
 
Kiều Công Thắng 

 

 
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” 

(1)
. Đây là lời thánh Phaolô khi ngài đề cập đến tầm quan trọng của 

việc rao giảng Lời Chúa. Đây cũng là bổn phận và trách nhiệm của mỗi Ki-tô hữu: Chúng ta cần phải ra đi rao truyền và chia 

sẻ Phúc Âm với tất cả mọi người qua chính gương sống của chúng ta hầu thực sự làm chứng nhân cho đời sống đức tin, có 

nghĩa là, chúng ta thực hành công việc học đạo và hành đạo bằng tất cả những phương tiện Chúa ban cho con người hôm nay. 

 

I. Tổng quan 

Hãy hồi tưởng lại khoảng hai ngàn năm trước, hay vào thời các vị Thừa Sai đến truyền đạo ở Việt 

Nam, các thánh tông đồ, các tu sĩ, các vị Thừa Sai phải đi bộ từ nơi này đến nơi khác, hoặc dùng những 

phương tiện di chuyển thô sơ và mất không biết bao nhiêu ngày đường đi từ thành phố này đến thành phố 

khác, từ vùng này đến vùng khác, để rao giảng Tin Mừng, và mỗi lần chỉ được chừng vài trăm, hay nhiều lắm 

chừng một hai ngàn người đến nghe. Phương thức rao giảng thời ấy so với những tiến triển của xã hội ngày 

nay thì rất giới hạn trên phương diện thời gian, không gian và số lượng thính giả. Lời truyền bá thời ấy không 

đạt được hiệu quả tối đa, và không chuyển đạt được đến đại chúng trên toàn cầu. 

 

Nhưng trong vòng 30 năm qua chúng ta chứng kiến những phát minh vượt bực mang nhiều lợi ích đến 

cho nhân loại, từ y khoa cho đến kinh tế, nhất là sự phát triển mạnh mẽ trong lãnh vực kỹ thuật điện tử đã, 

đang, và sẽ tiếp tục tạo một môi trường thuận tiện và hữu dụng trong đời sống hằng ngày. Một thí dụ điển hình 

và cụ thể là sự bùng nổ nhanh chóng của những phương tiện truyền thống xã hội (social media) được đẩy 



mạnh bởi những tiến bộ không ngừng trong lãnh vực điện tử. Đây là những phương tiện truyền thông mà đại 

chúng có thể tiếp cận, dùng hằng ngày, và gần như lệ thuộc vào để chuyển và nhận tin. Trừ thế hệ cha bác đã 

luống tuổi, thử hỏi trong chúng ta có ai không dùng Internet để chuyển và nhận tin? Có bao nhiêu người không 

có email, hoặc có ai không vào các websites để tìm kiếm học hỏi, theo dõi thời sự, tham khảo tài liệu? Chắc 

rất ít.  

 

Chính vì khía cạnh phổ thông, số lượng tích trữ tài liệu gần như vô hạn, vận tốc chuyển tin cực nhanh 

và rộng lớn nên những phương tiện truyền thông, xã hội tân tiến ngày nay đã gắn liền với đời sống của đại 

chúng, và tạo một ảnh hưởng sâu xa trong việc học đạo và hành đạo của người Ki-tô hữu. Thánh Công Đồng 

Chung Vatican II được khai mở bởi ĐGH Gioan XXIII và tiếp nối bởi ĐGH Phaolô VI đã nhận ra ảnh hưởng 

này khi đề cập đến tầm quan trọng của những phát minh cận đại, nhất là trong lãnh vực truyền thông xã hội, 

mà Giáo hội cần phải tận dụng để rao giảng và chia sẻ Tin Mừng. Trong số những văn kiện quan trọng của 

Công Đồng được công bố sau khi kết thúc có sắc lệnh Inter Mirifica về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã-

hội 
(2) 

. 

 

Và ý chỉ trên được nhắc lại và nhấn mạnh trong sứ điệp của ĐGH danh dự Bênêdictô XVI nhân “Ngày 

Truyền Thông Thế Giới lần thứ 47” khi ngài kêu gọi sự tham gia tích cực của các Ki-tô hữu trong việc tận 

dụng những dụng cụ tân tiến ngày nay để chia sẻ và trao đổi ý kiến hầu làm nảy sinh tình bạn và cấu tạo 

những cộng đồng dân Chúa trên mạng. Ngài gọi đó là một “agora” (tụ điểm) mới 
(3)

, tức là một công viên mới, 

giống như là nơi hội họp công cộng ngay trung tâm thành phố trong đời sống dân thành thời Hy lạp xưa, nơi 

diễn ra những cuộc bàn thảo và tranh luận về chinh trị, triết lý, hay nghệ thuật làm nảy nở đòi sống trí thức và 

văn hóa thời đó. 

