
giáo phận hoặc “triều”. Các linh mục thuộc các hội dòng thường thi hành thừa tác vụ linh mục có tính 
kerygma hoặc tiên tri hơn, bằng cách kết hợp thừa tác vụ phụng vụ và bí tích với một thừa tác vụ lời 
rộng lớn hơn, thừa tác vụ này bao gồm việc rao giảng, dạy dỗ và nghiên cứu, việc hướng dẫn thiêng 
liêng và các thừa tác vụ công bằng xã hội khác nhau. 
Các phó tế 
Trong hầu hết Tin Mừng, diakonos dường như đã được sử dụng cho các thừa tác vụ lãnh đạo. Chỉ 
trong giai đoạn Tân Ước sau này, diakonos mới bắt đầu được sử dụng cho một chức vụ đặc biệt, chức 
vụ phó tế (1 Tm 3,8-13). Trong Hội Thánh hậu Tân Ước, các phó tế có vai trò là những người trợ giúp 
đức giám mục, thường quản lý các tài sản nhất thời của Hội Thánh, một vai trò khiến một số phó tế rất 
có uy thế. Họ được uỷ thác cho những nhiệm vụ bác ái và phụng vụ khác nhau, nhiệm vụ đầu tiên 
trong những nhiệm vụ ấy là việc phân phát quà tặng cho những người thiếu thốn và phụ giúp trong các 
nghi thức gia nhập Kitô giáo[7]. Họ thường chịu trách nhiệm về việc dạy dỗ những người chuẩn bị lãnh 
bí tích Thánh Tẩy. Các phó tế được bổ nhiệm vào chức vụ nhờ việc phong chức với việc đặt tay hoặc 
đôi khi chỉ có lễ nhậm chức và có những vai trò riêng của họ trong phụng vụ. 
Các phụ nữ cũng phục vụ như các nữ phó tế trong các Hội Thánh thuộc cả phương Đông lẫn phương 
Tây; vai trò của họ dường như là xức dầu cho các phụ nữ trong nghi thức Thánh Tẩy và thăm viếng 
những người đau ốm. Một số nữ phó tế được phong thức, nhưng thừa tác vụ của họ chung chung phụ 
thuộc thừa tác vụ của các nam phó tế và không kéo dài lâu hơn giai đoạn mà việc Thánh Tẩy cho người 
lớn là một qui tắc. Vào thế kỷ 10 hoặc 11, các nữ phó tế đã biến khỏi Hội Thánh kể cả Hội Thánh 
phương Đông[8]. 
Trong Hội Thánh phương Tây, thừa tác vụ phó tế dần dần bị giảm xuống chỉ còn là một bước trên 
đường tiến tới việc phong chức linh mục. Các phó tế vĩnh viễn như việc diễn tả ba thừa tác vụ truyền 
thống của Hội Thánh không được duy trì mãi cho tới Công đồng Vatican II. Các phó tế được ban cho 
quyền giảng dạy Tin Mừng, chủ sự bí tích Thánh Tẩy, hôn phối và an táng (x. LG 29). Vì được phong 
chức, nên các phó tế vĩnh viễn là “hàng giáo sĩ” và buộc phải sống độc thân, dù Hội Thánh cũng phong 
chức phó tế cho những người có gia đình. 
Trong khi những vai trò của các giám mục, kỳ lão và phó tế đã được các giai đoạn lịch sử khác nhau 
trong Hội Thánh hình thành và tạo nên, nhưng vẫn có một số chuyện không thay đổi. Trước tiên, họ 
là những thừa tác viên; hệt như mọi thừa tác vụ, các chức vụ của họ hiện hữu để phục vụ và xây dựng 
Hội Thánh. 
Chức linh mục 
Dù Tân Ước nói về toàn bộ cộng đoàn như một “chức linh mục hoàng vương” (1 Pr 2,9), nhưng chỉ 
vào thế kỷ thứ ba những thuật ngữ có tính nghi lễ về “linh mục thượng phẩm” và “linh mục” mới bắt 
đầu được sử dụng để nói về các thừa tác viên Kitô giáo, trước tiên có liên quan tới giám mục, và sau 
này, nhờ việc mở rộng, mới liên quan tới các phụ tá của các giám mục, các kỳ lão. “Linh mục” trong 
tiếng Anh vừa có nghĩa là thừa tác viên nghi lễ (hierus), vừa có nghĩa là “lãnh đạo cộng đoàn” 
(presbyteros). Các nhà cải cách Tin lành thế kỷ 16, theo đuổi một nguyên tắc “chỉ mình Kinh Thánh 
thôi” cách nghiêm khắc, đã đề cập tới các thừa tác viên được phong chức như “các thừa tác viên” hoặc 
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“mục tử’. Những người theo Luther nói về Thiên Chúa như đã thiết lập  một “chức vụ rao giảng” dành 
cho Hội Thánh. Nhưng ta không nên loại bỏ ngôn ngữ về chức linh mục dành cho các giám mục và 
các linh mục như một cái gì đó mới mẻ và trái nghịch với bản chất của thừa tác vụ được phong; ngôn 
ngữ ấy đã xuất hiện rất sớm trong truyền thống của Hội Thánh khi chiều kích hy tế của bí tích Thánh 
Thể ngày càng được nhìn nhận rõ ràng hơn. Công đồng Vatican II đã trở về với sự hiểu biết xa xưa về 
chức giám mục, coi các giám mục là những người sở hữu sự viên mãn của thừa tác vụ tư tế. Công 
đồng cũng dạy rằng cả chức linh mục thừa tác và phẩm trật lẫn chức linh mục công đồng hay do bí 
tích Thánh Tẩy của mọi Kitô hữu đều được tham dự vào chức linh mục duy nhất của Đức Kitô (LG 
10). 
Thừa tác vụ của đức thánh cha 
Cảm thức về tính phổ quát và Công giáo của Hội Thánh, tập trung vào đức giám mục Rôma, đức thánh 
cha, là căn bản cho sự hiểu biết có tính công giáo Rôma về Hội Thánh. Chức vụ giáo hoàng là biểu 
tượng rõ ràng nhất của đạo Công giáo. Tại nền tảng của Hội Thánh có hai truyền thống tách biệt nhưng 
lại có liên hệ với nhau, truyền thống của quyền lãnh đạo của thánh Phêrô nơi các môn đệ đầu tiên của 
Đức Kitô và truyền thống của địa vị đứng đầu của Rôma. 
Simon, con ông Gioan, Chúa Giêsu đổi tên ông thành Cephas, hoặc Phêrô (“đá tảng”), là một khuôn 
mặt nổi bật nhất trong các môn đệ của Chúa Giêsu. Tên của ông bao giờ cũng xuất hiện đầu tiên trong 
danh sách các tông đồ và được đề cập tới nhiều hơn các người khác trong bốn Tin Mừng. Phêrô cai 
quản Hội Thánh tiên khởi, một phần vì sự nổi bật của ông trong nhóm Mười Hai và một phần vì ông 
là người đầu tiên được Chúa Giêsu phục sinh tỏ mình cho (dù một truyền thống khác, cũng xưa không 
kém, thuật lại rằng Chúa Giêsu hiện ra trước tiên cho Maria Magdala và cho một phụ nữ khác). 
Hội Thánh Rôma có được sự trội vượt ngay từ ban đầu. Ngoài việc được là thủ đô của Đế quốc Rôma, 
thành phố ấy còn được coi là một di sản tông đồ độc nhất vô nhị, cả Thánh Phêrô lẫn Phaolô đều đã 
làm việc và đã chết tại đó. Ngay trong thời kỳ Tân Ứơc, Hội Thánh Rôma đã giáo huấn cho các cộng 
đoàn Kitô hữu khác. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô rất có thể đã được viết tại Rôma, nhân danh Thánh 
Phêrô, gửi cho các nhóm Kitô hữu khác tại Tiểu Á khoảng giữa thập niên 1980. Và một lá thư vẫn 
được coi là thư thứ nhất của Thánh Clemente, cũng được viết tại Rôma khoảng năm 96 để khuyên nhủ 
các Kitô hữu tại Côrintô. Như Raymond Brown đã thấy, rất có thể lý do khiến Hội Thánh Rôma không 
ngần ngại dạy dỗ các Hội Thánh khác là vì Hội Thánh ấy đã tự coi mình là đã thừa kế được những 
trách nhiệm mục vụ của thánh Phêrô và Phaolô đối với các Hội Thánh khác mà hai vị ấy đã thành 
lập[9]. 
Một ít năm sau thư Clemente, Thánh Ignatiô Antiôkia đã đề cập tới “chức chủ tịch của tình yêu” của 
Rôma, khi bảo rằng Rôma đã “dạy dỗ những đơn vị khác”. Thánh Irênê cũng nói về “nguồn gốc mạnh 
mẽ hơn” của Rôma dựa trên nền tảng của hai vị tông đồ sáng lập của mình. Thánh Cyprianô (chết 258) 
gọi Rôma là “Hội Thánh chính thức”. Vì Hội Thánh Rôma tiếp tục đưa ra những gợi ý cho các Hội 
Thánh khác và những Hội Thánh ấy đã nại đến Rôma như một loại toà phúc thẩm, nên uy thế của 
Rôma ngày một gia tăng. 
Vào thế kỷ thứ tư hàng loạt các giám mục tại Rôma đã nại đến quyền được ban cho thánh Phêrô trong 
Mt 16,18 như là nguồn gốc của quyền bính của mình. Đức Lêô Cả (440-461) nói về mình như “đại 
diện của Thánh Phêrô”, một tước hiệu được sử dụng mãi tới thế kỷ thứ mười một và mười hai. Thánh 
