LỜI NÓI ĐẦU
Trước hết xin hoan nghênh bạn gia nhập vào đoàn người đi tìm học đạo Công Giáo.
Đoàn người này gồm có chính tôi, một người đã rửa tội trong đạo Công Giáo từ lúc vừa
sinh ra và đã giữ đạo này suốt cả đời. Đạo là đường, con đường chúng ta đi suốt cuộc
đời. Học đạo và giữ đạo tức là tiếp tục con đường đó trong suốt đời mình. Mỗi một tín
hữu là một người đang học đạo và đang tìm hiểu về đức tin của mình nơi Thiên Chúa.
Thành thật với chính mình, tôi phải công nhận và phải tuyên bố như mọi người Công
Giáo là tuy tôi cũng đã học biết ít nhiều về Giáo Lý Đạo Công Giáo, nhưng, cũng như
bạn, tôi đang phải học Giáo Lý của Đạo.
Nói như vậy không phải là để làm nản lòng bạn trên con đường bạn đi tìm hiểu Giáo Lý
Công Giáo. Nhưng sự thật là trong đức tin không có sự ngơi nghỉ hay là tự mãn được.
Đức tin phải được trau giồi luôn qua sự học hỏi những lý luận của đức tin. Những lý luận
của đức tin này là một phần của Giáo Lý. Giáo Lý hiểu theo nghĩa của bạn là người đang
tìm hiểu về đạo thì gồm có những lý luận của đức tin (tiếng chuyên môn có thể gọi là
Thần Học), những điều phải tin trong đạo (tóm tắt trong Kinh Tin Kính), những Giáo
Huấn trong đạo (có thể gọi là điều răn) và cách thế Giáo Hội cầu nguyện cùng Thiên
Chúa (gồm Phụng Vụ và những bài cầu nguyện của Giáo Hội gọi là Kinh). Phần lý luận
của đức tin thì vô cùng tận, nhưng bạn cũng sẽ phải biết qua một ít căn bản. Giáo Hội
dùng cuốn Thánh Kinh làm căn bản cho mọi điểm của Giáo Lý và đồng thời cũng dùng
Thánh Truyền (tức là truyền thống ngàn đời của Giáo Hội) để làm sáng tỏ ý nghĩa của
những đoạn Thánh Kinh.
Tuy vậy, đức tin không phải là Giáo Lý. Đức tin cũng không phải là Kinh Tin Kính. Đức
tin là sự tiếp xúc giữa bạn và Thiên Chúa. Giáo Lý dùng để truyền đạt đức tin trên
phương diện loài người mà thôi. Trên phương diện tâm linh, chính Chúa mới là đấng ban
đức tin cho bạn từ bên trong, từ nơi sâu thẳm của tâm hồn bạn.
Tôi gửi đến bạn tập sách này, hay là hướng dẫn bạn trong việc học Giáo Lý, tức là tôi
tìm cách thông truyền đức tin cho bạn trên phương diện con người. Chính bạn phải tìm
cách tiếp xúc với Thiên Chúa là đấng thật sự ban đức tin cho bạn.
Những trang sách này mặc dù không phải là thủ bản để bạn học Giáo Lý hiểu theo nghĩa
là “Kinh Bổn” nhưng nó có thể được dùng để làm tài liệu Giáo Lý căn bản cho người tân
tòng. Tôi viết những trang này có ý hướng dẫn bạn đi tìm hiểu đức tin. Các trang sách sẽ
dần dần mời gọi bạn suy nghĩ về đức tin của chính bạn. Và trong quá trình suy nghĩ đó
những điểm thắc mắc về đạo sẽ từ từ xuất hiện nơi bạn. Vào cuối mỗi chương tôi cũng
đặt ra một số thắc mắc để giúp bạn tìm hiểu. Một người tín hữu có khả năng nào đó sẽ
giúp bạn trả lời những thắc mắc ấy. Một người có cùng trình độ hiểu biết với bạn có thể
là sẽ trả lời những thắc mắc ấy cho bạn còn dễ dàng hơn một người chuyên môn nữa.
Một Giáo Lý viên hay là một Linh Mục sẽ giúp bạn trong những vấn đề còn lại. Nếu bạn
đang tham dự một khóa Giáo Lý Tân Tòng thì mang những thắc mắc của bạn vào lớp để
trao đổi trong lớp. Đó là cách học Giáo Lý tốt nhất.
Nếu bạn không có điều kiện để tham dự thường xuyên vào các lớp Giáo Lý Tân Tòng thì
bạn nên viết tất cả các câu trả lời và những thắc mắc khác của bạn lên giấy để Giáo Lý
viên hay là một Linh Mục có thể biết được bạn đã tìm hiểu được tới đâu. Như vậy sẽ giúp
việc học Giáo Lý của bạn tiến triển mau mắn hơn.