 

II. Vài ý niệm sơ khởi về những tiến bộ kỹ thuật hiện đại 

Trước khi đề cập đến những ảnh hưỏng của các phương tiện truyền thông xã hội trong việc học đạo và 

hành đạo ngày nay thì cần sơ lược về những tiến bộ kỹ thuật điện tử cận đại lót đường cho sự phát triển mạnh 

mẽ và nhanh chóng của chúng. Đầu tiên chúng ta nên nói đến những con “chip” là những bộ não của các máy 

điện toán cá nhân (personal computer) mà đại chúng dùng hằng ngày để vào Internet chuyển và nhận tin, hoặc 

dùng những phần mềm (software) để thảo, viết, sửa đổi, và đăng những bài bình luận, tường thuận, phóng sự, 

tài liệu, hay thiết kế một website, v. v… 

 

Một trong những khía cạnh quan trọng cần nhắc đến là chu kỳ vận hành (clock rate, hay cycle time) 

của những con chip. Máy vi tính cá nhân đầu tiên được bán trên thị trường vào năm 1975, Altair 8800, dùng 

con chip Intel 8080, 2MHz với lực vận hành là 2 triệu chu kỳ trong 1 giây, và cần 20 chu kỳ để hoàn tất một 

chỉ thị điện toán (computer instruction). Như vậy máy này có thể giải 100 ngàn bài toán trong 1 giây. Đến năm 

2002 con chip Intel Pentium 4, 3GHz có lực vận hành lên đến 3 tỷ/giây, hoặc gấp 1.500 lần con chip năm 

1975, tức là, giải được 150 triệu bài toán trong 1 giây. Và cho đến nay thì con chip AMD Piledriver 

8,429GHZ có lực vận hành cao nhất, 8,429 tỷ/giây, dùng cho desktop và server, và có thể giải 421,5 triệu bài 

toán trong 1 giây (gấp 4.215 lần con chip năm 1975) 
(4)

.
 
 Một sự kiện cần lưu ý và rất thuận tiện cho người tiêu 

thụ trong một nền kinh tế tự do là phẩm chất của các sản phẩm, các mặt hàng điện tử có tỷ lệ ngược với giá 

sản xuất, có nghĩa là, một con chip được sản xuất trong năm 2013 với một lực vận hành nhanh gấp bội con 

chip năm 1975 nhưng giá lại thấp hơn. Bởi thế đại chúng có cơ hội mua những máy điện toán ngày càng tinh 

vi và tận dụng những lợi ích của Internet và các phương tiện truyền thông tân tiến hiện đại để dễ dàng tìm 

kiếm, học hỏi, liên kết với nhau ngõ hầu trau dồi kiến thức, truyền đạt tư tưởng, chuyển và nhận tin. Tất cả đây 

là những cái móc có ảnh hưởng đến việc học đạo và hành đạo của người Ki-tô hữu trong thế kỷ thứ 21. 

 

Kế đến nếu không sơ lược về mạng lưới (Internet) thì thật là một thiếu sót to lớn. Internet có thể được 

ví như là một động mạch chánh trong hệ thống truyền tin hiện đại trên toàn cầu, một đường giao thông trọng 

yếu chuyển vận tin tức, và là nền tảng cho sự lớn mạnh của những phương tiện truyền thông xã hội mang lại 

nhiều lợi ích rất đáng kể cho đại chúng. Internet bắt đầu thành hình dưới sự bảo trợ và quản trị của chánh phủ 

Hoa Kỳ vào hậu bán thập niên 60, thoạt tiên liên kết bốn trung tâm: Đại học Stanford, Đại học UCLA, Đại học 

Utah, và Đại học UC Santa Barbara. Sau đó những viện nghiên cứu của các đại học lớn Hoa Kỳ cải tiến và 



hoàn chỉnh giao thức Internet (TCP/IP, có nghĩa là, Transmission Control Protocol, và Internet Protocol) khi 

họ trao đổi những dữ kiện và kết quả của các luận án nghiên cứu khoa học. Giao thức này rất quan trọng trong 

việc xử dụng và nối kết những cụm mạng (networks) thành một hệ thống, và có thể được xem như là một đài 

kiểm soát, một hệ thống thần kinh điểu khiển sự lưu thông của mạng trên thế giới. Nhưng cực điểm mang lại 

tiện ích hữu dụng cho đại chúng là vào khoảng cuối thập niên 80, tiền bán thập niên 90, khi Internet thoát ly ra 

khỏi lãnh vực quân sự và nghiên cứu, và các doanh nghiệp tư nhân bắt đầu khai triển công dụng của nó. Kể từ 

đó  Internet thật sự tự do bành trướng trên thị trường, trở nên thông dụng và đại chúng có thể dễ dàng tiếp cận 

và xử dụng trong đời sống hằng ngày 
(5)

. 

