
Bài tóm tắt « Một số nhận định chuyên môn về thông điệp «Ánh sáng 

Đức tin « của tác giả Vũ văn An viết ngày 07.11.2013 » ( PP ). 

 

 

Nhân dịp Đức Phanxicô công bố thông điệp đầu tiên củna Ngài, tạp chí America có 

yêu cầu một số nhà thần học và lãnh đạo Giáo hội tại Hoa Kỳ viết lời bình luận. Năm 

vị sau đây đã đáp lời yêu cầu này. 

I .Lm. Drew Christiansen, SJ, là cựu chủ bút của America và hiện giờ là học gỉa 

thỉnh giảng của Boston College. 

 Ngài tóm tắt thông điệp này bằng câu « Biết Đấng chúng ta thương mến ». 

1. Ngài nhận thấy thông điệp như một sợi chỉ xuyên qua suốt ba thông điệp : 

Thiên chúa là tình yêu ( Deus caritas ), Tình yêu trong sự thật ( caritas in 

veritate ) và Ánh sáng đức tin ( Lumen fidei ). Hai thông điệp đầu là của Đức 

Bênêđitô XVI, thông điệp cuối là của Đức Phanxicô. Cả ba thông điệp cũng 

nhấn mạnh đến Tình yêu. Thật vậy chính tình yêu Thiên chúa giúp ta tin. 

2. Thông điệp nhiều lần nói đến sự kình chống hiện đại giữa đức tin và lý trí,  

đồng thời thông điệp  cũng có những đoạn tích cực tuyệt vời nói tới việc con 

người đi tìm Thiên Chúa và việc ánh sáng đức tin soi sáng cho khoa học. 

Người có tin thần tôn giáo cố gắng thấy các dấu hiệu của Chúa trong kinh 

nghiệm của cuộc sống hằng ngày, trong chu kỳ của các mùa, trong màu mỡ 

của trái đất, trong chuyển động của vũ trụ. Đức tin chiếu soi trọn cuộc sống, 

làm sống động ý thức phê phán bằng cách kích thích sự bở ngở trước mầu 

nhiệm sâu thẩm của sáng thế. 

3. Thông điệp còn đề cập đến việc thông truyền đức tin trong gia đình và trong 

xã hội. 

 

II. Lm Robert P.Imbelli, thuộc tổng giáo phận New Jork hiện đang dạy thần học 

tại Boston College. Lm gọì tông huấn này là « Một sự hợp tác phi thường » của « 

bốn bàn tay», khiến ta có thể gọi tông huấn đức tin là « Chúc thư của Đức Bênêđitô 

XVI và Diễn văn đăng quang của Đức Phanxicô ». 

Tác giả cũng nhấn mạnh tới Tình yêu như là trọng tâm của Tông huấn« Ánh sáng 

đức tin» và « cộng đồng của đức tin ». Cái « tôi» của người tín hữu được lồng vào 

cơ thể giáo hội của Chúa Giê-su. 



 

III. Lm James Marti, SJ, chủ bút toàn quyền America. Đối với Ngài thông điệp này 

là  « Lời mời thân ái đối với người tìm kiếm Thiên Chúa » 

Mặc dù Tông huấn « Ánh sáng Đức tin » chính thức ngõ lời với các Giám mục, Linh 

mục, Tu sĩ và tín hữu gíáo dân nhưng nó cũng thực lòng nói với những ai muốn đi 

tìm kiếm Thiên chúa. Tông huấn này trình bày một con người, đó là Chúa Giê-su. 

Đức tin là mối liên hệ với Thiên chúa, với Chúa Giê-su và với con người.Đức tin là đi 

vào mối liên quan với người nhưng không từ bỏ lý trí. Thông điệp khuyến khích 

người tìm kiếm Chúa suy tư về chính cảm nghiệm yêu thương như một phương 

cách nếm cảm đức tin và cảm nhận chân lý, cả hai sẽ dẫn đến đức tin. Đức tin là 

một hành trình, họ là người đi đường, họ phải sẵn sàng để được hướng dẫn để ra 

ngoài chính họ và tìm thấy Thiên chúa luôn gây ngạc nhiên. 

 

IV. Lm Peter Folan, SJ, cha phó nhà thờ Chúa Ba ngôi ở Hoa thịnh đốn, đặc biệt 

chú ý tới số 57 của tông huấn «Thông điệp là ánh sáng cho Giáo hội và do đó cho cả 

nhân loại, không phải vì nó xóa mọi thách đố đối với niềm tin mà vì nó thấy đức tin 

của Giáo hội sẵn sàng đối phó với mọi thách đố nhờ dưạ vào nhận thức và chân lý, 

nhờ do việc biết nhìn và nghe, khiến mắt và tai ta tập chú vào cuộc gặp gỡ với Chúa 

Ki-tô, với Giáo hội. Đức tin đặt chúng ta vào cuộc hành trình, nó làm khả hửu việc 

làm chứng và đối thọai với mọi người. Đức tin là sự nên một với Chúa Giê-su , hợp 

nhất với toàn thể loài người trong tình anh em dựa vào nền tảng « Cha chung ».Vì 

thế Lm Folan gọi thông điệp này  là  « ánh sáng soi đường ta đi ». 

 

V. Bà Christiane Z. Peppard, phụ tá giáo sư Thần học, Khoa học và Đạo đức 

học tại đại học Fordham, New York nhận thấy tông huấn nhấn mạnh sự quan 

trọng của Phúc âm hóa, nó đặc biệt cho thấy khoa học và đức tin bổ túc cho nhau. 

Giáo hội hiệp nhất qua việc phụng vụ, các bí tích, chứng tá đức tin, các kinh nguyện 

và việc tuyên xưng đức tin. 

Bà tóm tắt tông huấn nầy là « Sự hợp nhất của đức tin » 

 

 

 

 

Têrêsa Vũ Quang Phụng Anh  