Grêgôriô Cả (590-604), đã dẹp bỏ tước hiệu “đức giáo hoàng phổ quát” vì tước hiệu ấy đã làm mất 
danh dự của các giám mục anh em của ngài, thay vào đó, ngài đã chọn tước hiệu servus servorum (đầy 
tớ của các đầy tớ của Thiên Chúa). Tước hiệu “đại diện Đức Kitô” đã được đức Innocente III (chết 
1216) làm cho thành phổ biến. Một tước hiệu quen thuộc dành cho đức giáo hoàng, Pontifex maximus, 
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hoặc “quyền tối thượng của đức giáo hoàng” có một lịch sử thú vị. Từ nguyên thủy, một tước hiệu của 
dân ngoại được dùng để chỉ vị đứng đầu linh mục đoàn xưa tại Rôma, tước hiệu này chỉ được dùng 
cho đức giáo hoàng sau thế kỷ mười lăm. Đối với chúng ta hiện nay, “quyền tối thượng của đức giáo 
hoàng” nghe có vẻ nặng tính tư tế và phẩm trật. Nhưng một thuật ngữ thông thường từ lâu đã được 
dùng để dịch cụm từ “người xây cầu chính”, chắc chắn là một tước hiệu thích hợp cho đức giáo hoàng. 
Công đồng Vatican I (1869-1870) đã long trọng tuyên bố rằng đức giáo hoàng Rôma có quyền tối 
thượng và trọn vẹn trên Hội Thánh phổ quát, không chỉ trong lãnh vực đức tin và luân lý mà còn trong 
những vấn đề có liên quan tới kỷ luật và quản trị của Hội Thánh trên toàn thế giới. Trong lãnh vực 
huấn quyền, công đồng ấy nói rằng khi đức giáo hoàng nói trên ngai toà (ex cathedra), ngài được 
“hưởng ơn vô ngộ, ơn mà Đấng Cứu Độ muốn Hội Thánh phải được ban để định tín các tín điều có 
liên quan tới đức tin và luân lý” (DS 3074). Điều quan trọng cần ghi nhận là công đồng đã nhìn ơn vô 
ngộ như một ơn trước tiên thuộc về Hội Thánh, chứ không chỉ thuộc về một mình đức giáo hoàng. 
Thắc mắc quan trọng là, phải diễn tả ơn vô ngộ ấy của Hội Thánh ra sao? 
Công đồng Vatican II, với một nền thần học về tập đoàn tính của hàng giám mục, đã đặt giáo huấn về 
tính tối thượng và vô ngộ của đức giáo hoàng vào trong một bối cảnh mới. Vì là đầu của giám mục 
đoàn, đức giám mục Rôma chủ toạ sự hiệp thông và bảo vệ sự hợp nhất của Hội Thánh. Các giám mục 
còn hiệp thông với đức giáo hoàng đều có quyền trên Hội Thánh phổ quát và tham dự vào ơn vô ngộ 
của Hội Thánh ấy (LG 25). Đồng thời, quyền bính của đức giáo hoàng không thể chỉ có tính biểu 
tượng, vì với tư cách là vị mục tử chung và là đầu của giám mục đoàn, đức giáo hoàng phải có quyền 
để hành động. 
Quyền giáo huấn 
Nhiệm vụ giáo huấn của đức giáo hoàng và các giám mục được gọi là “huấn quyền”, tiếng Latinh 
là magister, nghĩa là “thầy” hoặc “thầy dạy”. Các nghị phụ của Công đồng Vatican II phân biệt kỹ việc 
thi hành quyền giáo huấn với ơn vô ngộ và những gì chung chung có liên quan tới quyền giáo huấn 
thông thường (hoặc không có ơn vô ngộ). Cả hai quyền này đều có thẩm quyền. Nhưng mức độ nhất 
trí đối với mỗi quyền mỗi khác. Tín hữu “buộc phải vâng phục đức tin” đối với những giáo huấn được 
công bố cách vô ngộ (LG 25). Những giáo huấn vô ngộ được công bố với thẩm quyền cao nhất của 
Hội Thánh này được gọi là “các tín điều”; gồm các khoản của Kinh Tin Kính, các giáo huấn long trọng 
của các công đồng đại kết và các giáo huấn từ thượng toà (ex cathedra) của các đức giáo hoàng. Các 
tín điều làm nên quy luật đức tin của Hội Thánh. Loại bỏ một tín điều nào đó là tự tách mình ra khỏi 
cộng đoàn đức tin. Các tín điều không thể sửa đổi theo nghĩa phán quyết nằm trong tín điều ấy không 
thể thay đổi, tuy giống như bất cứ cách diễn tả đức tin nào xuất hiện trong lịch sử, đều chịu ảnh hưởng 
của lịch sử và như thế vẫn có thể giải thích lại. 
Các đạo lý hoặc học thuyết đều là những giáo huấn có thẩm quyền của Hội Thánh nhưng không được 
công bố cách vô ngộ. Bất kể thuộc Kinh Thánh, các công đồng hay huấn quyền bình thường của đức 
giáo hoàng, các đạo lý ấy vẫn buộc phải “vâng phục về mặt tôn giáo” (obsequium religiosum) (LG 
25). Giả thiết của tín hữu bao giờ cũng nghiêng về giáo huấn vì xuất phát từ thẩm quyền của Hội 
Thánh. Nhưng vì các đạo lý không được công bố cách vô ngộ, nên ta không thể loại trừ khả năng có 
thể sai lầm. Vì thế, không giống như các tín điều, các đạo lý có thể không chỉ được giải thích  mà đôi 
khi còn được thay đổi nữa, như việc nghiên cứu kỹ lịch sử của truyền thống đạo lý vẫn cho thấy. Thần 
học phục vụ Hội Thánh bằng cách khảo sát kỹ truyền thống và tìm nhiều cách thức đầy đủ hơn để diễn 
tả đức tin của Hội Thánh. 
Một số người Công Giáo hiểu lầm huấn quyền, coi đó như quyền dạy dỗ được đặt trên Hội Thánh và 
được trang bị với sự trợ giúp đặc biệt của Chúa Thánh Thần để định tín đức tin và giáo lý hơn là một 
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chức vụ nhờ đó đức tin được ủy thác cho toàn Hội Thánh, đang dần dần được diễn tả đầy đủ. Từ nhãn 
giới trước kia, huấn quyền được mô tả như ecclesia docens, “Hội Thánh giảng dạy” được đặt ở trên và 
tách biệt với ecclesia discens, “Hội Thánh học hỏi”. 
Cách tương tự, một số người Công giáo tiếp tục tưởng tượng đức giáo hoàng như nguồn duy nhất, sau 
Thiên Chúa, từ đó xuất phát mọi sức mạnh và quyền bính và như người duy nhất có quyền quyết định 
đối với những vấn đề đương thời. Những người này vẫn cảm nhận Hội Thánh theo cách quân chủ. Các 
vấn đề bàn bạc được trả lời cách đơn giản bằng việc trích dẫn những gì đức giáo hoàng đã nói. Như 
thế những vấn đề phức tạp được quyết định cách đơn giản trên nền tảng của việc nại vào quyền bính, 
và bỏ qua toàn bộ tiến trình phức tạp của sự phát triển đạo lý. Phương pháp này cho thấy cách giải 
thích Hội Thánh theo thái độ chính thống cực đoan tuy đó là não trạng chính thống cực đoan theo đức 
giáo hoàng hay huấn quyền chứ không phải theo Kinh Thánh. 
Trong một trật tự đích thật, huấn quyền hoạt động cách khác hẳn. Hội Thánh cách căn bản không phải 
là một tổ chức, thực thi quyền giáo huấn từ trên xuống. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động trong 
toàn Hội Thánh, chứ không chỉ trong phẩm trật. Giáo lý về sensus fidelium (“cảm thức của các tín 
hữu”) cho thấy rằng các giáo lý và các tín điều của Hội Thánh đều xuất phát từ đức tin của toàn Hội 
Thánh. Việc công thức hoá giáo lý không dựa trên ý kiến của đa số mà xuất phát từ một sự nhất trí, 
một sự nhất trí dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần bao trùm cả các mục tử lẫn giáo dân (LG 
12). 
Hội Thánh thực hành việc “tiếp nhận” giáo lý là một bằng chứng rõ ràng hơn về sự hỗ tương hoặc lệ 
thuộc lẫn nhau giữa giới thẩm quyền và bộ phận tín hữu trong việc công thức hoá giáo lý, đôi khi đưa 
tới chỗ điều chỉnh hoặc sửa đổi các giáo huấn của huấn quyền bình thường của đức giáo hoàng. Ví dụ, 
việc đức Piô XII đồng hoá cách đặc biệt Hội thánh Công giáo với nhiệm thể Đức Kitô trong Thông 
điệp Mystici corporis đã bị Công đồng Vatican II thay đổi; công đồng bảo rằng Hội Thánh của Đức 
Kitô “sống trong” chứ không phải “là” Hội Thánh Công Giáo Rôma, như tuyên bố của lược đồ đầu 
tiên (LG 8)[10]. Sự phát triển và công thức hoá giáo lý bao giờ cũng là một tiến trình phức tạp xoay 
quanh công việc của các thần học gia, cảm thức của các tín hữu, tiến trình tiếp nhận và quyền giáo 