 

Nếu Internet là một hệ thống xa lộ để đón nhận những dữ kiện (data) thì những sợi cáp quang (fiber 

optic) 
(6)

 dùng để chuyển những tín hiệu điện tử là những đoàn xe vận tải tối tân liên tục chuyên chở những tín 

hiệu từ điểm A đến điểm B. Xe tốt, vận tốc nhanh thì hàng sẽ đến sớm, và khoảng thời gian chuyên chở được 

thu ngắn lại, rất ngắn, có thể nói là chỉ trong chớp mắt. Cả ngưòi bán hàng (người chuyển tin) và nhận hàng 

(người nhận tin) đều vui vẻ thoải mái. Hơn thế nữa, những xe vận tải này có thể chứa rất nhiều mặt hàng và rất 

an toàn, ít bị lật xe mất hàng, tức là, những tín hiệu điện tử di chuyển trong những sợi fiber optic ít bị thoát ra 

(mất đi) so với dây điện bằng đồng 
(7)

 dùng trong thời trước. Những sợi fiber optic được chế tạo bằng silica, dễ 

uốn nắn, nhỏ gần bằng sợi tóc, dùng ánh sáng để di chuyển các tín hiệu theo nguyên tắc khúc xạ (light 

refraction), có một vận tốc rất nhanh, và chứa rất nhiều dữ kiện, thí dụ, chỉ một sợi là có thể cung cấp đến 

90.000 băng tần truyền hình! 
(8)

 Vì những đặc điểm trên nên các công ty cung cấp dịch vụ Internet (Internet 

Service Provider) hầu hết dùng hệ thống dây cáp fiber optic để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cấp bách 

của khách hàng hiện đại. Ngay cả đường dây cáp dưới lòng Đại Tây Dương 
(9)

 mà một phần dùng để nối liền 

hai đại trung tâm tài chánh Nữu Ước và Luân Đôn đã được thay bằng những dây cáp fiber optic để những 

thương vụ lớn, phức tạp, và nhạy với những biến đổi trên thị trường chứng khoán được bảo đảm hoàn tất trong 

nháy mắt và kịp thời. 

 

Ngoài ra, những vệ tinh 

thông tin (communication satellite, 

hoặc comsat) 
(10)

 bay trên không gian 

và vòng quanh địa cầu là những trạm 

truyền tin nối tiếp đưa tín hiệu đến 

những nơi xa xôi hẻo lánh không có 

đường dây cáp. Lại thêm một cánh 

tay nối dài, một dụng cụ đưa tin tân 

tiến trong hệ thống thông tin 

(Internet, điện thoại cầm tay, máy vô 

tuyến truyền hình, máy ra-dô) 
(11)

 

giúp đại chúng chuyển và nhận 

những hình ảnh, âm thanh, và bài vở 

một cách nhanh chóng, trực tiếp và 

từ đó có thể học hỏi và áp dụng, tức 

là, có cơ hội để học đạo và hành đạo. 

Chắc quý độc giả còn nhớ lời tuyên 

bố: “Habemus Papam!” (“Chúng ta 

đã có giáo hoàng!”) của ĐHY Jean Louis Tauran vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 sau khi Mật Nghị Hồng Y 

chấm dứt vì đã chọn được ĐHY Jorge Mario Bergoglio là tân ĐGH Phanxicô. Tin này lan rộng khắp hoàn cầu 

như một ngọn gió thổi thật nhanh, và chúng ta đã trực tiếp nhìn thấy những cụm khói trắng tỏa ra từ ống khói 

của Nhà Nguyện Sistine báo tin Giáo hội đã có một vị giáo hoàng mới. Lập tức trong vòng 24 tiếng trên mạng 

đã xuất hiện tiểu sử của ĐGH Phanxicô! Đây là hoa quả của những tiến bộ cực kỳ mau lẹ và trực tuyến của 

những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại, như là, điện thoại cầm tay 
(12)

, Internet, Twitter, texting, 

Facebook, blog, YouTube, v. v… 

 

III. Ứng dụng vào việc học và hành đạo 



 

Những tiến bộ kỹ thuật điện tử kể trên đã và đang quy tụ lại để tạo một môi trường tuyệt hảo, một vùng 

đất phì nhiêu lót đường cho sự bành trướng mạnh mẽ của những phương tiện truyền thông xã hội mà đại 

chúng có thể dễ dàng tiếp cận hằng 

ngày, là những dụng cụ rất tiện lợi 

và hữu dụng giúp nhiều trong việc 

học đạo và hành đạo ngày nay. 

Ngoài những việc thông thường như 

chúng ta đi tham dự thánh lễ, đọc 

kinh cầu nguyện, việc học đạo còn 

dẫn dắt chúng ta đi tìm kiếm học hỏi 

những tin tức, những thông báo, 

những bài Thánh Kinh, những tuyên 

ngôn, những sắc lệnh của Tòa 

Thánh, của Giáo hội hoàn vũ cũng 

như Giáo hội địa phương, hoặc đọc, 

phân tách, suy nghĩ, và chia sẻ về 

Lời Chúa qua những bài bình luận 

và những bài suy niệm từ các giáo 

dân hay những hàng tu sĩ ngõ hầu 

củng cố đức tin và cập nhật sự hiểu 

biết của chính mình về đạo giáo. 