Tập sách này không dựa theo một phương pháp Giáo Lý Tân Tòng nào nhất định. Đây
chỉ là ghi lại những bài nói chuyện của tôi trong thời gian hướng dẫn các lớp R.C.I.A. và
hướng dẫn các lớp Tân Tòng Việt Nam. Trong các lớp này tôi dùng thủ bản của Ligouri
Publications của Dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Thứ tự của các chương trong tập sách này
cũng phần nào đi đôi với khóa trình nói trên và những bài suy niệm trong tập “Handbook
for Inquirers” của nhà xuất bản “Resources for Christian Living”. Những phần Giáo Lý
thích hợp với người Việt được biên soạn đặc biệt và được bổ túc thích đáng trong suốt
khóa trình.
Tôi đã ghi lại đây những gì có thể ghi được trong khả năng của tôi. Và công việc của tôi
bây giờ là cầu xin Thiên Chúa ban cho bạn đức tin và hướng dẫn bạn đến gặp gỡ với
Ngài. Việc học hỏi đức tin là việc của bạn. Phần của tôi sẽ chỉ là sẵn sàng giải đáp theo
khả năng những gì bạn cần tìm hiểu thêm để củng cố đức tin ấy. Xin Chúa ban cho bạn
mọi ơn lành trong con đường đi về với Ngài là chính cùng đích của mọi sự sống.
LM. Nguyễn Kim Sơn

CHƯƠNG MỘT
ĐI TÌM THƯỢNG ĐẾ
Khi tôi hỏi bạn:
-“Đạo Công Giáo thờ ai?”

Có lẽ bạn sẽ trả lời ngay rằng:
-“Đạo Công Giáo thờ Chúa”.
Tôi hiểu bạn muốn nói gì qua chữ “Chúa” này. Và tôi có thể nói ngay với bạn là:
-“Sai! Đạo Công Giáo không thờ cái vị Chúa mà bạn muốn nói đó đâu”.
Tôi biết bạn cho rằng trong các Tôn Giáo có rất nhiều Thần Phật: Khổng, Lão, Thích Ca,
Bồ Tát, Chúa, Mẹ v.v. và Đạo Công Giáo thờ một vị Chúa trong các vị ấy.
Sai! Đạo Công Giáo từ căn bản không hề thờ một vị Thần Phật nào theo cách hiểu như
thế của người Việt Nam.
Sách Xuất Hành (một trong những cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh của Công
Giáo) đoạn 3 câu 14 đã cho biết Thiên Chúa là ai.
Chính Thiên Chúa nói: “Ta là Đấng Là”.
Có nghĩa rằng Thiên Chúa của người Công Giáo là chính vị Thượng Đế, cái vị Thượng
Đế không có định nghĩa được theo kiểu trần gian. Thượng Đế tức là đấng tuyệt đối cao cả
nhất, đấng hoàn toàn đứng trên tất cả mọi sự và tất cả mọi thần phật bất kỳ nào. Vị
Thượng Đế chúng tôi thờ chính là cái đấng tuyệt đối cao cả đó, bất kỳ ngài là vị nào, tên
gì, chúa của ai hay của chủng tộc nào.
Giả sử rằng Đấng Tạo Hóa (hay Ông Trời, tức là đấng dựng nên muôn loài muôn vật)
không phải là đấng Tuyệt Đối thì ngay cả đấng tạo hóa đó cũng không phải là đấng mà
Đạo Công Giáo thờ. Nghĩa là, giả sử Đấng Tạo Hóa thật ra cũng chỉ là “tay sai” của một
vị nào khác, ngài chỉ vâng lệnh một vị nào đó cao hơn để mà dựng nên vũ trụ, thì chính
đấng tạo hóa đó cũng không phải là đấng mà Đạo Công Giáo thờ!
Tóm lại, Đạo Công Giáo thờ đấng “Ta Là Đấng Là” nghĩa là thờ chính đấng “CHỦ TỂ
TRỜI ĐẤT, CAO CẢ VÔ SONG, TỰ MÌNH MÀ CÓ.”
Như vậy, không có vấn đề là khi theo đạo Công Giáo bạn sẽ phải từ bỏ ông bà hay phản
bội Phật hay Thần hay bất kỳ đấng cao cả nào mà bạn đang thờ. Trái lại, bạn vẫn là đang
tôn thờ một đấng cao cả siêu vượt hết thảy mọi chư thần phật. Bạn đang thờ đấng mà
chính ông bà của bạn cũng phải tôn thờ, chính những vị thần phật cũng phải tôn thờ. Ý
nghĩa của sự theo đạo là ở chỗ đó!
Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:
1. Tại sao bạn muốn vào Đạo Công Giáo?
2. Bạn biết gì về Đạo Công Giáo? Họ thờ ai? Họ có luật lệ gì? Họ coi trọng cái gì? Họ hy
vọng được cái gì trong đạo?
CHƯƠNG HAI
BẠN VÀO ĐẠO
Dù sao đi nữa bạn cũng đã có một cái nhìn về Thiên Chúa mà chúng tôi đang thờ. Hy
vọng bạn hiểu đúng về vị Thiên Chúa đó! Và bạn đang tìm hiểu về Đạo Công Giáo.
Có rất nhiều lý do để bạn tìm hiểu Đạo Công Giáo: Có thể là do bạn bè giới thiệu, có thể
là do bạn muốn lập gia đình với một người Công Giáo, có thể là do một người thân trong
gia đình bạn mời gọi bạn vào đạo, có thể bạn đã được một ơn đặc biệt nào đó nhờ sự cầu
bầu của Đức Mẹ hay một vị thánh trong đạo.
Bất kỳ vì lý do gì, bên trong nó luôn luôn có một động lực thực sự thúc đẩy bạn. Động
lực này sâu xa, mạnh mẽ và lôi cuốn. Động lực này là chính Thượng Đế bên trong sâu

