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KHÁI NIỆM VỀ HỘI 
NHẬP VĂN HÓA

I. Khái niệm

I.1. Hội nhập là gì?

Hội nhập 會入 là một từ Hán Việt mới, xuất hiện vào 
khoảng nửa cuối thế kỷ 20, chưa có trong từ điển tiếng 
Việt hay Hán Việt. Từ tiếng Anh assimilate, incorporate 
và integrate được dịch sang tiếng Trung là sát nhập 擦入 
(sát: gần; nhập: tham dự), dung nhập 融入 (dung: hòa 
lẫn; nhập: tham dự) hay dung hợp 適合 (dung: hòa lẫn; 
hợp: tụ hội) và dịch ra tiếng Việt là hội nhập 會入 (hội: 
gặp gỡ; nhập: tham dự). 

Thế nhưng, hội nhập là gì? Hội nhập là tiến trình liên 
kết các giá trị riêng thành một giá trị chung. Thí dụ: hội 
nhập văn hóa (cách hòa nhập giá trị văn hóa mới vào 
môi trường văn hóa bản địa), hội nhập kinh tế (cách liên 
kết lại các nền kinh tế với nhau), hội nhập tài chính, hội 
nhập quốc tế (cách các nước liên kết với nhau dựa trên 
sự chia sẻ về lợi ích và tuân thủ các định chế chung).

Từ hội nhập đã được dùng khá thông dụng trong 
bản văn Công giáo. Thí dụ:

– SGLHTCG 6. Tuy không đồng nhất, nhưng huấn 
giáo vẫn liên kết với nhiều yếu tố trong sứ mạng mục vụ của 
Hội Thánh. Những yếu tố này mang ít nhiều tính chất huấn 
giáo, chuẩn bị cho huấn giáo hoặc bắt nguồn từ huấn giáo. Đó 
là: loan báo Tin Mừng khởi đầu, cũng gọi là việc rao giảng 
thừa sai nhằm khơi dậy đức tin; tìm kiếm những lý lẽ để biện 
minh cho đức tin; kinh nghiệm sống cuộc đời Kitô hữu; cử 
hành các bí tích; hội nhập vào cộng đoàn Hội Thánh; làm 
chứng bằng hoạt động tông đồ và truyền giáo. ‖ 6. While 
not being formally identifi ed with them, catechesis is 
built on a certain number of elements of the Church’s 
pastoral mission which have a catechetical aspect, that 
prepare for catechesis, or spring from it. They are: 
the initial proclamation of the Gospel or missionary 
preaching to arouse faith; examination of the reasons for 
belief; experience of Christian living; celebration of the 
sacraments; integration into the ecclesial community; 
and apostolic and missionary witness.

– GLHTCG 527 Việc Ðức Giê-su chịu cắt bì ngày thứ 

tám sau khi sinh (x. Lc 2, 2l) là dấu chỉ việc Người hội nhập 
vào miêu duệ Áp-ra-ham, vào dân Giao Ước; là dấu chỉ việc 
Người phục tùng lề luật (x. Gl 4, 4), việc Người gia nhập 
phụng tự Ít-ra-en, nền phụng tự Người sẽ tham gia suốt đời. 
Dấu chỉ này báo trước “phép cắt bì của Ðức Ki-tô” là bí tích 
Thánh Tẩy (Cl 2, ll-l3). ‖ 527. Jesus’ circumcision, on the 
eighth day aft er his birth, is the sign of his incorporation 
into Abraham’s descendants, into the people of the 
covenant. It is the sign of his submission to the Law and 
his deputation to Israel’s worship, in which he will 
participate throughout his life. This sign prefi gures that 
“circumcision of Christ” which is Baptism.

– SGLHTCG 1149. Các tôn giáo lớn của nhân loại làm 
chứng, đôi khi rất ấn tượng, về ý nghĩa vũ trụ và biểu trưng 
của các nghi thức tôn giáo. Phụng vụ của Hội Thánh sử 
dụng, hội nhập và thánh hóa các yếu tố của tạo thành và 
của văn hóa nhân loại, khi trao cho chúng phẩm giá làm dấu 
chỉ của ân sủng, của sáng tạo mới trong Đức Giêsu Kitô. 
‖ 1149. The great religions of mankind witness, oft en 
impressively, to this cosmic and symbolic meaning of 
religious rites. The liturgy of the Church presupposes, 
integrates and sanctifi es elements from creation and 
human culture, conferring on them the dignity of signs 
of grace, of the new creation in Jesus Christ.