huấn của các giám mục của Hội Thánh. Tin rằng chân lý Kitô giáo được biện phân cách đơn giản bằng 
tuyên bố của huấn quyền mà không cân nhắc tiến trình phức tạp này là một loại não trạng chính thống 
cực đoan khác thuộc đức giáo hoàng, ta đã đề cập tới ở trên. 
Ngay cả đôi khi thực thi huấn quyền nghịch thường hay vô ngộ, đức giáo hoàng vẫn chỉ định tín những 
gì Hội Thánh tin. Đây là điều hiển nhiên, vì chỉ có hai trường hợp đức giáo hoàng sử dụng huấn quyền 
nghịch thường, nghĩa là định tín với ơn vô ngộ, đó là việc định tín Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 
(1854) và Đức Maria hồn xác về trời (1950), cả hai trường hợp này chỉ được định tín sau tiến trình bàn 
hỏi ý kiến của Hội Thánh bằng việc thăm dò ý kiến của các đức giám mục. Như thế, Hội Thánh hoạt 
động như một sự hiệp thông trong đó, mọi thành phần, các tín hữu và hàng giáo phẩm, hỗ trợ lẫn nhau. 
Không bên nào hoạt động cách độc lập với bên nào cả. Việc nhìn nhận rõ ràng hơn sự lệ thuộc này sẽ 
đem lại nhiều lợi ích trong việc làm cho yên lòng các Kitô hữu thuộc các Hội Thánh khác, những người 
còn nghi ngờ huấn quyền của đức giáo hoàng. 
HỘI THÁNH DUY NHẤT, THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO VÀ TÔNG TRUYỀN 
Từ thời Công đồng Constantinôpôli năm 381, các Kitô hữu đã tuyên xưng rằng họ tin vào một “Hội 
Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Bốn “ghi nhận” hay “đặc tính” này chính là 
phẩm chất của Hội Thánh của Đức Kitô. Trong Hội Thánh xa xưa, 4 đặc tính này giúp phân biệt Hội 
Thánh đích thực với các cộng đoàn lạc giáo hoặc các hội thánh sai lạc. Từ thời Cải cách, 4 đặc tính ấy 
thường được sử dụng cách cực đoan, để biện minh cho khẳng định về một Hội Thánh duy nhất chống 
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lại các giáo hội  khác, nên cũng tạo ra khó khăn. Ngày nay, đối với nhiều người, các đặc tính ấy dường 
như là một mô tả về những gì Hội Thánh phải là, hơn là những gì Hội Thánh đang là. Rõ ràng là Hội 
Thánh ngày nay không phải là một những là nhiều. Đối với một số đông đáng kể thì, sự thánh thiện 
của Hội Thánh không hiển nhiên lắm; mà Hội Thánh rõ ràng là một Hội Thánh tội lỗi. Nếu một số Hội 
Thánh vẫn tự coi mình là Công giáo, thì các Hội Thánh ấy cũng phải định rõ mình là Hội thánh Công 
giáo Anglo hoặc Hội thánh Công giáo cổ hay Hội thánh Công giáo Rôma. Và hầu hết các Hội Thánh 
đều khẳng định là tông truyền, theo nghĩa, tiếp nối Hội Thánh của các tông đồ. Vậy ta phải hiểu những 
đặc tính này thế nào? 
Sẽ là một sai lầm khi giảm hạ những đặc tính này của Hội Thánh xuống chỉ còn thuần tuý là những 
tính chất, những phẩm chất cánh chung mà Hội Thánh chỉ nhận được từ nơi Chúa vào thời viên mãn. 
Những đặc tính này là những thuộc tính của Hội Thánh Đức Kitô vì Hội Thánh ấy tồn tại trong thời 
gian và không gian. Lẩn tránh vào trong thời cánh chung thì có khác gì bảo rằng không có cách nào 
để nhìn nhận Hội Thánh hữu hình, lịch sử. Việc lẩn tránh ấy cũng đưa tới một thứ chủ nghĩa tương đối 
về hội thánh - tương tự như khuynh hướng hiện đại muốn coi thường những thắc mắc về những tuyên 
bố có tính lịch sử, về sự trung thành với truyền thống tông đồ, về mối bận tâm đối với việc rao giảng 
và phân phát các bí tích cách đúng đắn - và sẽ đưa tới chỗ nhấn mạnh đến một cộng đoàn tương đắc, 
một thứ âm nhạc hay và một sự phù hợp cá nhân. Đây là một sự cực đoan, một thứ cực đoan mà khi 
làm cho Hội Thánh duy nhất tốt lành như các hội thánh khác, đã tước mất của mọi Hội Thánh động 
lực thúc đẩy trở nên Hội Thánh của Đức Kitô cách trọn vẹn hơn. 
Ơ một cực khác là phương pháp về “một Hội Thánh duy nhất đích thật”, khi đưa ra khẳng định về một 
căn tính có tính loại trừ giữa một cộng đoàn đặc biệt nào đó với Hội Thánh Đức Kitô. Phương pháp 
ấy ngày nay phổ biến hơn trong các giáo phái. Phương pháp này coi thường tính phức tạp của Hội 
Thánh. Hội Thánh vừa hữu hình, vừa vô hình, vừa là một vừa nhiều, vừa là nhiệm thể vừa là một cộng 
đoàn hữu hình, được hợp nhất nhờ Thần Khí và được diễn tả trong các cấu trúc của các bí tích, của 
việc quản trị và sự hiệp thông trong Hội Thánh. 
Hội Thánh là một 
Ngay từ đầu, Hội Thánh đã là một, vì Hội Thánh của Tân Ứơc là một sự hiệp thông của các Hội Thánh. 
Từ ngữ koinonia, chung chung được dịch là “hiệp thông” hoặc “tình huynh đệ” và Thánh Phaolô là 
người đầu tiên sử dụng tiếng này. Tiếng ấy có liên quan tới một mối tương quan hiệp thông giữa các 
tín hữu dựa trên nền tảng của việc để một số vật nào đó làm của chung (koinon). Nền tảng này của sự 
hiệp thông trước hết có tính thiêng liêng; xuất phát từ việc chia sẻ một cuộc sống chung trong Thần 
Khí được trao ban trong bí tích Thánh Tẩy (1 Cr 12,13) và cách đặc biệt từ việc tham dự vào bàn tiệc 
Thánh Thể. Các thành viên của Hội Thánh là “một thân mình” vì họ tham dự hoặc hiệp thông 
(koinonia) vào Mình và Máu Đức Kitô (1 Cr 10,16-17). 
Koinonia được diễn tả nhờ các dấu chỉ hữu hình. Thánh Phaolô nói với ta rằng sau khi đi Giêrusalem 
để trình bày cho các vị lãnh đạo Hội Thánh vì Tin Mừng ngài đã rao giảng cho Dân Ngoại, ngài đã 
nhận được sự hiệp thông huynh đệ (koinonia) của Thánh Giacôbê, Phêrô và Gioan (Gl 2,9). Cố gắng 
của Thánh Phaolô trong việc khích lệ các Hội Thánh của ngài đóng góp tài chính để trợ giúp người 
nghèo trong Hội Thánh mẹ tại Giêrusalem (Rm 15,25-26; 1 Cr 16,1-4; 2 Cr 8,1-15) là một dấu chỉ 
khác của ước muốn duy trì sự hiệp thông của ngài. Suốt thiên niên kỷ thứ nhất, đặc tính đích thật của 
các Hội Thánh riêng biệt đã được bày tỏ nhờ các dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông, một sự hiệp 
thông đã gắn kết các Hội Thánh ấy lại thành một Hội thánh Công giáo duy nhất, nhờ việc đón tiếp vào 
bàn tiệc Thánh Thể, các lá thư hiệp thông, nhờ sự hiệp thông giữa chính các giám mục và ngay từ đầu 
thế kỷ thứ ba, nhờ sự hiệp thông với Rôma. 
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Nhưng Hội Thánh không thể duy trì sự hiệp nhất và hiệp thông với tất cả những người tuyên xưng đức 
tin Kitô giáo. Một số Hội Thánh cổ xưa đã đánh mất sự hiệp thông của họ với Hội Thánh phổ quát vì 
họ không thể chấp nhận việc phát triển các giáo lý về Kitô học của Hội Thánh; những người theo 
Nestotiô hoặc Hội thánh Syria phương Đông sau Công đồng Ephêsô (430), và các Hội thánh Copts tại 
Ai Cập và Armenia sau Công đồng Chalcedônia (451). Cuộc ly khai lớn đầu tiên xảy ra năm 1054 vì 
những căng thẳng và hiểu lầm giữa Rôma và Constantinôpôli. Sau khi các đại sứ của Đức Lêô IX phạt 
vạ tuyệt thông thượng phụ Michael Cerularius, và các vị ấy cũng bị một thượng hội đồng giám mục 
địa phương khai trừ, sự hiệp thông giữa các Hội thánh phương Đông và các Hội thánh Latinh phương 
Tây đã bị đổ vỡ. Các Hội thánh phương Đông được biết đến với tên gọi là “Chính thống”, một từ ngữ 
đã được sử dụng cách đặc biệt tại phương Đông để mô tả những Hội thánh vẫn còn trong thành với 
các giáo huấn của Công đồng Ephêsô và Chalcedonia. 

