
Tìm Hiểu về Dòng Tên 
 
2 câu hỏi: 
 
1- Jesuit tiếng Việt là Dòng Tên hay Dòng Chúa Cứu Thế ?  
2- Tại sao nhiều người ngạc nhiên khi ĐGH  Francis được bầu. 
  
Trả Lời  
 
Xin trả lời câu hỏi thứ 1: Dòng Jésuite tiếng Việt là Dòng Tên. Người Công Giáo Việt Nam dủng chữ  "Tên" 
một cách vắn tắt vì chủ trương của Nhà Dòng là tự coi mình như "Đội Quân Truyền Giáo, nhân danh Tên của 

Chúa" (Jesus). Dòng Tên khác với Dòng Chúa Cứu Thế (mà người sáng lập là Thánh 
Alfonso. DCCT là một dòng tu lớn ở Việt Nam, do các vị thừa sai từ Québec Canada 
mang sang thành lập tại cả 3 miền, Huế , Saigon, Hà Nội.. 
 
Alphonsus Maria de' Liguori, C.Ss.R., was an Italian Catholic bishop, spiritual writer, composer, scholastic 
philosopher, and theologian. He founded the Congregation of the Most Holy Redeemer. In 1762 he was 
appointed Bishop of Sant'Agata dei Goti.  

 
Câu hỏi thứ 2 "tại sao nhiều người ngạc nhiên khi Giáo Hoàng Francis được bầu " là câu 
hỏi của nhiều người đã đặt ra. Có thể, vì Ngài là giáo sĩ đầu tiên thuộc Dòng Tên được 
bầu làm Giáo Hoàng, phẩm trật cao nhất trong Giáo Hội. 

 
Người sáng lập ra Dòng Tên là Ignace de Loyola không muốn bất cứ tu sĩ nào thuộc Dòng Tên nhận lãnh bất 
cứ một chức vụ nào trong cơ cấu của Giáo Hội , kể cả chức vụ Giám Mục. Người sáng lập Dòng Tên chỉ 
muốn tu sĩ sống như một người phục dịch Giáo Hội hơn là một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, từ năm 1540 tới nay, 
luật lệ của Dòng Tên đã uyển chuyển giống như chính Giáo Hội La Mã cũng đã thay đổi.  

 
Saint Francis of Assisi was an Italian Catholic friar and preacher. He founded Third Order of Saint Francis for 
men and women not able to live the lives of itinerant preachers, Francis is one of the most venerated religious 
figures in history 

 
Có thể cũng vì vậy mà ĐGH Francis đã phá lề luật Dòng Tên của mình và đảm lãnh chức 
vụ Giáo Hoàng (làm ngạc nhiên nhiều người), hầu có dịp cải tổ một số luật lệ cổ hủ trong 
cơ cấu của Tòa Thánh Vatican. Bằng chứng là Ngài đã chọn một lối sống khiêm nhượng, 
như sống trong một căn phòng thô sơ, sử dụng một chiếc xe di chuyển bình thường, thay 
thế rất nhiều viên chức trong guồng máy Vatican, lưu tâm đến những người thất thế trong 
xã hội - ngài lấy danh hiệu của thánh Francois (= Francis) vị thánh chuyên lo cho người 

Nghèo. 
  
Xin được bàn xa hơn về Dòng Tên: 
 
Các tu sĩ của những Dòng Tu Công Giáo luôn luôn có 3 lời khấn khi nhận chức linh mục: sống độc thân, sống 
nghèo khó và tuân lời bề trên.  
 
Các tu sĩ Triều, cai quản các giáo xứ chỉ có 2 lời khấn: Độc Thân và Vâng Lời. Quản trị một giáo xứ không thể 
không dính líu tới tài chánh. Lời khấn Nghèo Khó không giúp được việc quản trị một giáo xứ. Các tu sĩ Triều 
không được coi như một Dòng, vì Tu Dòng là phải sống tập thể, của cải là của chung. 
 
Riêng Dòng Tên có thêm lời khấn thứ Tư là tuyệt đối phục tùng Đức Giáo Hoàng... Lời hứa thứ Tư này đã gây 
không biết bao nhiêu ghen ghét từ phía những nhóm Thiên Chúa Giáo khác khi họ tách rời khỏi Giáo Hội La 
Mã, họ bất tùng phục Giáo Hoàng và trở thành những Giáo Hội Thệ Phản, như Chính Thống Giáo bên Nga, 
bên Hy Lạp, như Lutherian bên Đức , như Baptist, New Anglican bên Anh v…v... 
 
Dòng Tên gồm rất nhiều tu sĩ uyên bác nên được chỉ định lo cho tầng lớp trẻ thuộc thành phần Đại Học . 
Họ cũng là những nhà truyền giáo đi về những vùng đất xa xôi như Nam Mỹ, như bên Á Châu : Trung Hoa , 
Nhật Bản, Ma Cao.... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Friar
https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Order_of_Saint_Francis


 
Ngay cả Việt Nam cũng đã được giáo sĩ Dòng Tên Alexandre de Rhodes chiếu cố, ngài đã mang mẫu tự La 
Tinh thay thế cho chữ Hán dạy trong học đường và tạo cho đất nước VN một ngôn ngữ viết mới, duy nhất tại 
Á Châu dùng toàn mẫu tự La Tinh và nay đã trở thành  chữ Quốc Ngữ phong phú, thích hợp với thời đại cần 
ngoại ngữ...Tại Miền Nam, dưới 2 nền Cộng Hòa, SVVN có được trung tâm Đắc Lộ (tên đặt cho Alexandre De 
Rhodes) trên đường Yên Đổ với giáo sĩ Larre người Pháp. 
  
TDT 