– SGLHTCG 1396. Sự hiệp nhất của Nhiệm Thể: Bí tích 
Thánh Thể làm nên Hội Thánh. Ai hiệp lễ, đều được kết 
hợp cách chặt chẽ hơn với Đức Kitô. Nhờ đó, Đức Kitô 
kết hợp họ với các tín hữu khác thành một một thân thể 
duy nhất là Hội Thánh. Sự hiệp lễ canh tân, củng cố và 
đào sâu việc hội nhập vào Hội Thánh, điều này đã được 
thực hiện nhờ bí tích Thánh Tẩy… ‖ 1396 The unity of the 
Mystical Body: the Eucharist makes the Church. Those who 
receive the Eucharist are united more closely to Christ. 
Through it Christ unites them to all the faithful in one 
body - the Church. Communion renews, strengthens, 
and deepens this incorporation into the Church, already 
achieved by Baptism…)

– SGLHTCG 1447. ... Vào thế kỷ thứ 7, các nhà truyền 
giáo người Ái Nhĩ Lan, dựa theo truyền thống đan viện từ 
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Đông phương, đã mang vào lục địa Châu Âu “hình thức 
thống hối riêng”, không đòi hỏi những việc sám hối công khai 
và kéo dài trước khi được hòa giải với Hội Thánh. Từ đó, bí 
tích được ban cách kín đáo giữa hối nhân và linh mục. Cách 
thực hành này dự liệu người ta có thể được hòa giải nhiều 
lần và vì thế mở đường cho việc năng lãnh nhận bí tích này. 
Hình thức này cũng cho phép hội nhập vào trong cùng một 
cử hành bí tích, tha các tội trọng và tội nhẹ. Trong những 
nét chính, Hội Thánh vẫn còn thực hành hình thức thống 
hối này cho tới ngày nay. ‖ 1447 ... During the seventh 
century Irish missionaries, inspired by the Eastern 
monastic tradition, took to continental Europe the 
“private” practice of penance, which does not require 
public and prolonged completion of penitential works 
before reconciliation with the Church. From that time 
on, the sacrament has been performed in secret between 
penitent and priest. This new practice envisioned the 
possibility of repetition and so opened the way to a 
regular frequenting of this sacrament. It allowed the 
forgiveness of grave sins and venial sins to be integrated 
into one sacramental celebration. In its main lines this 
is the form of penance that the Church has practiced 
down to our day.

– SGLHTCG 1537. Vào thời cổ Rôma, người ta dùng 
từ Ordo để chỉ những tập thể dân sự, nhất là tập thể của 
những người lãnh đạo. Ordinatio chỉ việc hội nhập vào tập 
thể (ordo) đó. Trong Hội Thánh có những tập thể như vậy mà 
truyền thống, dựa trên cơ sở Kinh Thánh, ngay từ xưa gọi 
là Taxeis (tiếng Hy lạp) hay Ordines (tiếng La tinh). Chẳng 
hạn, Phụng vụ nói đến hàng giám mục (ordo episcoporum), 
hàng linh mục (ordo presbyterorum), hàng phó tế (ordo 
diaconorum). Nhiều nhóm khác cũng được gọi là Ordo: 
các dự tòng, các trinh nữ, các đôi vợ chồng, những người 
góa bụa.... ‖ 1537 The word order in Roman antiquity 
designated an established civil body, especially a 
governing body. Ordinatio means incorporation into 
an ordo. In the Church there are established bodies which 
Tradition, not without a basis in Sacred Scripture,4 has 
since ancient times called taxeis (Greek) or ordines. And 
so the liturgy speaks of the ordo episcoporum, the ordo 
presbyterorum, the ordo diaconorum. Other groups 
also receive this name of ordo: catechumens, virgins, 
spouses, widows…

– SGLHTCG 1639. … Hôn ước được hội nhập vào 
giao ước Thiên Chúa ký kết với nhân loại: “Tình yêu vợ 
chồng đích thực được đón nhận vào trong tình yêu Thiên 
Chúa”. ‖ 1639 … The covenant between the spouses is 
integrated into God’s covenant with man: “Authentic 
married love is caught up into divine love.”