thẳm của tâm hồn bạn. Ngài đang mời gọi bạn vào chia xẻ tình yêu của Ngài. Và bạn
đang tìm cách hiểu biết Tình Yêu ấy.
Cộng đồng Công Giáo chúng tôi ở đây không dám hứa là sẽ có thể giải thích hết cho bạn
những gì bạn muốn biết về vị Thiên Chúa của tình yêu này. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
để trả lời những điều bạn muốn biết về vị Thiên Chúa này và về Giáo Hội của Ngài.
Nhưng nói cho cùng, Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm và Ngài ban cho mỗi người một
sự hiểu biết về Ngài tùy theo khả năng.
Chúng tôi, những tín hữu của Ngài, sẽ cố gắng giúp bạn trong khả năng hiểu biết của
mình để bạn tìm ra một con đường đi vào tình bạn sâu xa với Ngài và đi vào gia đình
Giáo Hội Công Giáo với chúng tôi.
Đây sẽ là một thời gian đặc biệt quan trọng trong đời bạn bởi vì bạn đang du hành trên
một đoạn đường đi vào mầu nhiệm của chính Thượng Đế. Học đạo Công Giáo không
phải chỉ là đi thu thập kiến thức về Thiên Chúa hay về đạo. Học đạo Công Giáo gồm cả
một sự hội nhập vào cộng đồng những kẻ tin. Bạn sẽ dần dần đi vào đời sống của một
Giáo Xứ Công Giáo. Ở đó bạn sẽ tìm thấy những người cùng chia xẻ một đức tin với bạn,
cùng chia xẻ những yếu đuối của con người như bạn và cùng nhau tìm kiếm Thiên Chúa
với bạn.
Càng học hỏi nhiều về Chúa bạn sẽ càng biết nhiều về chính bạn, về những gì sâu xa
trong đời sống của bạn.
Việc của bạn bây giờ là:
-Dùng thời giờ để suy nghĩ nhiều về hành trình của bạn đi về Đấng Thượng Đế của Tình
Yêu.
-Làm quen với những giáo hữu trong cộng đoàn Công Giáo nơi bạn sống.
-Hãy bình tâm để cho Thiên Chúa đến với bạn; dùng nhiều thì giờ suy nghĩ về Ngài và về
cuộc sống của con người.
Hãy trả lời những câu hỏi sau đây:
1.	
   Cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn hiện tại?
2.	
   Khi suy nghĩ về cuộc sống của con người có lúc nào bạn cảm thấy mình gần gũi với

Thượng Đế, với Thiên Chúa không? Bạn cảm thấy Ngài thế nào?
3.	
   Bạn nghĩ phải học đạo thế nào thì mới thích hợp với cách bạn muốn tìm hiểu về

Thiên Chúa và về Giáo Hội của Ngài: Học kinh bổn, học bằng cách cầu nguyện, học
bằng cách đi lễ thường xuyên với các tín hữu, học bằng cách chia xẻ những thắc mắc
với người hướng dẫn?