Các truyền thống  
Hội Thánh 

Các nguồn gốc Các niềm tin 

  
Chính Thống 

Xung đột giữa Rôma và 
Constntinôpôli đã đưa tới chỗ 
đánh mất sự hiệp thông giữa Hội 
thánh Latinh phương Tây và Hội 
Thánh “chính thống” năm 1054. 

Chấp nhận thẩm quyền của Kinh 
Thánh và truyền thống, các giáo 
huấn của bảy công đồng đại kết lớn, 
ba thừa tác vụ truyền thống và bảy 
bí tích, chối bỏ filioque(“và từ Chúa 
Con”) do phương Tây thêm vào năm 
1014. 

  
Luther 

Đức: Martin Luther chống lại việc 
mua bán ân xá (1517) và nhấn 
mạnh đến sự công chính hoá nhờ 
đức tin. 

Sự công chính hoá nhờ một mình 
đức tin thôi, ba bí tích Thánh Tẩy, 
Bữa Tối của Chúa, hòa giải; “chỉ 
công nhận một mình Kinh Thánh, 
đức tin, ân sủng, và Đức Kitô” thôi; 
dựa trên lời tuyên tín của Augsburg. 

  
Giáo hội trưởng lão cải 
cách 

John Calvin tại Geneve, 1541; 
Ulrich Zwingli tại Zurich, 1522; 
Jhon Knox tại Scotland, 1560. 

Trọng tâm của nền thần học của 
Calvin (các cơ sở của Kitô giáo); sự 
siêu việt của Thiên Chúa, trưởng lão 
trong tổ chức (các trưởng lão được 
phong chức); không tha thiết gì với 
tính bí tích. 

  
  
  
  
  
Giáo hội giám mục Anh 
giáo 

Anh: việc ly khai của vua Henri 
VIII với Rôma về cuộc hôn nhân 
của ông; cấu trúc vẫn còn là Công 
giáo; dười thời nữ hoàng 
Elizabeth trở nên nặng tính calvin 
hơn về mặt thần học. 

Trọng tâm của sự hợp nhất là phụng 
vụ, quyển Sách Cầu Nguyện Chung; 
có những người ủng hộ Hội Thánh 
“cao” (Công giáo) và thấp (tin 
mừng); Hội Thánh vẫn còn là Công 
giáo (“hàng giám mục”) trong tổ 
chức; ngày nay có khoảng 30 Hội 
Thánh thuộc về sự hiệp thông Anh 
giáo. 
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Cải cách cực đoan 
“Cánh Tả” 

Các anh em Thuỵ Sĩ, hutterites, 
Mennonites Hà Lan, Hội Thánh 
của các Anh Em. 

Được gọi là “Anabaptist” (rửa tội 
lại) vì họ chối bỏ Thánh Tẩy trẻ em; 
chối bỏ Hội Thánh sau Tân Ứơc, 
một Hội Thánh đã “sụp đổ” cùng 
với Constantinô; tìm cách khôi phục 
đời sống Kitô hữu theo khuôn khổ 
Tân Ước; nhấn mạnh đến cộng 
đoàn. 

  
  
Methodist 

John Wesley (chết 1791), bắt đầu 
như một phong trào tin mừng 
hoặc canh tân trong Hội thánh 
Anh quốc. 

Tập trung vào việc Tin Mừng hoá, 
sống đức tin và hoạt động xã hội; 
“tôn giáo thực tiễn”; đức tin không 
quan trọng mấy; truyền thống lớn về 
việc hát thanh thi của Charles 
Wesley. 

  
  
  
Thánh Tẩy 
(Baptist) 

Bắt nguồn từ phong trào Thánh 
Tẩy lại; được John Smyth đón 
nhận tại Amsterdam năm 1611; 
Roger Williams thành lập Hội 
Thánh Thánh Tẩy đầu tiên tại Bắc 
Mỹ năm 1639. 

Thường rất nặng tính Calvin trong 
thần học; nhấn mạnh đến việc đích 
thân hiến mình cho Chúa Giêsu, chỉ 
mình Kinh Thánh có thẩm quyền, 
giải thích cách riêng tư, độc lập đối 
với cộng đoàn địa phương, “có sự 
chắc chắn về ơn cứu độ”. 

  
  
Giáo phái Tin Mừng 
(Evangelical) 

Mộ đạo phái thuộc thế kỷ mười 
tám tại Đức; phong trào Wesley 
tại Anh; phong trào Thức Tỉnh 
lớn ở Mỹ. Ngày nay gồm cả 
những người theo chủ nghĩa chính 
thống cực đoan và Ngũ Tuần. 

Kinh Thánh là đủ; kinh nghiệm về 
việc hoán cải hay “tái sinh; mối 
tương quan đích thân với Đức Kitô; 
dấn thân cho việc Tin Mừng hoá. 