– SGLHTCG 1785. Trong việc huấn luyện lương tâm, 
Lời Chúa là ánh sáng soi đường của chúng ta. Chúng ta phải 
hội nhập Lời Chúa vào trong đức tin và kinh nguyện, và 
phải đem ra thực hành. Chúng ta còn phải kiểm điểm lương 
tâm dưới cái nhìn vào Thập Giá của Chúa. Chúng ta còn 
được ơn Chúa Thánh Thần trợ lực, được các chứng từ và lời 
khuyên nhủ của anh em giúp đỡ, được giáo huấn chính thức 

của Hội Thánh hướng dẫn. ‖ 1785. In the formation of 
conscience the Word of God is the light for our path, we 
must assimilate it in faith and prayer and put it into 
practice. We must also examine our conscience before 
the Lord’s Cross. We are assisted by the gifts of the 
Holy Spirit, aided by the witness or advice of others 
and guided by the authoritative teaching of the Church.

– SGLHTCG 2337. Sự khiết tịnh biểu thị sự hội nhập 
thành công của phái tính vào con người, nhờ đó có thống 
nhất nội tâm của con người trong thể xác và tinh thần của 
con người. Phái tính, trong đó diễn tả việc con người thuộc 
về thế giới vật chất và sinh học, trở thành bản vị và thực sự 
nhân linh khi được hội nhập vào tương quan giữa người 
với người, trong đó người nam và người nữ hiến thân cho 
nhau trọn vẹn và vĩnh viễn. Như vậy, đức khiết tịnh bao 
gồm sự toàn vẹn của nhân vị và sự trọn vẹn của tặng phẩm. 
‖ 2337 Chastity means the successful integration of 
sexuality within the person and thus the inner unity 
of man in his bodily and spiritual being. Sexuality, in 
which man’s belonging to the bodily and biological 
world is expressed, becomes personal and truly human 
when it is integrated into the relationship of one person 
to another, in the complete and lifelong mutual gift of 
a man and a woman. The virtue of chastity therefore 
involves the integrity of the person and the integrality 
of the gift.

– SGLHTCG 2395. Đức khiết tịnh là hội nhập phái 
tính vào con người. Nó bao gồm sự luyện tập làm chủ bản 
thân. ‖ 2395 Chastity means the integration of sexuality 
within the person. It includes an apprenticeship in self-
mastery.

– SGLHTCG 2684. … Một linh đạo nào đó cũng là kết 
tinh của những trào lưu phụng vụ và thần học khác nhau, 
và làm chứng cho sự hội nhập đức tin vào một môi trường 
con người trong lịch sử. Các linh đạo Kitô giáo tham dự vào 
truyền thống sống động của việc cầu nguyện và là những 
hướng dẫn cần thiết cho các tín hữu. Các linh đạo này, tuy 
rất đa dạng, đều tỏa chiếu ánh sáng tinh tuyền và duy nhất 
của Chúa Thánh Thần. ‖ 2684 ... A distinct spirituality can 
also arise at the point of convergence of liturgical and 
theological currents, bearing witness to the integration 
of the faith into a particular human environment and 
its history. The different schools of Christian spirituality 
share in the living tradition of prayer and are essential 
guides for the faithful. In their rich diversity they are 
refractions of the one pure light of the Holy Spirit.

I.2. Văn hóa là gì?

Văn hóa là một từ rất quen nhưng không dễ giải 
thích. 

– Theo quan niệm người xưa, văn 文: vẻ đẹp do đạo 
đức, lễ nhạc giáo hóa mà có; hóa 化: biến đổi. Văn hóa 
là từ viết tắt của cụm từ văn trị giáo hóa nghĩa là dùng 
VĂN (đạo đức, lễ nhạc) để dạy dỗ, nếu không được thì 
trị bằng xử phạt để giáo HÓA. Theo nghĩa rộng, văn 
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hóa là thành quả quá trình phát triển sáng tạo của loài 
người trong lịch sử; còn được hiểu là văn minh.

Tầm nguyên chữ VĂN 文

+ Qua Hệ từ hạ truyện 繫辭下傳, Khổng Tử nói 
rằng: Vật tương tạp, cố viết văn 物相雜, 故曰文 (Sự vật 
cùng hòa vào nhau nên gọi là văn). Chữ tạp 雜 có ý nói 
sự vật không đứng riêng rẽ, mà hòa quyện vào nhau. 
Như vậy, chữ văn 文 ban đầu có nghĩa là sự hài hòa 
trong vạn vật. 

