
Mầu Nhiệm Đức Tin 

 

Cho mọi Tín Hữu, tất cả thời gian là thánh và được thấm nhuần với sự hiện diện 
của Chúa.  Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ấn định Năm Đức Tin bắt đầu từ 
ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013.  Nhằm tập trung cho 
Năm Đức Tin này, Giáo Hội giúp chúng ta nhận ra hồng phúc dồi dào của Chúa 
thương ban cho nhân loại trải dài thời gian.  Để tán tụng ơn ban nhưng không là 
đức tin, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy ngẫm về một trong những điểm 
trọng yếu nhất về những ơn lành mà trong thời đại này chúng ta dễ bị quên hoặc 
cưỡng chống lại nhân đức đối thần đức tin này, đó là mối quan hệ giữa ta với Thiên 
Chúa. 

 

Thơ mục vụ về Năm Đức Tin 

 

Tất cả Anh Chị Em tín hữu Công Giáo trong Giáo Phận Dallas thân mến, 

Tôi thân chào và chúc bình an toàn thể Anh Chị Em nhân dịp chúng ta cùng cử 
hành Năm Đức Tin.  Mục đích của tôi viết thơ này để nâng đỡ và khích lệ tất cả 
mọi người trong lúc này đây và những nỗ lực học biết, dạy, sống sâu xa về đức tin 
Công Giáo của mình.  Tôi cũng mời gọi quý Anh Chị Em hãy nghĩ thêm cách mà 
chúng ta có thể chung sức và có tích cách cá nhân làm sống lại lòng cam kết hiểu 
và sống đức tin.  Vào năm tới, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã gọi là Năm Đức 
Tin, vì Ngài muốn gợi lại hai kỷ niệm quan trọng – năm mươi năm Công Đồng 
Chung Vaticanô II và hai mươi năm xuất bản quyển Sách Giáo Lý Công Giáo. 

 

Hai Kỷ Niệm 
 
Tôi viết cho Anh Chị Em vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, ngày mở Công Đồng 
Chung Vaticanô II.  Một số quý Anh Chị Em, cũng như tôi, có thể nhớ những tuần 
và tháng từ năm 1962 đến 1965 khi các Nghị Phụ và các đại biểu cùng các quan sát 
viên đến từ khắp nơi trên thế giới nhóm họp tại Rôma để thảo luận những vấn đề 



mà Giáo Hội phải đương đầu, cùng những mối quan hệ giữa Giáo Hội với các giáo 
phái tín ngưỡng khác, và thực vậy, với thế giới hiện đại của chính nó.  Một số quý 
Ông Bà Anh Chị Em bây giờ đã có tuổi kể từ ngày đó và đã học hỏi về Công Đồng 
qua những bài giảng lễ, sách báo, nghiên cứu phẩm, tạp chí.  Cám ơn những nỗ lực 
không mệt mỏi của rất nhiều người đã dấn thân vào các chương trình giáo dục, dạy 
Giáo Ly, và mục vụ trong các địa phận.  Tôi cám ơn tất cả đã thực hiện và còn tiếp 
tục dạy về tại liệu của Công Đồng một cách trung thành và đầy đủ.  
 
Hai mươi năm trước Sách Giáo Lý Công Giáo được xuất bản như một bản tóm 
lược về giáo huấn của Giáo Hội và là kim chỉ nam chắc chắn hiểu về đức tin về 
những gì chúng ta tin và cách chúng ta tuyên xưng đức tin trong và với thế giới.  
Một lần nữa, từ đáy lòng tôi biết ơn đến tất cả những ai đã dấn thân trong những 
hình thức mục vụ khác nhau dạy và đào tạo người khác trong đức tin và những ai 
đã dùng Sách Giáo Lý và những tài liệu khác cách không ngoan sáng suốt.  Từ tất 
cả các nghiên cứu thống kê kể từ ngày Sách Giáo Lý được ban hành, có một điều 
rất rõ rằng Sách Giáo Lý đã cung ứng chiều sâu quan trọng cho những chương 
trình đào tạo và giáo dục đức tin. 
 