  
Các Hội thánh phương Tây còn sống trong sự hiệp thông với và không ngừng ở dưới quyền đức giám 
mục Rôma vẫn tiếp tục được biết đến dưới tên gọi là Hội thánh Công giáo, dù sự hợp nhất của Hội 
Thánh vẫn còn phải chịu một sự mất mát nữa suốt cuộc Cải Cách thế kỷ mười sáu. Tại Tây Âu, ba 
truyền thống mới của Hội Thánh hợp nhất lại với nhau, Luther tại Đức, Scandinavia, phe Cải cách 
hoặc phái Calvin tại Thuỵ Điển và Pháp và Anh giáo tại Anh. Thêm vào đó, cái gọi là Cải cách cực 
đoan hoặc phe tả đã đưa tới một số cộng đoàn được đề cập tới cách tập thể là Rửa Tội Lại: các Anh 
Em tại Thuỵ Sĩ, phái Hutterite tại Moravia, và phái Mennonite tại Hà Lan. Những cộng đoàn này 
không chỉ tìm cách cải cách Hội Thánh mà còn phục hồi lối sống Kitô hữu theo khuôn mẫu Hội Thánh 
Tân Ước. 
Một phần bi kịch của phong trào Cải cách này chính là phong trào này không có khả năng gìn giữ sự 
hợp nhất nơi chính mình; các Hội Thánh mới tiếp tục xuất hiện. Khi tư tưởng của Calvin được truyền 
bá, thì các Hội Thánh trong truyền thống Cải cách đã được thiết lập tại Đông Âu, Hà Lan, Scotland, 
Anh quốc, Ái Nhĩ Lan và cuối cùng là Hoa Kỳ. Vào thế kỷ mười bảy, phái Thánh Tẩy phát triển từ 
phong trào Puritan (Thanh Giáo) tại Anh; Roger Williams thiết lập Hội Thánh Baptist đầu tiên tại đảo 
Rhode năm 1639. Phái Methodist do John và Charles Wesley lãnh đạo, khởi đầu như một cuộc canh 
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tân trong Hội Thánh Anh Quốc vào thế kỷ mười tám, và đã đến Hoa Kỳ với những người rao giảng 
lưu động như Francis Asbury, Thomas Coke và Philip Embury. Các giáo phái Tin lành tại Mỹ gồm 
các Hội Thánh chính, các giáo phái Tin lành, những người theo chủ nghĩa chính thống cực đoan, phái 
Ngũ Tuần và các giáo phái khác. 
Ngày nay toàn thế giới có trên 1,8 tỷ Kitô hữu, chiếm 33,5% dân số thế giới. Họ được chia thành nhiều 
Hội thánh khác nhau. Hội thánh Công giáo Rôma trên một tỷ, các Kitô hữu Chính Thống 173 triệu, 
Tin lành 382 triệu và Anh giáo 75 triệu[11]. Có khoảng trên 300 Hội thánh là thành viên của Công đồng 
các Hội thánh thế giới, hiệp hội các Hội thánh Tin lành và Chính thống được thiết lập vào năm 1948. 
Làm sao ta có thể hiểu rõ mối tương quan giữa Hội Thánh duy nhất với quá nhiều Hội Thánh như thế, 
và đồng thời, làm sao để tuyên bố sau của Công đồng Vatican II có ý nghĩa, “để được sát nhập trọn 
vẹn” vào trong Hội Thánh, thì người ta phải hiệp thông cách hữu hình trọn vẹn với Hội thánh Công 
giáo (LG 10). 
Hội Thánh không thể đơn giản bị giảm hạ xuống chỉ còn là một cộng đoàn địa phương, hoặc chỉ còn 
là một số những Hội Thánh đặc biệt, như nhiều người Tin lành hiện đang có khuynh hướng ấy. Một 
khái niệm có tính nguyên tử về Hội Thánh hoàn toàn trái nghịch với cách thức Hội Thánh thuộc thiên 
niên kỷ thứ nhất gìn giữ sự hợp nhất và đa dạng trong sự quân bình cách tinh tế. Nếu Hội Thánh là sự 
hiệp thông của các Hội Thánh, thì mỗi Hội Thánh địa phương hoặc đặc biệt, phải là Hội Thánh cách 
trọn vẹn, phải là một phần của sự hiệp thông. Đồng thời, ta không thể hiểu Hội Thánh như một tổ chức 
đơn độc, có tính hoàn vũ và nguyên khối được. Quá nhiều người Công giáo vẫn tiếp tục nghĩ về Hội 
Thánh theo cách ấy. Theo Công đồng Vatican II thì các Hội Thánh đặc biệt được “tạo thành theo khuôn 
mẫu của Hội Thánh phổ quát”, trong khi “trong và từ các Hội Thánh riêng lẻ, vẫn xuất hiện một Hội 
thánh Công giáo duy nhất” (LG 23). 
Vì là một sự hiệp thông có tính hoàn vũ của các Hội Thánh, Hội thánh Công giáo tất nhiên là một và 
cũng là nhiều Hội Thánh. Các Hội Thánh địa phương và đặc biệt được liên kết với nhau và với đức 
giám mục Rôma nhờ sợi dây hiệp thông giữa các đức giám mục của mình. Thật vậy, trong sự hiệp 
thông này có các Hội thánh Công giáo Đông phương, đôi khi các Hội Thánh này bị coi cách sai lầm 
là các Hội Thánh “đại kết”. Đây là những cộng đoàn trước đó thuộc Chính Thống nhưng vào những 
giai đoạn khác nhau của lịch sử, đã tái lập sự hiệp thông với đức giám mục Rôma; họ vẫn còn giữ được 
các truyền thống thần học, phụng vụ và giáo luật đặc trưng của mình, kể cả một hàng giáo sĩ có gia 
đình. Sắc Lệnh về các Hội thánh Công giáo Đông phương nhìn nhận các nghi lễ của họ có cùng một 
phẩm giá với các nghi lễ Latinh (OE 3). Sự hiệp thông nối kết các Hội Thánh không chỉ có tính thần 
học nhưng cũng có tính tổ chức nữa, nghĩa là, sự hiệp thông của các Hội Thánh có thể hành động như 
một sự hiệp thông duy nhất như đã được thực hiện tại Công đồng Vatican II. Theo công đồng, sự hiệp 
nhất hoặc duy nhất Đức Kitô ban cho Hội Thánh Người đã tồn tại trong Hội thánh Công giáo rồi như 
một cái gì đó không bao giờ có thể mất; nhưng sự hiệp nhất ấy chưa hoàn hảo, vì công đồng diễn tả 
niềm hy vọng rằng “sự hiệp nhất ấy sẽ tiếp tục phát triển cho tới ngày tận thế” (UR 4). 
Hội thánh Công giáo vẫn luôn luôn nhìn nhận các Hội thánh Chính thống như các Hội Thánh, và công 
đồng cũng đã nói về “các Hội Thánh ly khai và các cộng đoàn Hội Thánh” (UR 19) để ám chỉ tới 
những chia rẽ tại phương Tây. Việc diễn tả “Hội Thánh vá các cộng đoàn thuộc Hội Thánh” được sử 
dụng để phân biệt những người không có với những người có chức thánh thành sự và như thế “đã 
không duy trì được thực tại đích thật và toàn diện của mầu nhiệm Thánh Thể” (UR 22); những Hội 
Thánh không có chức thánh thành sự không được nhìn nhận là Hội Thánh theo nghĩa thần học đầy đủ. 
Đồng thời, họ cũng được gọi là các cộng đoàn Hội Thánh, vì Hội Thánh của Đức Kitô một cách nào 
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đó vẫn hiện diện nơi họ, ngay cả cách bất toàn. Họ tương tự như các Hội Thánh đặc biệt của Hội thánh 
Công giáo[12]. 
Hội Thánh thánh thiện 
Một trong những khía cạnh quyến rũ nhất của kinh nghiệm về Thiên Chúa xuất hiện trong Kinh Thánh 
Do Thái đó là ý tưởng về một vị Thiên Chúa “thánh thiện” và dân Thiên Chúa cũng phải thánh thiện 
như thế. “Hãy thánh vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là thánh” (Lv 19,2). Y tưởng về “sự 
thánh thiện” (gốc tiếng Do Thái là qds, nghĩa là “tách biệt”) mô tả đặc tính quan trọng của Thiên Chúa 
- khác, khác biệt hoặc tách biệt với tất cả những gì được tạo thành, giới hạn và bất toàn. Sự thánh thiện 
của Thiên Chúa vừa ám chỉ quyền năng Thiên Chúa, vừa ám chỉ sự công chính về luân lý; quyền năng 
ấy được tỏ lộ trong việc giải thoát dân được chọn, sự công chính và sự gớm ghiếc tội lỗi của Thiên 
Chúa. 
Theo nghĩa phụ, thì những con người, nơi chốn và các sự vật được gọi là thánh nhờ được liên kết với 
Thiên Chúa. Đất chung quanh bụi gai bốc cháy là thánh vì Thiên Chúa ở đó (Xh 3,4-5). Israel là thánh 
vì mối tương quan Giao Ước – được tuyên bố trong Mười Điều Răn - giữa con người và Giavê (Xh 
19,5-6). Các vật thể được sử dụng trong nghi lễ hoặc phụng vụ cũng được coi là thánh, lều hội ngộ, 
đền thờ, bàn thờ, áo lễ, các tư tế, ngày Sabbath, lễ hy sinh. Tất cả những thứ ấy là thánh không phải 
theo nghĩa ma thuật mà vì chúng gần gũi hoặc gắn kết với Thiên Chúa. 
Hội Thánh được gọi là “thánh” theo nghĩa này. Hội Thánh là thánh vì Hội Thánh là nơi ở của sự hiện 
diện của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã hiến thánh các môn đệ; họ trở nên hiệp nhất 
thành “thân mình Đức Kitô” (1 Cr 12,27); cộng đoàn ấy là “toà nhà của Thiên Chúa” (1 Cr 3,9) và nhờ 
Đức Kitô, cộng đoàn ấy thành “đền thờ được hiến thánh trong Chúa” và là “nơi ở của Thiên Chúa 
trong Thần Khí” (Ep 2,21-22). Cộng đoàn ấy là “hàng tư tế hoàng vương, chủng tộc thánh thiện, dân 
riêng của Thiên Chúa” (1 Pr 2,9). Các tài liệu Tân Ước xa xưa nhất thường gọi các thành viên trong 
Hội Thánh là “những người thánh thiện” (hagioi) hoặc “các thánh” (Rm 1,7; 12,13; 15,25; 1 Cr 14,22; 
16,1; Pl 4,22; Cv 9,13, 32), “được thánh hoá trong Đức Kitô Giêsu (1 Cr 1,2) hoặc nhờ Chúa Thánh 
Thần (Rm 15,16). 
Công đồng Vatican II vẫn còn làm vang vọng nền thần học này, khi đặt nền cho sự thánh thiện ấy 
trong bí tích Thánh Tẩy: “Những người được thánh tẩy, nhờ sự tái sinh và việc xức dầu của Chúa 
Thánh Thần, được hiến thánh thành ngôi nhà thiêng liêng và tham dự vào chức tư tế thánh thiện” (LG 
10). Nhưng nếu Thiên Chúa đã làm cho Hội Thánh thành thánh thiện như một dân tộc được thánh hoá, 
một “dân thánh của Thiên Chúa” (LG 12) thì rõ ràng là với tư cách là những cá nhân, họ cũng phải 
cộng tác với ân sủng; họ phải trở thành thánh thiện (x. 1 Cr 1,27; Rm 1,7); họ phải đáp trả trong vâng 
phục (x. 1 Pr 1,14-16). 
Hội Thánh cũng là thánh vì Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh những quà tặng thánh thiện: Ngôi Lời 
của Thiên Chúa (x. Gc 1, 21; 1 Pr 1,23), các thừa tác vụ của Hội Thánh (x. 2 Cr 5,18; Ep 4,11-12), các 
bí tích (x. Ga 3,5; 20-23; 1 Cr 6,11; 11,27; Gc 5,14-15), để gìn giữ và thánh hoá con người. Những ơn 