Học đạo là để thấu hiểu đường lối và 

lập trường của Giáo hội trong một 

vấn đề, thí dụ, lập trường của Giáo 

hội về sự sống, về liên hệ và hôn 

nhân đồng tình luyến ái, về công lý 

xã hội, v. v… để chúng ta không bị 

phân vân khi chạm mặt với thực tế, và có sẵn một câu trả lời đúng với lương tâm và đức tin Công Giáo. Chính 

khi áp dụng sự học hỏi và hiểu biết là lúc chúng ta hành đạo. Học đạo là để biết về giáo điều và tín lý với chủ 

đích cho người Ki-tô hữu đi theo con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho chúng ta. Từ chỗ hiểu biết thì 

chúng ta mới biết cần phải làm gì cho đúng với bổn phận và trách nhiệm của một tín đồ Công Giáo, đó là phần 

hành đạo. Học đạo là phần lý thuyết còn hành đạo là phần thực hành. Các phương tiện truyền thông xã hội tích 

cực đáp ứng, tạo những điều kiện dễ dàng, và trợ giúp rất nhiều trong nhu cầu học đạo và hành đạo của người 

Ki-tô hữu ngày nay. 

 

Song song với sự tiến triển của một xã hội tân tiến, sự phồn thịnh về vật chất, đời sống chúng ta 

thường bị thúc đẩy mãnh liệt và không ngừng, thời gian bị dồn ép, nên chúng ta làm việc gì cũng muốn có 

được sự nhanh nhẹ để tranh thủ thời gian. Phương tiện nào, dụng cụ nào mang đến cho chúng ta một câu trả 

lời trong chớp mắt, một kết quả lập tức là chúng ta thưòng bị thu hút và thoải mái xử dụng. Vì thế những máy 

truy tìm dữ liệu (web search engines), những trang mạng (websites), và gần đây với sự xuất hiện của những 

mạng xã-hội (social networkings), như là, Twitter, Facebook, blog, v. v… là những phương tiện truyền thông 

xã-hội có tính cách phổ thông, nhanh chóng, tiện lợi và hữu dụng nối kết đại chúng trên toàn cầu. 

 

Những search engines, như là Google, Yahoo!, hay Bing, là một hệ thống phần mềm (software system) 

dùng để truy tìm tài liệu hay tin tức trên Internet. Khi người tìm gõ vào một chữ chánh, hay một câu chánh về 

một đề tài muốn tìm, thì phần mềm sẽ tuân theo mệnh lệnh và truy tìm trong các cơ sở dữ liệu (database) trên 

Internet, rồi liệt kê những kết quả sắp theo số lượng người tìm 
(13)

. Chữ chánh, hay đề tài mà có nhiều người 

truy, tức là, thông dụng, sẽ được sắp hàng đầu rồi từ từ đi xuống những đề tài ít người đọc. Thuật toán này 

được gọi là “indexing” 
(14)

. Thí dụ, tôi muốn tìm kiếm tài liệu tham khảo về ĐGH Phanxicô, đây là phần học 

đạo, thì vào những search engines trên và đánh vào “Pope Francis” thì ngay lập tức sẽ thấy hiện ra trên màn 

ảnh những bài viết, những hình ảnh, những tin tức viết về ngài được sắp sẵn theo số lượng người đã tìm qua, 



từ nhiều đến ít. Và người tìm có thể tự do chọn lựa những kết quả hiện ra. Rất nhanh chóng, rất giản tiện, 

không bị mất nhiều thời giờ đi tìm kiếm như 15 hay 20 năm về trước khi chúng ta phải đến thư viện, vào 

những ngăn kéo, lục những phiếu 3x5, rồi đi tìm sách hay microfiche để xem tài liệu. Quả là một sự khác biệt 

tuyệt vời! Chỉ trong vòng tíc tắc là đại chúng có thể tiếp cận được những tài liệu tham khảo căn bản, và nhất là 

trong sự thoải mái và ấm cúng trong căn nhà của chúng ta. Về phần hành đạo thì chúng ta có thể lên mạng tìm, 

đọc và suy niệm về thông điệp đầu tiên của ĐGH Phanxicô mang tựa đề Lumen Fidei (Ánh Sáng Đức Tin) để 

thấu hiểu về hướng đi của ngài và của Giáo hội. Ngoài ra, các search engines và các websites Công Giáo giúp 

Giáo hội rao giảng Tin Mừng, phổ biến những văn kiện chánh thức một cách rộng rãi và nhanh chóng đến đại 

chúng. Các tu sĩ và giáo dân có thể chia sẻ Lời Chúa, các cảm nghiệm cá nhân, những lời suy niệm, và những 