+ Trong sách Văn tâm điêu long 文心雕龍, Lưu Hiệp 
– viết vào khoảng năm 501 – luận về chữ văn một cách 
tường minh:

文之為德也，大矣。與天地并生者，何哉？

夫，玄黃色雜，方圓体分。日月疊璧，以垂麗：天
之象；山川煥綺，以鋪理地之形。此蓋道之文也。

仰觀吐曜，俯察含章，高卑定位，故兩儀既生矣。
惟人參之，性靈所鍾，是謂三才 為五行之秀，實天地之
心，心生而言立,言立而文明，自然之道也。

傍及萬品, 動植皆文。

人文之元，肇自太极，幽贊神明，《易》象惟先。
庖犧畫其始，仲尼翼其終。而《乾》、《坤》兩位，獨
制《文言》。言之文也，天地之心哉！

Phiên âm:

Văn chi vi Đức dã, đại hỹ. Dữ thiên địa tịnh chi sinh 
giã, hà tai? 

Phù! Huyền hoàng sắc tạp, phương viên thể phân. 
Nhật nguyệt điệp bích dĩ thùy lệ: thiên chi tượng. Sơn 
xuyên hoán ỷ, dĩ phô lý: địa chi hình. Thử cái đạo chi 
văn dã. 

Ngưỡng quan thổ diệu, phủ sát hàm chương, cao 
ty định vị, cố lưỡng nghi ký sinh hỹ. Duy nhân tham 
chi tính linh sở chung. Thị vị tam tài vi ngũ hành chi tú, 
thực thiên địa chi tâm. Tâm sinh nhi ngôn lập, ngôn lập 
nhi văn minh. Tự nhiên chia đạo dã.

Bàng cập vạn phẩm, động thực giai văn …

Nhân văn chi triệu tự thái cực, u tán thần minh. 
“Dịch” tượng duy tiên. Bào Hy hoạch kỳ thỉ. Trọng Ni 
dực kỳ chung. Nhi “Kiền” “Khôn” lưỡng vị, độc chế 
“văn ngôn”, ngôn chi văn dã, thiên địa chi tâm tai!

Dịch nghĩa:

Văn nhằm diễn tả cái Đức của vạn vật. Nó cùng sinh 
ra một lúc với Trời Đất. Tại sao mà (người ta) nói như 
vậy được?

Ôi! Từ lúc trời đất còn tạp với nhau, đến lúc trời 
đất được phân ra thì: Mặt Trời và Mặt Trăng nối tiếp 
nhau như xâu chuỗi ngọc, nhằm buông cái LỆ 麗 (đẹp) 
xuống: đó là TƯỢNG 象 của Trời. Núi sông lộ ra như 
những mảnh lụa chằng chịt rực rỡ, nhằm phô cái LÝ 理 
(trật tự): đó là HÌNH 形 của Đất. Tất cả (cái LỆ 麗, cái LÝ 
理 đó) gọi là VĂN 文 của ĐẠO 道.

(Khi bậc thánh nhân) ngẩng lên để quan 觀 (nhìn Trời) 
thì được Tượng 象 của Trời phun ra ánh sáng (của Nhật 
Nguyệt 日月); rồi họ lại cúi xuống để sát 察 (nhìn Đất) 
đang chứa đựng những vùng tươi đẹp. Họ mới thấy rằng 
(thế là) cao và thấp đã được định xong, từ đó họ biết rằng 
Lưỡng Nghi đã được sinh ra. Khi Thái Cực 太極 sinh ra 
Lưỡng Nghi 兩儀, duy chỉ có con người là tham 參 vào 
trong ấy, bởi vì chỉ có con người mới có tính linh: chung 
thông được với Trời Đất. Người xưa gọi đó là Tam Tài 
三才. Con người nhận được tú khí của ngũ hành 五行 
nên là cái TÂM 心 của Thiên Địa 天地. Khi nào TÂM 
心 sinh ra thì NGÔN 言 được lập. Lời nói được lập thì 
cái VĂN 文 mới MINH 明 (sáng tỏ). Đó là cái đạo tự 
nhiên vậy. 

Khi bàn rộng ra đến vạn vật, thì dù là động vật hay 
thực vật cũng có nét VĂN 文 của nó. Văn 文 và Lý 理 
diễn tả mối tương quan trong vạn vật. Thật thế, thiên 
văn 天文 nghĩa là trời bộc lộ cái đẹp. Nói cách khác, 
Thiên tượng bộc lộ vẻ đẹp của Nhật Nguyệt; nhân văn 
人文 nghĩa là cái đẹp của con người, thể hiện qua tính 
linh và tú khí – bởi vì: “Chúa cho con người chẳng thua kém 
thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, 
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn 
sự dưới chân: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, 
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương” 
(Tv 8,6-9).