ấy hoặc các tổ chức ấy của Hội Thánh tự chúng là thánh vì chúng là những ơn thánh của Thiên Chúa; 
chúng làm cho Hội Thánh có thể là một dấu chỉ hữu hiệu, có tính bí tích của sự thánh thiện trên trần 
gian này bất kể sự bất xứng của dân hoặc các thừa tác viên của Thiên Chúa. Trong phụng vụ của các 
Hội thánh phương Đông hai chiều kích này của sự thánh thiện của Hội Thánh nối kết với nhau khi 
thầy phó tế mời gọi cộng đoàn tiến lên và đón nhận Thánh Thể bằng những lời sau: “Các vật thánh 
dành cho những con người thánh”. 
Hội Thánh vừa có thể là thánh, vừa là tội lỗi được chăng? Truyền thống chính thức của Hội Thánh đã 
phải miễn cưỡng nói về Hội Thánh là một Hội Thánh tội lỗi, nhưng công đồng nhìn nhận rằng sự thánh 
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thiện của Hội Thánh là một sự thánh thiện bất toàn: Hội Thánh vẫn còn “cần phải được thanh tẩy” (LG 
8); sự sáng tỏ của Hội Thánh vẫn còn “bị lu mờ” vì tội lỗi của các thành viên trong Hội Thánh (UR 4); 
và với tư cách là một lữ khách, Hội Thánh cần “liên tục cải tổ” (UR 6), như anh em Tin lành nhấn 
mạnh vào việc Hội Thánh luôn cần đến sự cải cách” (ecclesia semper reformanda). 
Những người khác ít do dự hơn khi nhìn nhận rằng Hội Thánh thánh thiện, vì Hội Thánh được tạo nên 
bởi cả các thánh lẫn những kẻ tội lỗi, nên Hội Thánh cũng tội lỗi. Sullivan kêu gọi chú ý đến trách 
nhiệm của Hội Thánh đối với tội chống lại sự hiệp nhất vào thế kỷ mười sáu (UR 7) và thêm vào những 
ví dụ khác về “các tội có tính lịch sử mà một cách nào đó Hội Thánh phải chịu vì trách nhiệm tập thể: 
… việc bạc đãi người Do Thái, việc kỳ thị chủng tộc, việc bóc lột của các nước thực dân và sự khoan 
nhượng đối với chế độ nô lệ”[13]. Như thế, Hội Thánh có thể trở nên một cách đầy đủ hơn thế nào, thì 
Hội Thánh cũng có thể thánh thiện cách trọn hảo hơn như thế. 
Hội thánh là Công giáo 
Katholikos một tiếng tính từ Hy Lạp có nghĩa là “chung chung”, “toàn diện” hoặc “phổ quát” lần đầu 
tiên vào khoảng năm 115, đã được Thánh Ignatiô Antiôkia áp dụng cho Hội Thánh theo nghĩa Hội 
Thánh duy nhất toàn diện hoặc phổ quát. Thánh Ignatiô viết: Đức giám mục ở đâu, thì ở đó phải có 
dân của ngài, cũng như, Chúa Giêsu Kitô ở đâu, thì ở đó có Hội thánh Công giáo” (Smyrna, 8,2). 
Thánh Ignatiô đang lập luận rằng cũng như Đức Kitô là đầu và là trung tâm của toàn Hội Thánh thế 
nào, thì đức giám mục cũng là đầu và trung tâm của cộng đoàn địa phương như thế. 
Nhưng đến thế kỷ thứ ba và thứ tư từ ngữ “công giáo” đã được áp dụng cách bút chiến hơn để phân 
biệt Hội Thánh duy nhất vĩ đại hoặc đích thật với các nhóm hoặc các phong trào lạc giáo ly khai với 
Hội Thánh ấy. Thánh Augustinô (chết năm 430), khi liệt kê các đặc tính của Hội Thánh đích thật - một 
sự nhất trí, quyền bính phổ quát, việc kế tục chức tư tế của thánh Phêrô - cuối cùng đã đề cập tới “chính 
danh xưng ‘công giáo’, mà chỉ mình Hội Thánh duy nhất này còn giữ được giữa quá nhiều lạc giáo, 
đến độ, tuy mọi lạc giáo đều muốn được gọi là ‘công giáo’, nhưng không một lạc giáo nào dám trả lời 
cho các vấn nạn của một người ngoài cuộc, về nơi hội họp của Hội thánh Công giáo, bằng cách chỉ 
cho thấy vương cung thánh đường hoặc nhà của mình”[14]. 
Thánh Augustinô cũng đóng góp cho việc ra đời của ý nghĩa thứ ba của từ ngữ “công giáo”: trong việc 
chống lại những người theo Donatô, từ ngữ ecclesia catholica được hiểu cách địa lý như có liên quan 
tới Hội Thánh duy nhất trải rộng khắp thế giới. 
Như thế, từ ngữ “công giáo” đã và vẫn còn có nghĩa là Hội Thánh trong sự viên mãn hoặc trong sự 
toàn diện của mình; từ ngữ này được sử dụng cách bút chiến để chỉ Hội Thánh duy nhất đích thực, và 
cũng còn có nghĩa địa dư hoặc phổ quát, theo nghĩa Hội Thánh ấy hiện diện khắp nơi. Thánh Cyrilô 
thành Giêrusalem (chết năm 387) đã gom một số ý nghĩa của từ ngữ này lại khi mô tả Hội Thánh là 
công giáo vì Hội Thánh ấy trải rộng tới tận cùng thế giới, và đã quảng bá mọi đạo lý cần thiết cho ơn 
cứu độ, đã dạy dỗ mọi dân tộc, chữa lành mọi tội lỗi và sở hữu mọi nhân đức (Catechesis 18). 
Công giáo tính của Hội Thánh này ám chỉ một sự thâu hợp đối với các thành viên của Hội Thánh. Vì 
là một dấu chỉ của sự hoà giải trong Đức Kitô, và là dấu chỉ của sự hiệp thông trong Thần Khí, Hội 
Thánh ấy phải bao gồm mọi dân tộc, hoà giải những khác biệt về chủng tộc, giai cấp và văn hoá, như 
ngày khai sinh Hội Thánh vào Lễ Ngũ Tuần đã gợi lên (x. Cv 2,5-11). Sứ vụ trở thành hiện thân ơn 
cứu độ của Đức Kitô của Hội Thánh đòi hỏi Hội Thánh phải có tính công giáo; Hội Thánh phải là dấu 
chỉ của sự hiệp nhất của toàn nhân loại (x. LG 1). Một Hội Thánh loại trừ người khác vì chủng tộc, 
sắc tộc hoặc tình trạng xã hội sẽ không còn là Hội thánh Công giáo. 
Cả sự hiệp nhất lẫn công giáo tính này của ecclesia catholica đã bị giảm bớt bởi cuộc chia rẽ giữa các 
Hội thánh phương Đông và phương Tây vào năm 1054 cũng như những cuộc ly khai mới do Cuộc Cải 
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cách tạo nên. Với Kitô giáo trong tình trạng bị chia rẽ, công giáo tính không thể chỉ thuộc về Hội thánh 
Công giáo, mà từ thế kỷ mười sáu đã thường được gọi là “Hội thánh Công giáo Rôma”, dù trong các 
văn kiện chính thức, Hội Thánh ấy vẫn tiếp tục coi mình cách đơn giản là “Hội thánh Công giáo”. Xét 
về số giáo dân của mình, Hội thánh Công giáo chỉ hơn một nửa trong tổng số các Kitô hữu. 
Một Hội Thánh địa phương chỉ là công giáo khi Hội Thánh ấy còn hiệp thông với sự hiệp thông của 
các Hội Thánh, một sự hiệp thông tạo nên Hội Thánh phổ quát. Công đồng Vatican II dạy rằng có một 
sự viên mãn của công giáo tính, thuộc về Hội thánh Công giáo, tuy công đồng cũng nhìn nhận rằng vì 
các cuộc chia rẽ có tính lịch sử, Hội Thánh này “thấy khó có thể diễn tả trong đời sống  thực tế trọn 
vẹn công giáo tính của mình trong mọi lĩnh vực” (UR 4). Chắc chắn, có những yếu tố của công giáo 
tính trong các truyền thống khác. Các truyền thống thần học, phụng vụ, và thiêng liêng phong phú của 
các Hội Thánh ly khai phương Đông vẫn thuộc công giáo tính của một Hội Thánh duy nhất không bị 
phân chia. Một số truyền thống vẫn cho thấy một công giáo tính nhờ các thành viên thuộc các gia đình 
cùng tuyên xưng một đức tin như sự Hiệp thông Anh giáo, Liên hiệp Hội thánh Luther hoàn vũ và 
Hiệp hội các Hội thánh Cải cách, tuy mỗi Hội Thánh thành viên chung chung vẫn có tính độc lập về 
pháp lý. Công đồng thế giới của các Hội Thánh, tuy tự nó không phải là một hội thánh nhưng là một 
công đồng của các Hội Thánh độc lập vẫn được tự do tách mình ra khỏi bất cứ vị trí hoặc tuyên bố nào 
của công đồng ấy. Nếu Hội thánh Công giáo muốn khẳng định một sự viên mãn của công giáo tính, 
thì có lẽ Hội Thánh ấy phải có một trách nhiệm đặc biệt trong việc tìm ra những cách thức bao gồm 
các Hội Thánh khác vào trong sự viên mãn này. 
Hội thánh Tông truyền 
Trong sườn bài tóm tắt về Hội Thánh tiên khởi tại Giêrusalem, thánh Luca nói rằng mọi người “đều 
chuyên cần với giáo huấn của các tông đồ” (Cv 2,42). Ngày nay mọi Kitô hữu đều đồng ý về vai trò 
độc nhất vô nhị và không thể thay của các tông đồ trong nền tảng của Hội Thánh. Mọi người đều đồng 
ý rằng Hội Thánh đương thời cần phải có tính tông truyền theo nghĩa kế tục Hội Thánh của các tông 
đồ. Nhưng vì Cuộc Cải cách hồi thế kỷ 16, việc kế tục các tông đồ đã bị hiểu cách khác biệt. 
Các Hội thánh Công giáo, Anh giáo, và Chính thống theo truyền thống đã nhấn mạnh đến sự kế tục 
nhờ chức vụ giám mục quan trọng trong lịch sử. Hội thánh Công giáo khẳng định rằng “nhờ được 
Thiên Chúa thiết lập, các giám mục kế vị các tông đồ với tư cách là các mục tử của Hội Thánh” (LG 
20). Các Hội thánh Tin lành đã đoạn tuyệt với Hội Thánh do các giám mục điều khiển hồi thế kỷ mười 
sáu. Trong trường hợp của những người theo Luther, các giám mục không muốn phong chức cho các 
mục sư của họ. John Calvin cho rằng ta phải thấy được tông đồ tính là điều phù hợp với giáo huấn của 
các tông đồ (Institute 4,2–6); đây là điều trở thành lập trường truyền thống của các Hội thánh Tin lành. 
Việc kế vị các tông đồ được hiểu theo nghĩa kế vị trong đức tin của các tông đồ.  
Nguyên tắc của việc kế vị các tông đồ được thiết lập rất sớm vào năm 96 nhờ tác giả thư thứ nhất 
của Clement. Trong việc khuyên nhủ các Kitô hữu tại Côrintô truất phế vị giám mục của mình, thánh 
Clemente tuyên bố rằng chính các tông đồ, để ngăn chặn việc vận động vào chức giám mục, “đã bổ 
nhiệm các anh em tân tòng… làm giám mục và phó tế của các tín hữu tương lai” (42,4) và với điều 
kiện là khi các tông đồ chết, “những người được bổ nhiệm sẽ kế vị các ngài trong thừa tác vụ của các 
ngài” (44,2). 
Hầu hết các học giả hiện nay đều coi nguyên tắc của thánh Clemente có tính thần học hơn lịch sử, 
nhưng ý tưởng về việc kế vị thừa tác vụ của các tông đồ đã có từ trong Tân Ước rồi. Các vị lãnh đạo 