“phòng cầu nguyện” trên mạng là những cánh cửa rộng mở để đón nhận những lời ca tụng Thiên Chúa không 

ngoài mục đích hành đạo. Một vài thí dụ về các websites Công Giáo mà người Ki-tô hữu có thể vào để tìm 

kiếm tài liệu học đạo, và suy niệm, áp dụng để hành đạo: vatican.va (Tòa Thánh), usccb.org (Hội Đồng Giám 

Mục Hoa Kỳ), rcbo.org (Tòa Giám Mục, Giáo phận Orange), vncatholic.net (Trung Tâm Công Giáo), 

thanhlinh.net, vietcatholic.net, websites của các giáo xứ, Cộng Đoàn, dòng tu, v. v… 

   

 Vì sự bành trướng của những phương tiện truyền thông xã hội hiện đại, và sự chú tâm của Giáo hội mẹ 

đến vai trò của chúng trong việc học đạo và hành đạo nên vào mùa hè 2012 Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã 

cho Đại học Georgetown, Center for Applied Research in the Apostolate (viết tắt là CARA), thực hiện một 

cuộc thăm dò ý kiến quần chúng. CARA được thành lập vào năm 1964 và là một viện nghiên cứu Khoa học 

Xã hội cấp quốc gia thuộc đại học Georgetown chuyên áp dụng những phương pháp Khoa học Xã hội để tìm 

hiểu và phân tách về những khuynh hướng, trào lưu và biến chuyển có ảnh hưởng đến tôn giáo, nhất là, Thiên 

Chúa Giáo trên toàn quốc hầu đáp ứng những nhu cầu cần thiết của hàng giáo phẩm cấp lãnh đạo khi cần phải 

làm quyết định. Dưới đây là những kết quả chánh: 
(15)

  

 

 Hơn 80% người Công Giáo Hoa Kỳ dưới 30 tuổi dùng những phương tiện truyền thông xã hội (tr. 41, 

biểu đồ; tr. 52 biểu đồ 1) 

 2,9 triệu người Công Giáo Hoa Kỳ (5%) theo dõi các blogs Công Giáo (tr. 60) 

 62% người Công Giáo Hoa Kỳ trong tuổi trưởng thành, hay 36,2 triệu người, có Facebook accounts (tr. 

40) 

 53% người Công Giáo Hoa Kỳ không biết là Giáo hội có mặt trên mạng (tr 78) 

 

Kết quả trên xác nhận nỗi ưu tư của Giáo hội Hoa Kỳ và cho thấy là không thể phủ nhận và đi ngược 

lại đà tiến triển của các phương tiện truyền thông hiện nay, nhưng cần phải thấu hiểu và tận dụng chúng để 

truyền bá đạo Chúa, thu hút và nắm giữ đoàn chiên, nhất là giới trẻ (sinh vào năm 1982 trở về sau, tức là, 30 

tuổi trở xuống: theo định nghĩa phương pháp thống kê mà CARA dùng). Nếu không thì sẽ dần dần mất tín đồ, 

và từ đó kỳ vọng Phúc Âm hóa bằng những phương thức tân tiến hiện đại sẽ chết theo dòng thời gian! Ngày 

nay hầu hết chúng ta chuyển và nhận tin qua Internet, email, websites, v. v…Và gần đây có sự xuất hiện của 

những mạng xã hội (social networkings), như là, Facebook, Twitter, hay blog, mà ai ai cũng biết, nghe qua, 

hay xử dụng. Đây là những phương thức nối kết, thông tin rất hữu hiệu, nhanh chóng, và có thể truyền đạt đến 

đại chúng mà giới trẻ rất ưa chuộng. 

 

ĐGH danh dự Bênêdictô XVI là một vị giáo hoàng rất cấp tiến trong việc xử dụng những phượng tiện 

truyền thông xã hội mới. Trong sứ điêp nhân “Ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 43” ngài cho biết là Giáo-

hội, và nhất là giới trẻ Công Giáo có khiếu và khả năng tự nhiên trong việc xử dụng những phương tiện truyền 

thông tân tiến hiện đại, nên hãy nhận lấy trách nhiệm Phúc âm hóa “lục địa điện toán” này (“digital 

continent”). 

 

“… so also today, the proclamation of Christ in the world of new technologies requires a profound 

knowledge of this world if the technologies are to serve our mission adequately. It falls, in particular, 

to young people, who have an almost spontaneous affinity for the new means of communication, to take 

on the responsibility for the evangelization of this “digital continent”. 
(16)

 

 



 Đây có thể được xem như là một lời khuyến khích, một sự kêu gọi để tận dụng những phát minh mới 

và hữu dụng do trí tuệ con người sáng chế, một trí tuệ mà Thiên Chúa đã trao ban. Vậy hãy mạnh dạn xử dụng 

những phát minh này hầu phụng vụ Thiên Chúa qua sự học đạo, sùng đạo, và hành đạo. Những mạng xã hội 

chánh và thông dụng gồm có: Facebook, Twitter, và blog. Cho đến ngày 31/3/2013 tổng số người đăng ký và 

xử dụng Facebook thường xuyên lên đến 1,11 tỷ 
(17)