Chúng ta đánh mốc hai kỷ niệm này bằng cách tán dương những cá nhân, các nơi 
chốn, và những tư tưởng để đồng hóa lại nên mới trong hiện tại và được trang bị để 
chúng ta đương đầu với tương lai cách tự tin.  Giáo Hội mừng hai kỷ niệm này 
giúp chúng ta có một cơ hội ngàn vàng này để được thức tỉnh trong cộng đoàn 
Công Giáo về những nét đặc trưng của đức tin chúng ta mà đôi khi chúng ta sao 
nhãng và rồi chúng ta có thể cần được tân trang lại cho sự trưởng thành cá nhân và 
chung.  Hai kỷ niệm này không liên quan gì đến hoài niệm dĩ vãng, đặc biệt là 
trong Giáo Hội.  Năm Đức Tin này rất quan trọng để làm thức tỉnh tương lai trong 
Thiên Chúa.  Mọi người cùng sánh bước, chúng ta chia sẻ nhiệm vụ nhóm lửa đức 
tin mà đã được đốt lên trong ngày chịu phép rửa.  Để làm việc này, tôi tiếp tục cậy 
nhờ vào những sáng kiến mà các Cha Xứ và những người có trách nhiệm giáo dục, 
dạy Giáo Lý đang thực hiện tại tầm mức địa phương để làm cho Năm Đức Tin trở 
thành hiện thực.  Tại cấp địa phương này, Giáo Hội “xảy ra”, đức tin được nảy nở 
có thực và Mầu Nhiệm Đức Tin được cử hành và đổi mới mỗi ngày. 
 
Cho phép tôi cùng kiểm lại với quý Anh Chị Em một vài khía cạnh về những giáo 
huấn của Công Đồng Vaticanô II và Sách Giáo Lý Công Giáo mà có thể vang lại 
cách nào đó cho chúng ta trong Giáo Phận Dallas nhân Năm Đức Tin. 
 
 

Công Đồng Chung Vaticanô II  
 



Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bình giải rằng Công Đồng Vaticanô 
II là một hồng ân vĩ đại được ban tặng cho Giáo Hội trong thế kỷ XX.  Ngài cho 
rằng các văn kiện của Công Đồng là la bàn chắc chắn cho chúng ta hiểu và quý 
chuộng đức tin.  Trong bài giảng của Thánh Lễ khai mạc Năm Đức Tin, Đức Giáo 
Hoàng Bênêđictô XVI đã nhắc nhở chúng ta học hỏi những văn kiện của Công 
Đồng.  Những văn kiện đó sẽ giúp chúng ta tránh sự “hoài niệm lỗi thời” và “chạy 
quá nhanh về phía trước”.  Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI nói rằng mười sáu văn 
kiện này trình bày cả về “mặt chữ” lẫn “tinh thần xác thực” của Công Đồng.  
Trong một văn hóa “thông tin mạng” với sự liên lạc chốt lát và một nền văn hóa 
truyền thông đại chúng “tin tức nóng bỏng”, chúng ta cũng đặc biệt nên quý 
chuộng là có một “cấu trúc mạch lạc” bằng văn kiện và bản văn.  Đây là chỗ dành 
cho lòng tin của chúng ta có hệ thống hóa và cất giữ.  Dẫn đầu cho ‘cấu trúc mạch 
lạc’ đó, có một hệ thống cấp bậc của các văn kiện từ Công Đồng chung như Công 
Đồng Vaticanô II.  Trong số các văn kiện thì có thứ bậc như sau: một là Hiến Chế, 
hai là Sắc Lệnh, và ba là Tuyên Ngôn.  Trước hết chúng ta nên tập trung vào và 
nghiên cứu bốn hiến chế của Công Đồng: về phụng vụ (Hiến Chế về Phụng Vụ 
Thánh), về Giáo Hội (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân), về mạc khải (Hiến Chế Tín 
Lý về Mạc Khải của Chúa) và về Giáo Hội trong Thế Giới Hiện Đại (Hiến Chế 
Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Hiện Đại).  Điều tôi đề nghị ở đây là bốn hiến 
chế này tạo thành bốn cột trụ mà nhờ đó chúng ta hiểu về đức tin của mình, khi 

- được cử hành bằng Phụng Vụ, 
- được biểu lộ và sống trong và nhờ nhau trong Giáo Hội, 
- được căn cứ trên Mạc Khải Thánh qua Thánh Kinh và truyền thống, 
- được làm chứng với và trước Thế Giới Hiện Đại.  

 
Đối với tôi dường như phần tinh ý của Đạo Công Giáo là bốn cột trụ của đức 

tin luôn luôn được đặt vào vấn đề đối thoại và liên kết – phụng vụ, tín lý và đời 
sống của Giáo Hội, mạc khải và làm chứng – và bốn cột trụ này làm nên một nền 
móng vững chắc mình là ai và mình tin gì. 