Hội Thánh địa phương thường được phác họa như thừa kế các trách nhiệm mục vụ của các tông đồ, 
vừa theo nghĩa bảo vệ truyền thống các tông đồ (x. Cv 20,29–31; 2 Tm 1,14; 2,2) vừa bằng những nỗ 
lực khác nhau trong việc liên kết thừa tác vụ của họ với thừa tác vụ của chính các tông đồ (x. 1 Pr 5,1; 
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Cv 14,23; 1 Tm 5 22; Tt 1,5). Một mặt, cũng có đủ bằng chứng cho thấy rằng hình ảnh các tông đồ bổ 
nhiệm các vị lãnh đạo sau này ta gọi là hàng giám quản-kỳ mục rất có thể có một nền tảng lịch sử nào 
đó. Mặt khác, đó có lẽ không phải là một thực hành duy nhất. Ví dụ, các cộng đoàn mà Didache nói 
tới được chỉ thị là phải “bổ nhiệm cho mình các giám mục và phó tế xứng đáng với Chúa” (15,1). 
Trong Hội Thánh thời sau Tân Ứơc, do bị các cộng đoàn lạc giáo và những tuyên bố của Ngộ giáo về 
những truyền thống bí mật, chưa được viết ra lên đến tận thời của Chúa Giêsu, nên các tác giả như 
Hegesippus (khoảng năm 180), Irênê (chết khoảng năm 200) và Tertulianô (khoảng năm 200) đã nại 
đến truyền thống tông đồ đích thật được truyền lại nhờ các Hội Thánh do các tông đồ sáng lập, bằng 
cách sử dụng danh sách các giám mục của các Hội Thánh ấy để chứng tỏ sự liên tục của các Hội Thánh 
ấy với Hội Thánh các Tông đồ. Tertulianô đố Marcion tạo ra được một Hội thánh Marcion xuất phát 
từ một tông đồ nào đó (Marc 1, 21, 50. Như thế, các giám mục được nhìn nhận là những người kế vị 
các tông đồ và là những người bảo vệ truyền thống tông đồ ít là từ thế kỷ thứ hai. 
Có bằng chứng phụng vụ về bản chất có tính cộng đoàn của chức giám mục trong Truyền thống Tông 
đồ của Hippôlytô lên đến tận thế kỷ thứ hai hoặc đầu thế kỷ thứ ba; trong nghi thức phong chức giám 
mục, chỉ các đức giám mục khác hiện diện mới đặt tay trên đức tân giám mục (2,3). Việc tham dự vào 
việc phong chức của các ngài này là một dấu chỉ cho thấy rằng đức tân giám mục và Hội Thánh của 
ngài luôn hiệp thông với các Hội Thánh khác và luôn kế vị Hội Thánh của các tông đồ. 
Ngày nay chung chung có sự phân biệt giữa việc kế vị của Hội Thánh trong đức tin và đời sống với 
việc kế vị trong chức giám mục có tính lịch sử; việc kế vị trong đức tin là một đòi hỏi căn bản, trong 
khi việc kế vị trong chức giám mục là dấu chỉ duy nhất của việc kế vị trong đức tin. Văn kiện của Công 
đồng Thế giới của các Hội Thánh, Thánh Tẩy, Thánh Thể và Thừa Tác vụ (BEM), được Uỷ ban về 
Đức tin và Trật tự chấp nhận trong cuộc họp tại Lima, Peru năm 1982, đã theo phương pháp này[15]. 
Uỷ ban ấy coi việc kế vị của đức giám mục “như một dấu chỉ, dù không phải là một bảo đảm, của việc 
liên tục và hợp nhất của Hội Thánh” (M số 38) và khơi lên rằng các Hội Thánh thiếu cần phải phục 
hồi dấu chỉ ấy (M số 53b). Như thế, Uỷ ban này đưa ra một lập luận hơi khác về việc phục hồi chức 
giám mục trong việc kế vị có tính lịch sử. Chỉ một điều BEM không thể chấp nhận đó là ý tưởng cho 
rằng một thừa tác vụ nào đó của một Hội Thánh nào đó chỉ thành sự khi đi vào trong việc kế vị của 
hàng giám mục (M số 38). 
Hội Thánh Công Giáo chưa chính thức chấp nhận văn kiện về Thánh Tẩy, Thánh Thể và Thừa tác 
vụcủa Công Đồng Thế Giới của các Hội Thánh, cũng chưa thể nhìn nhận các thừa tác vụ được phong 
chức của Hội thánh Tin lành là các thừa tác vụ thành sự. Nhưng một sự nhất trí rộng lớn về mặt thần 
học theo những đường lối được đưa ra ở trên đang xuất hiện trong các tài liệu có tính đại kết như BEM, 
đang thách thức mọi Hội Thánh[16]. Hội thánh Công giáo được mời gọi nhìn nhận đức tin tông truyền 
và bản chất đích thật của thừa tác vụ có chức trong các Hội thánh Tin lành, dù các Hội Thánh ấy thiếu 
dấu chỉ của sự kế vị các tông đồ. Các Hội thánh Tin lành được mời gọi tham dự nhiều hơn vào thừa 
tác vụ giám mục của Hội Thánh và phong chức cho các thừa tác viên chủ toạ hoặc giám mục theo cách 
thức đã được các Hội Thánh trong truyền thống Công giáo nhìn nhận. Với sự nhất trí về mặt thần học 
đang phát triển này, điều quan trọng hơn là nhìn vào những lý do khác, không phải tất cả mọi lý do 
đều có thể có tính thần học, có lẽ đã ngăn cản các Hội Thánh hướng đến sự hiệp thông và hoà giải. 
KẾT LUẬN 
Hội Thánh với tư cách là cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu là một thực tại hữu hình và có tính lịch sử. 
Đạo Công giáo hiểu cộng đoàn ấy như được đặt làm trung gian và được các biểu tượng và các cấu trúc 
có tính tổ chức, được các cách diễn tả một truyền thống sống động lên tới thời của các tông đồ gìn giữ, 
như ta đã thấy. Trong Hội Thánh ấy có một chức vụ có tính thừa tác vụ, được liên kết với thừa tác vụ 
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của các tông đồ, nhưng đó không phải là nguồn quyền bính duy nhất. Quyền bính của Hội Thánh phải 
được tìm thấy trong Kinh Thánh, truyền thống, trong việc làm chứng và cuộc sống của các thánh, 
trong cảm thức đức tin (sensus fidelium) cũng như trong các quyết định của huấn quyền. 
Các Kitô hữu Tin lành, được nuôi dưỡng trong một truyền thống nhấn mạnh đến sự tự do và sự siêu 
việt toàn vẹn của Thiên Chúa, tính trung gian duy nhất của Đức Kitô và tính ưu việt của Lời, thường 
nghi ngờ về việc nhấn mạnh của Công giáo về truyền thống, các biểu tượng và các tổ chức. Đối với 
nhiều người Tin lành, Hội Thánh đích thực là việc nhóm họp của những người được chọn. Điều quan 
trọng chính là cộng đoàn của các tín hữu nhóm họp để đáp lại lời được rao giảng, chứ không phải là 
tên gọi hoặc các cơ chế. Đức tin và cuộc sống quan trọng hơn các thành tích lịch sử. Nên đối với Tin 
lành, Hội Thánh của Đức Kitô hiện hữu trong các Hội Thánh khác nhau. 
Người Công giáo cũng hiểu Hội Thánh của Đức Kitô hiện hữu trong nhiều Hội Thánh khác nhau, 
nhưng họ tiếp cận vấn đề cách khác. Ngay từ đầu, từ ngữ “hội thánh” đã vừa có nghĩa là Hội Thánh 
địa phương, vừa có nghĩa là toàn Hội Thánh, vào đầu thế kỷ thứ hai đã được đề cập tới như Hội Thánh 
“công giáo”. Chức giáo hoàng thuộc về sự viên mãn của Hội Thánh. Người Công giáo coi Hội Thánh 
của Đức Kitô như một Hội Thánh hiện hữu trong Hội thánh Công giáo trong sự viên mãn quan trọng 
nhất của Hội Thánh ấy vì những cơ chế lịch sử của nó và vì Hội Thánh tuyên bố mình là Hội Thánh 
hợp nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Họ không phủ nhận Hội Thánh của Đức Kitô cũng có 
thể hiện diện bằng những cách thức khác nhau trong các Hội Thánh và các cộng đoàn hội thánh khác. 
Hội thánh Công giáo là một Hội Thánh toàn cầu; Hội Thánh ấy hiện hữu trong mọi vùng đất. Đa số 
những người Công giáo đang di chuyển từ Bắc sang Nam bán cầu. Vào Thượng Hội đồng Giám mục 
Bất thường, họp tại Rôma năm 1985, 74% các giám mục đến từ những quốc gia bên ngoài Âu Châu 
và Bắc Mỹ, và người ta đánh giá là khoảng năm 2000, thì 70% thành viên của Hội Thánh sẽ sống tại 
các nước thuộc Thế giới Thứ Ba[17]. 
Công đồng Vatican II công nhận rằng hiện đã có sự hiệp thông đích thực nhưng bất toàn giữa các Kitô 
hữu khác với Hội thánh Công giáo vì bí tích Thánh Tẩy (UR 3; LG 15). Ecumenical Directory(Hướng 
dẫn về Đại kết) của Hội thánh Công giáo Rôma, được sửa đổi năm 1993, còn đi xa hơn; nói rõ hơn 
nhiều về một sự hiệp thông đích thực tuy chưa hoàn hảo, không hiện hữu nơi các Kitô hữu nhưng nơi 
Hội thánh Công giáo và các Hội Thánh và các cộng đoàn Hội Thánh khác (số 18)[18]. Nếu một Hội 
Thánh duy nhất là một sự hiệp thông của các Hội Thánh, thì nhiệm vụ của Hội Thánh là tìm cách để 
thiết lập sự hiệp thông viên mãn giữa các Hội Thánh và các cộng đoàn Hội Thánh khác nhau. Theo 
cách này, sự hiệp nhất đã hiện diện trong Hội thánh Công giáo rồi có thể bao trùm mọi Hội Thánh và 
như thế sẽ cũng trở thành một sự hiệp nhất hoàn hảo mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho (Ga 17,22). 
NHỮNG CÂU HỎI TRỌNG TÂM 
1. Qua phần trình bày về sự tiến triển của Hội Thánh cơ chế và các thừa tác vụ của Hội Thánh ấy từ 
thời cộng đoàn các môn đệ tiên khởi tới Hội Thánh hiện nay, bạn học được điều gì mới? 
2. Tân Ước nói gì với ta về kiểu lãnh đạo và việc thực thi quyền mục vụ trong cộng đoàn Kitô hữu? 
3. Khi tuyên bố rằng quyền giáo huấn của Hội Thánh không được thực thi “từ trên xuống” nhưng “đạo 
lý của Hội Thánh bao giờ cũng xuất phát từ đức tin của toàn Hội Thánh”, văn kiện này khiến ta thấy 
có những mâu thuẫn trong cách hiểu về quyền giáo huấn của Hội Thánh và quyền bính của đức thánh 
cha với nhiệm vụ đích thật của huấn quyền ấy. Khẳng định ấy có liên hệ thế nào với sự hiểu biết và 
kinh nghiệm của bạn về Đạo Công giáo? 
4. Qua phần trình bày về bốn “đặc tính” của Hội Thánh “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông 
truyền”, bạn có được nhận thức mới nào trong việc hiểu biết về Hội Thánh của Đức Kitô, và về mối 
tương quan của Hội thánh Công giáo với các Hội thánh Kitô giáo khác không? 