– Quan niệm của xã hội hiện nay, văn hóa là toàn bộ 
sản phẩm tinh thần và vật chất do con người sáng tạo 
ra mà giá trị đã được khẳng định qua thời gian. Nó là 
một khái niệm vừa động (thay đổi trong quá trình phát 
triển), vừa mở (mang nội hàm rất rộng), liên quan đến 
mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người 
(kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo…). Văn hóa còn được 
coi là động lực của sự hội nhập và phát triển bền vững.

– Trong Tuyên bố chung Paris 2001 của UNESCO: 
văn hóa là một yếu tố bao trùm và xuyên suốt trong tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Văn hóa nên được 
đề cập đến như một tập hợp của những đặc trưng về 
tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội 
hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, 
ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, cách xử thế, 
phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống 
và đức tin. Vào năm 2002, Hội nghị Thượng đỉnh thế 
giới ở Nam Phi đã khẳng định ba trụ cột của phát triển 
bền vững là kinh tế, xã hội và môi trường. Thế nhưng 
ba trụ cột này chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn và những 
bước tiến của nhân loại. Vì vậy đến nay, quốc tế đã thừa 
nhận văn hóa là trụ cột thứ tư của phát triển bền vững. 
Nguyên Tổng Giám đốc UNESCO Federico Mayor đã 
phát biểu: “Từ nay trở đi, văn hóa cần coi mình như một 
nguồn cổ súy trực tiếp cho phát triển và ngược lại, phát 
triển cần thừa nhận văn hóa giữ một vị trí trung tâm, 
một vai trò điều tiết xã hội.”

– Quan niệm của Công đồng Vatican II qua 
Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày 
Nay (Gaudium et Spes): Văn hóa là một thực tại cần thiết 



   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

32 website: www.thanhnhacngaynay.vn

 ******************************************************************************************************

(Tiếp theo trang 28)

cho nhân loại, có tác dụng làm triển nở, phong phú đời 
sống của mỗi cá nhân trong tương quan với toàn thể 
cộng đồng. Văn hóa bao gồm tất cả những gì con người 
dùng để trau dồi và phát triển các năng khiếu đa dạng 
về tinh thần và thể xác; cố gắng chế ngự trái đất bằng 
tri thức và lao động, nhân bản hóa đời sống xã hội, cuộc 
sống gia đình cũng như toàn thể đời sống dân sự nhờ 
việc cải tiến các tập tục và định chế; sau hết, văn hóa diễn 
tả, truyền thông và bảo tồn trong các tác phẩm những 
kinh nghiệm tinh thần và những hoài bão lớn lao của 
con người trải qua các thời đại, ngõ hầu giúp cho nhiều 
người và toàn thể nhân loại tiến bộ hơn”.

– Quan niệm về văn hóa qua Tông Huấn đầu tiên, 
Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), của Đức 
Giáo Hoàng Phaxicô

Tương tự, chúng ta có thể thấy rằng các dân tộc khác 
nhau, mà giữa họ Tin Mừng đã được hội nhập, là những đối 
tượng tập thể chủ động hoặc những tác nhân của Phúc Âm 
hóa.  Điều này là bởi vì mỗi dân tộc là tác giả của nền văn 
hóa riêng của họ và là vai chính của lịch sử của mình.  Văn 
hóa là một thực thể năng động mà một dân tộc không ngừng 
tái tạo, và thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ sau cách tiếp 
cận tình hống hiện sinh khác nhau, mà người ta phải lần lượt 
đối mặt với những khó khăn riêng của họ.  Là con người có 
nghĩa là “vừa là con cái vừa là cha mẹ của nền văn hóa mà 
trong đó mình thuộc về”. Khi một dân đã được Tin Mừng 
hội nhập, thì trong tiến trình truyền thụ văn hóa nó cũng 
truyền thụ đức tin theo những cách thức luôn luôn mới mẻ; 
vì lý do ấy tầm quan trọng của việc Phúc Âm hóa được hiểu 
như hội nhập văn hóa.  Mỗi phần của Dân Chúa, qua việc 
biến hồng ân của Thiên Chúa thành chính đời sống của họ 
theo sự thiên khiếu riêng, làm chứng cho đức tin nhận được 