 
Thứ đến, nhưng cũng cần thiết và quan trọng, là những giáo huấn từ Công 

Đồng gọi là Sắc Lệnh.  Những sắc lệnh quan trọng này nhấn mạnh về nhiều chủ đề 
khác nhau quan tâm đến chỗ đứng trong Giáo Hội, đặc biệt là những sắc lệnh về 
giáo dân, dòng tu, giáo sĩ, và giám mục.  Đây là điều quan trọng cho mỗi một 
người chúng ta – và cả tôi nữa – học hỏi nghiên cứu và suy ngẫm về điều Công 
Đồng nói về mỗi một ơn gọi trong sắc lệnh.  Chúng ta nên làm điều thánh Phaolô 
khuyến khích Timôtê làm: “tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, 
đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh.  Vì Thiên Chúa đã chẳng ban 
cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần 



Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ (2 Tm 1,6-7).  
Tôi thôi thúc mỗi một người chúng ta phục lại và nhen lên niềm vui và lòng nhiệt 
thành cho ơn gọi và sứ vụ cho người khác và cho Giáo Hội.  Thêm vào đó, biết 
rằng chúng ta đang sống trong nền văn hóa đa thiểu số và đa tín ngưỡng, tôi cũng 
lưu ý mọi người đến sắc lệnh về đại kết như là một sự chỉ dẫn chắc chắn cho hiện 
tại và tương lai trong việc đối thoại để tìm ra điểm chung với những tín ngưỡng. 

 
Thứ ba là những văn kiện gọi là Tuyên Ngôn.  Tuyên Ngôn của Giáo Hội đối 

với những Tôn Giáo Ngoài Kitô Giáo là một gấp rút cụ thể.  Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II đã đặt việc đối thoại đại kết với Do Thái Giáo là một tiêu chuẩn ở 
triều giáo hoàng của ngài.  Ngày nay, quan tâm đối với người Do Thái và Hồi Giáo 
là tiêu biểu trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khi 
ngài rời Rôma đi thăm viếng các quốc gia.  Ngài luôn thăm chào những giáo chủ 
của các tín ngưỡng khác.  Chúng ta cần nhắc nhở mình điều mà Công Đồng đã nói 
gì về những truyền thống tín ngưỡng khác: chúng ta cam kết về điểm chính yếu là 
đối thoại với họ và tôn trọng lẫn nhau.  Cuối cùng, biết rằng đề tài cuộc tranh luận 
đương thời có khẩn cấp và then chốt về văn hóa Hoa Kỳ hôm nay, Tuyên Ngôn về 
Tự Do Tôn Giáo là một văn kiện chúng ta phải đọc. 

 
  

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo  
 
 Một trong những đóng góp đáng quan trọng của hai Đức Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II (đóng vai trò Đức Thánh Cha) và Bênêđictô XVI (đóng vai trò trách 
nhiệm soạn thảo) là sự đóng góp của các ngài, hoặc khích lệ, cho việc tiến triển và 
công bố Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo (1969).  Cách chia thành bốn phần 
được minh họa, một lần nữa, của sự tài tình về đức tin Công Giáo.  Để tôi phân tích 
từng phần. 
 
Phần Một: Kinh Tin Kính  
 
Bởi vì chúng ta cùng tuyên xưng đức tin bằng cách đọc Kinh Tin Kính vào các Lễ 
Chúa Nhật và Trọng, thật là quan trọng khi chúng ta tuyên xưng đức tin mỗi lần 
như thế mà được miêu tả trong Giáo Lý.  Tôi còn nhớ quyển sách có giá trị hồi đó 
khi ngài còn là Linh Mục Joseph Ratzinger: Giới Thiệu về Kitô Giáo, dựa theo cấu 
trúc của Kinh Tin Kính.  Đối với tôi tính mạch lạc bên trong và mối tương quan 
với điều chúng ta tin đôi khi bị mất.  Hai tập Sách Giáo Lý và Giới Thiệu về Kitô 
Giáo có thể nhắc nhở chúng ta về sự lôgic sẵn có và bề rộng của đức tin.   
  
Phần Hai: Việc Cử Hành Đức Tin Kitô Giáo 



 
Chúng ta thường nghe rằng chúng ta thuộc về Giáo Hội bí tích.  Rõ ràng rằng một 
trong những khía cạnh có thể chứng minh được của đức tin Công Giáo là việ tham 
dự vào Phụng Vụ Thánh và các bí tích.  Mối hy vọng của tôi là trong Năm Đức Tin 
này chúng ta cử hành Mầu Nhiệm Đức Tin với sự chú ý đặc biệt và cụ thể.  Phần 
này của Giáo Lý có thể giúp chúng ta đi sâu hơn ý nghĩa điều chúng ta cử hành 
phụng vụ trong đó “việc cứu độ chúng ta được làm trọn” (trích từ Lời Nguyện 
Dâng Của Lễ, Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, số 
2).  Phụng vụ mà được cầu nguyện sốt sắng thì sẽ tạo thành cốt lõi của niềm tin và 
thúc đẩy đức tin thêm vững mạnh. 
 