 20 

Còn tiếp 
 

 
[1] Daniel J. Harington, God’s People in Christ (Philadelphia: Fortress, 1980) 20. 
[2] Xem Thomas P. O’Meara, Theology of Ministry (New York: Paulist, 1983) 102 – 04. 
[3] Xem Joseph A. Komochak, “The Local Church and the Church Catholic: The Contemporary 
Theological Problematic” The Furist 52 (1992) 416 – 47. 
[4] Xem John Francis Maxwell, Slavery and the Catholic Chruch (London: barry rose, 1975) 115 – 
20. Về việc Hội Thánh Công Giáo Hoa Kỳ không sẵn sàng ủng hộ phong trào bãi nô, xem Patrick 
Granfield, Ecclesial Cybernetics: A Study of Democracy in the Church (New York: macmillan, 1873) 
61 – 67. 
[5] Thánh Phaolô ám chỉ tới một Andronicus và Junia nào đó như “những vị nổi bật trong các tông 
đồ” (Rm 16,7). Junia là tên của một phụ nữ, tuy vẫn cứ bị những người biên tập giải thích như tên của 
đàn ông. Bản văn không gọi minh nhiên gọi họ là tông đồ. 
[6] x. Kenan Osborne, Priesthood; A History of the Ordained Ministry in the Roman Catholic 
Church(New York: Paulist, 1988) 40 – 85; Paul Bernier, Ministry in the Church: A Historical and 
Plural Approach (Mystic, Conn: Twenty-Third, 1992) 15 – 49. 
[7] x. James M. Barnett, The Deaconate: A Full and Equal Order (New York: Seabury 1981) 57 – 
93. 
[8] x. Aimé Georges Martimort, Deaconesses: An Historical Study (San Francisco: Ignatius, 1986) 
182 – 83. 
[9] Raymond E. Brown và John p. Meier, Antioch and Rome: New Testament Cradles of Catholic 
Christianity (New York: Paulist, 1983) 165 – 66. 
[10] Xem Francis A. Sullivan, The Church We believe In: One Holy, Catholic and Apostolic (New 
York: Paulist, 1988) 23 – 33. 
[11] Dựa trên thông kê của Britamica Book of the Year, 271. 
[12] Sullivan, The Church He Believe In. 54. 
[13] Sullivan, The Church We Believe In. 82 – 83. 
[14] Sullivan, The Church We Believe In, 82–83. 
[15] World Council of Churches, Baptism, Eucharist and Ministry (Geneva; WCC, 1982). 
[16] “Để có một phân tích đầy đủ hơn về một số những văn kiện này xin xem Sullivan, The Church 
We Believe In, 185–209. Xin cũng xem Thomas P. Rausch, Priesthood Today (New York; Paulist, 
1992) 116–28. 
[17] x. Walter Buhlmann, The Church of the Future (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1988) 3–11. 
[18] x. Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism: Origins 23 (1993) 
 