, và nếu Facebook được xem như là một quốc gia thì có 

thể đứng hàng thứ tư trên thế giới căn cứ trên số người xử dụng. Facebook là một mạng xã hội mà người xử 

dụng đăng những hình ảnh, những tin tức với mục đích là để chia sẻ và trao đổi với gia đình, một nhóm bạn 

hữu, hay cho phép đại chúng tiếp cận. Cho đến tháng Hai 2013 số người đăng ký và xử dụng Twitter thường 

xuyên là 200 triệu 
(18)

. Twitter là một dịch vụ cho phép người xử dụng viết những tin ngắn, gởi, đọc và cập 

nhật. Vì sự thịnh hành của hai mạng xã hội vừa kể nên hầu hết các websites Công Giáo đều có dây liên kết 

đưa đến Facebook và Twitter của tổ chức để tín hữu dễ dàng theo dõi tin tức và trao đổi quan điểm. Thậm chí 

ngay cả ĐGH danh dự Bênêdictô XVI trong lúc tại vị cũng có một Twitter account mang tên @Pontifex để 

nhắn tin với tín hữu trên toàn thế giới. Kế đến là sự bùng nổ của các blogs vào cuối thập niên 90. Blog là chữ 

viết tắc cho web log, có thể được xem như là những trang nhật ký mà người xử dụng viết và đăng về một chủ 

đề liên quan đến kinh nghiệm hay ý kiến cá nhân mà nhiều người có thể theo dõi trên mạng 
(19)

 . Ngày nay các 

blogs có tác dụng rất hữu hiệu. Thí dụ, blogs dược dùng để chuyển tin, nối kết, và kêu gọi chống đối trong 

“Cách Mạng Mùa Xuân” ở những nước Á Rập (Arab Spring), hoặc sự xuất hiện, và ảnh hưởng rộng lớn của 

những bloggers tại Việt Nam, như là, ông Nguyễn Văn Hải, ông Phan Thanh Hải, và bà Tạ Phong Tần với 

trang blog “Công Lý và Sự Thật” 
(20)

. Tất cả những vị này đều được cộng đồng quốc tế công nhận và đã được 

tổ chức Human Rights Watch trao tặng giải thưởng 

Hellman/Hammett dành cho những tác giả bị bắt bớ, ngược đãi 

vì dám mạnh dạn nói lên sự bất đồng ý kiến với chánh quyền 

trong nước 
(21)

. Chính vì sự phổ thông, thịnh hành, và tác dụng 

hữu hiệu của blog nên Giáo hội cần có sự hiện diện và tiếng nói 

trong lãnh vực mới mẻ này để đáp ứng nhu cầu học đạo và hành 

đạo của tín đồ hiện đại. Theo Catholic Blog Directory thì cho 

đến ngày 29/7/2013 trên mạng có tất cả là 2.676 blogs Công 

Giáo tại Hoa Kỳ với sự đóng góp bài viết từ các giáo dân, thầy 

sáu, linh mục, và giám mục chia sẻ về nhiều đề tài khác nhau. 

  

 Ngoài những phương tiện kể trên chúng ta nên sơ lược 

về hai phần mềm ứng dụng (software application) rất thông 

dụng và hữu ích trong việc trình diễn, hoặc lưu trữ và in tài liệu. 

Power Point là một ứng dụng trình diễn được khai triển và viết 

bởi Microsoft Corporation 
(22)

, rất thông dụng khi trình bày về 

một đề tài vì ngoài những đoạn viết tóm lược người xử dụng còn 

có thể cho thêm vào linh hoạt hoặc âm thanh để nhấn mạnh 

những ý chánh, gây sự chú ý và thu hút thính giả. Thí dụ, trong 

một buổi tĩnh tâm hay thuyết giảng các linh mục thuyết trình viên có thể dùng Power Point để tạo sự hào hứng 

khi chia sẻ và dẫn giải Lời Chúa, đây là lúc linh mục hành đạo, và gây được sự chú ý để thính giả tập trung tư 

tưởng, không bị chi phối, và dễ dàng hấp thụ lời chia sẻ, đây là lúc người nghe học đạo. Còn pdf (portable 

document format) do công ty Adobe Systems 
(23)

 khai triển và viết thường được dùng để chuyển từ một định 

dạng khác, tạo bản lưu, gởi và in các văn kiện mà không bị giới hạn bởi hệ điều hành hay phần mềm ứng dụng 

của người xử dụng. Pdf là một ứng dụng rất có ích lợi trong việc học đạo và hành đạo. Thí dụ, những văn kiện, 

những sắc lệnh, những thông điệp từ Tòa Thánh (hành đạo) có thể được chuyển qua pdf, lưu và đăng trên 

mạng. Các tín hữu cư ngụ bất cứ nơi nào trên thế giới có thể học đạo bằng cách kéo (download) những văn 

kiện này xuống và lưu chúng lại trong máy điện toán của mình để tham khảo khi cần. Hai phần mềm ứng dụng 

kể trên mang lại sự dễ dàng và là một phương thức truyền bá rộng rãi mà đại chúng có thể tiếp cận để được trợ 

giúp trong việc học đạo và hành đạo. 