và phong phú hóa nó bằng những cách diễn tả mới và hùng 
hồn.  Người ta có thể nói rằng “dân ấy liên tục Phúc Âm hóa 
chính mình”. Ở đó tầm quan trọng đặc biệt là của những 
việc đạo đức phổ thông, sự diễn tả đích thực của hoạt động 
truyền giáo bộc phát của Dân Thiên Chúa.  Nó bắt nguồn 
từ một thực tại đang phát triển thường trực, mà ở đó Chúa 
Thánh Thần là tác nhân chính. ‖ In the same way, we can 
see that the diff erent peoples among whom the Gospel 
has been inculturated are active collective subjects or 
agents of evangelization. This is because each people is 
the creator of their own culture and the protagonist of 
their own history. Culture is a dy namic reality which 
a people constantly recreates; each generation passes 
on a whole series of ways of approaching different 
existential situations to the next generation, which must 
in turn reformu late it as it confronts its own challenges. 
Being human means “being at the same time son and 
father of the culture to which one belongs”. Once the 
Gospel has been inculturated in a peo ple, in their 
process of transmitting their culture they also transmit 
the faith in ever new forms; hence the importance of 
understanding evan gelization as inculturation. Each 
portion of the people of God, by translating the gift of 
God into its own life and in accordance with its own 
genius, bears witness to the faith it has received and 
enriches it with new and eloquent expres sions. One 
can say that “a people continuously evangelizes itself”. 
Herein lies the importance of popular piety, a true 
expression of the sponta neous missionary activity of 
the people of God. This is an ongoing and developing 
process, of which the Holy Spirit is the principal agent. 
(Evangelii gaudium - Niềm vui của Tin Mừng, 122)

Câu chuyện Cain và Abel được đặt ở những trang đầu 
của sách Sáng Thế, mang một ý nghĩa biểu trưng – diễn tả 
cách cụ thể rằng sự dữ đã xâm nhập thế giới loài người, gây 
ra sự ganh tỵ, thù ghét và cảnh huynh đệ tương tàn. 

(x. A đam; Eva; Sự ác; Sự dữ)

ABRAHAM: 
亞巴郎 (Á Ba Lang), Abraham, 
Abraham, Abraham

Abraham, con ông Thare, là tổ phụ của dân Israel và 
nhiều dân gốc Sémite. Ông sinh tại thành Ua xứ Chaldaeo 
khoảng năm 1800 TCN. Tên ông lúc đầu là Abram, về sau 
được Thiên Chúa đổi thành Abraham, có nghĩa là “Cha của 
muôn dân” (x. St 12-25). 

Thiên Chúa mời gọi Abraham từ bỏ quê hương, hứa ban 
cho ông một xứ sở và một dòng dõi đông đảo. Hoàn toàn tin 

vào lời Thiên Chúa, ông cùng với vợ và người cháu là ông 
Lót, đã rời bỏ quê hương và đi xuống phía Nam, tức là xứ 
Canaan. Theo lời hứa của Thiên Chúa, được xác nhận bằng 
một Giao Ước, bà Sarai, lúc cao niên, đã sinh cho ông một 
người con trai là Isaac, từ đó phát xuất Dân Thiên Chúa trong 
Thánh Kinh. Sau này Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, đã được 
sinh ra từ dân tộc đó. 

Abraham gặp không ít thách đố về đức tin, đặc biệt khi 
Thiên Chúa thử lòng ông, đòi phải dâng Isaac, người con 
thừa tự, làm lễ tế (x. St 22, 1-19). Abraham đã tuyệt đối tuân 
phục Thiên Chúa. Vì thế chẳng những ông đã được lại đứa 
con yêu dấu, mà còn “được Đức Chúa chúc lành trong mọi 
sự” (x. St 24, 1). Vì đức tin trổi vượt đó, mà các Kitô hữu về 
sau tôn vinh Abraham là “Tổ phụ của những người tin”, mẫu 
gương cho những người được nên công chính nhờ đức tin (x. 
Gl 3,6-7; Rm 4,11; Dt 11,8-12).

(x. Vâng phục của đức tin)

(còn tiếp)
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Cha Steâphanoâ Traàn Ñaït Minh ( Phuï Taù ) 1963 ~ 1969



34 website: www.thanhnhacngaynay.vn

   NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM 

17

Cha Gabriel Lajeune 1969 ~ 1976
Cha Fernand Billaud ( Phuï Taù ) 1969 ~ 1976
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