 

IV. Những giới hạn cần cảnh giác 

 



 Đến đây chúng ta thấy rõ sự tiến triển trong lãnh vực điện tử là một nguồn sinh khí mang nhiều chất 

dinh dưỡng làm tăng trưởng và rung chuyển vòm trời truyền thông xã hội mà Giáo hội Công Giáo cần phải 

thấu hiểu, chế ngự, và tận dụng trong việc học đạo và hành đạo vì đặc tính phổ thông, tiện lợi, và mau lẹ của 

chúng, nhất là đại chúng có thể tiếp cận dễ dàng và không bị cản trở bởi không gian hay thời gian nên sự rao 

giảng Tin Mừng được truyền bá một cách rộng rãi, không giống như thưở xưa. Nhưng song song với những 

hữu ích và tiện lợi nói trên chúng ta là những người xử dụng cần phải thận trọng và đề cao cảnh giác khi dùng 

vì chúng có những bề trái mà Hội Đồng Giáo Hoàng, chuyên về Truyền Thông Xã hội, lưu ý tín hữu trong một 

bài tường trình và phân tách nói về sự liên hệ giữa Giáo hội và Internet 
(24) (25)

. Ngày nay những trang web, 

những mạng xã hội mọc lên như nấm, ai cũng có thể làm được, và hiện nay không có một giao thức hay một 

tiêu chuẩn nào có giá trị vạn năng dùng để kiểm soát nội dung ngõ hầu bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng 

người xử dụng, hay ít nhất đảm bảo được một phép lịch sự căn bản, một sự nhã nhặn trong khi giao tiếp, hoặc 

cho đúng với tín lý Công Giáo. Ngược lại, trong những quốc gia thật sự tự do dân chủ quyền tự do ngôn luận 

còn được Hiến Pháp bảo đảm và bảo vệ. Bởi lẽ ấy, một người hay một nhóm có thể lập luận và chủ trưong về 

một đề tài nào đó mà có thể làm tổn thương đến nhiều người khác. Thí dụ, có những websites, những mạng xã 

hội gây ra sự chia rẽ, chủ trương bạo động, hay tạo mối căm hờn với những người không đồng quan điểm, 

khác màu da, chủng tộc, hay phái tính. Tệ hại hơn nữa có những nhóm người có nhiều tài hùng biện, hay có 

hậu thuẫn mạnh và biết cách đánh lừa người đọc một cách tinh vi và hữu hiệu để thuyết phục những người nhẹ 

dạ theo chủ trương của nhóm, hoặc đả phá lập trường và niềm tin của những người mà họ không cùng quan 

điểm. Vì thế Giáo hội dặn chúng ta cần phải lưu ý, cần phải phân biệt thật rõ đâu là hư thực, và đâu là chân lý 

bất di bất dịch của Đấng Tạo Hóa. Hơn thế nữa, sự liên hệ trên mạng, sự học đạo và hành đạo qua các phương 

tiện truyền thông xã hội có nhiều giới hạn, và KHÔNG thể nào thay thế được sự trực diện với người anh em 

và sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta không thể nào xem lễ qua Internet hay TV, và không thể nào 

xưng tội qua Skype! 

 

Vào năm 2009 trong sứ điệp của ĐGH danh dự Bênêdictô XVI nhân “Ngày Truyền Thông Thế Giới 

thứ 43” ngài nói đến trách nhiệm và bổn phận của người Công Giáo khi dùng những phương tiện truyền thông 

xã hội là phải luôn luôn tôn trọng phẩm giá con người, đừng bao giờ xúc phạm đến phẩm cách con người. 

Ngài cảnh giác chúng ta là đừng vì vô tình mà tạo nên một sự chia rẽ, một vực sâu giữa những công dân sống 

trên những quốc gia giàu mạnh và đầy đủ phương tiện truyền thông tân tiến, và những công dân kém may 

mắn, không có cơ hội tận dụng những phương tiện đó. 
(26)  (27)

 Ngài muốn nhấn mạnh và đề cao khía cạnh nhân 

bản, sự thật, và tránh hẳn mầm mống nhằm hạ thấp phẩm giá con người, hay sự lừa bịp, dối trá, xuyên tạc trên 

mạng. 

 

Vài năm trước và trong cùng một chiều hướng Đức Tổng Giám Mục John P. Foley, chủ tịch Hội Đồng 

Giáo Hoàng, chuyên về Truyền Thông Xã hội, trong một bài tường trình và phân tách có viết về khía cạnh 

luân lý và đạo đức khi dùng các phương tiện truyền thông xã hội 
(28) (29) (30)

. Những phương tiện này cần phải 

mang lại sự đoàn kết, sự tôn trọng phẩm giá con người; cần phải phát triển và nuôi dưỡng một cuộc đối thoại 

trung thực và chân chính hầu thật sự phục vụ nhân loại. Nhưng chúng vì một lý do méo mó nào đó của người 

xử dụng có thể khinh chê hoặc gạt bỏ những ý tưởng hướng thượng và thơ mộng hóa những hành vi thấp hèn 

và đê tiện để làm những hành vi này trở nên đẹp và quyến rũ hơn. Chính vì thế chúng ta là những người Công 

Giáo sống giữa những trào lưu xã hội tân tiến tuy phải hội nhập, nhưng không nên nông cạn mà cần phải dè 

dặt và chọn lọc, phải đắn đo suy nghĩ và cố gắng áp dụng những giáo luật và dùng đức tin chín chắn để suy 

đoán và chọn lựa con đường phù hợp với lập trường, mục đích, và tín lý Công Giáo. Sau cùng ĐTGM Foley 

nhận định rất thẳng thắng và rõ ràng là những phương tiện truyền thông xã hội chỉ là những dụng cụ, tốt hay 

xấu, tùy theo người xử dụng. 

 

“But despite their immense power, the means of communication are, and will remain, only media---

that is to say: instruments, tools, available for both good and evil uses. The choice is ours.” 
(31)

 

 

 

 

 



V. Kết luận 

 

Trước khi dừng bút người viết xin gởi lời chân thành cám ơn đến Ban Biên Tập vì đã đề nghị đề tài 

này và những góp ý. Đây là động cơ thúc đẩy và cho người viết một cơ hội để thực hiện một trong những khía 

cạnh học đạo khi đi tìm những tài liệu tham khảo và đọc những văn kiện của Giáo hội. Và khi người viết hết 

sức cố gắng đặt bút xuống để chia sẻ theo sự hiểu biết thật hạn hẹp của mình về những giáo huấn của Giáo hội 

với quý độc giả là lúc thực thi phần hành đạo. Nếu không có sự tiện lợi của những phương tiện truyền thông 

xã hội tân tiến được đẩy mạnh bởi những tiến bộ trong lãnh vực điện tử thì chắc người viết không đủ thời giờ, 

kiến thức, và nghị lực để có cơ hội học đạo và hành đạo như khi viết bài này. Thêm một thí dụ cụ thể nữa 

trong việc tận dụng những phương tiện truyền thông ngày nay để học đạo và hành đạo thì xin mời quý độc giả 

lên mạng, kéo xuống, đọc và suy niệm (học đạo), đồng thời mạnh dạn đem những hiểu biết, những cảm 

nghiệm của chính mình rao truyền cho tha nhân (hành đạo) Thông Điệp đầu tiên của ĐGH Phanxicô, Lumen 

Fidei (Ánh Sáng Đức Tin) 
(32)

, một thông điệp mà ngài gọi là được viết bằng “bốn bàn tay” 
(33)  (34)

 vì ngài tiếp 

tục tư mình cảm nghiệm, suy tư và khai triển thêm tư tưởng và những đoạn viết của ĐGH danh dự Bênêdictô 

XVI khi còn tại vị. Xin mời vào website chánh thức của Tòa Thánh và kiếm thông điệp Lumen Fidei trong văn 

khố. Bấm vào, lưu lại và đọc toàn bộ 88 trang bằng pdf: 

 

* http//www.vatican.va/ 

         ** The Holy See, English 

              *** Encyclicals 

                **** Lumen Fidei (29 June 2013) 

 

Trên đây là những thí dụ cụ thể của vai trò kỹ thuật điện tử và những phương tiện truyền thông hiện 

đại mang lại nhiều lợi ích trong công việc học đạo và hành đạo cho người Ki-tô hữu trong thế kỷ 21. 

 

Nói chung, Giáo-hội đã, đang, và sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện chương trình Phúc Âm hóa bằng những 

phương tiện truyền thông xã-hội tân tiến để chinh phục “lục địa điện toán” ngõ hầu thu hút giới trẻ (theo định 

nghĩa thống kê của CARA như trên) hiện là tầng lớp đầy lý tưởng, nhiều nghị lực, đang lớn mạnh trong Giáo 

hội, và rất quen thuộc với Internet và các phương tiện tân tiến này. Trong khi ấy, Giáo Hội cũng khuyến khích 

cộng đồng Công Giáo nói chung nên tận dụng chúng để trợ giúp trong việc truyền bá đức tin và Tin Mừng một 

cách rộng rãi và hợp thời, nhưng cần phải dè dặt và chọn lọc cho đúng với lương tâm, trách nhiệm, bổn phận, 

và đức tin của một Ki-tô hữu. 

 

“… the Church often has declared her conviction that they [the media of social communication] are, in the 

words of the Second Vatican Council, “marvellous technical inventions” 
(35)

 that already do much to meet 

human needs and may yet do even more.” 
(36)
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