Phần Ba: Sự Sống trong Chúa Kitô 
 
Chúng ta sống thế nào là quan trọng.  Luân lý Kitô giáo là quan trọng.  Giáo huấn 
Công Giáo về luân lý quan trọng rất lớn.  Phần giàu có này của Giáo Lý nhắc nhở 
cho chúng ta những vấn đề quan trọng bằng cách sâu sắc và chiều sâu.  Cách chia 
của Giáo Lý về Mười Điều Răn được đặt trước phần thảo luận về ơn gọi phúc thật, 
sự quan trọng của các nhân đức, đời sống cộng đoàn, và công lý xã hội vạch ra 
truyền thống mới và cũ, và đã cho thấy điểm căn bản để suy ngẫm và sống các điều 
răn của Chúa.  Phần này thật là tiêu biểu cách đặc biệt tóm lược những cách tiếp 
cận và thực hiện đời sống luân lý. 
 
 
Phần Bốn: Kinh Nguyện Kitô Giáo 

Phần cuối này đặc biệt trong Giáo Lý.  Thự ra, nó chiếm ưu thế hàng đầu.  Cầu 
nguyện là một trong những cách mỗi người chúng ta đáp trả “ơn gọi nên thánh phổ 
quát” mà Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân của Công Đồng Vaticanô II mời gọi 
(Lumen Gentium, chương 5).  Điều rõ ràng và quá hiển nhiên là có nhiều hình thức 
và cách cầu nguyện trong phần này của Giáo Lý.  Một cách cụ thể trong thế giới 
“liên hệ” chúng ta sống ngày nay, tôi nghĩ rằng bước đầu tiên để cầu nguyện là 
thinh lặng.  Bước kế là lắng nghe (đặc biệt là lectio divina – đọc sách thiêng liêng) 
và rồi đáp trả cho Chúa qua cầu nguyện.  Điểm lượt trong giáo phận chúng ta, tôi 
lấy làm vui vì có nhiều cộng đoàn dòng tu và giáo dân tận tụy trong việc cầu 
nguyện dưới nhiều cách khác nhau, từ đan tu đến các dòng khó nghèo.  Tôi cầu xin 
rằng trong Năm Đức Tin này mỗi người chúng ta dành thời gian cầu nguyện nhiều 
và đầy đủ hơn cho cá nhân mình và cho ơn cứu rỗi. 
 
 
 



Cộng Đoàn: Nhiều Khía Cạnh Đức Tin và Tín Ngưỡng 
 
Năm 1985, kỷ niệm hai mươi năm bế mạc Công Đồng Chung Vaticanô II, Đức 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu tập tại Rôma Hội Nghị Giám Mục Ngoại 
Thường. Hội Nghị đã quyết định dùng danh từ communio – cộng đoàn – để giải 
thích về Công Đồng.  Danh từ này rất giàu nghĩa với nhiều khía cạnh giống như 
viên kim cương mà được nhìn từ các góc độ với ánh sáng chói lọi.  Mỗi khía cạnh 
bộc lộ ra một phần của tổng thể và tổng thể được bộc lộ ra với hết chiều sâu và 
chiều rộng.  
 
 Đối với tôi có hai ý nghĩa của communio – cộng đoàn – mà tôi muốn chia sẻ 
trong phần kết này.  Ý nghĩa thứ nhất được hiểu là Giáo Hội, gồm nhiều người, ơn 
gọi, văn hóa và nơi chốn.  Tôi thấy điều này mỗi ngày trong sứ vụ của tôi là Giám 
Mục Giáo Phận Dallas.  Theo phép ẩn dụ, Giáo Hội giống như bức tranh khảm 
kính và những vật liệu khác có nhiều hình dạng và kích cỡ tạo nên một sản phẩm 
nghệ thuật.  Tất cả chúng ta đều có “những đặc sủng khác nhau” như Thánh Phaolô 
dạy (Rôma 16,6).  Tôi xin rằng, trong Năm Đức Tin này, chúng ta để cho 
communio – cộng đoàn – nhắc nhở cho chúng ta biết mình là ai và là một thách đố 
phải tôn trọng người khác trong nhiệm thể Chúa Kitô trong lòng Giáo Hội Công 
Giáo.  Đức tin của chúng ta là đức tin chung.  Năm Đức Tin này nên là cuộc thay 
đổi và nếu có thể được làm hòa với nhau, khi chúng ta cầu nguyện “nên cùng một 
thân thể và tinh thần trong Chúa Kitô” (Kinh Nguyện Thánh Thể III). 
 

Ý nghĩa thứ hai của communio – cộng đoàn – là kho tàng chúng ta lãnh nhận 
trong Thánh Lễ khi rước Lễ.  Đây là món quà quý nhất chúng ta nhận được từ 
Thiên Chúa.  Khi rước Lễ, chúng ta được đi vào Mầu Nhiệm Đức Tin một cách sâu 
thẳm nhất có thể.  Thật vậy, chúng ta tham dự vào sự chết và sống lại của Chúa 
Kitô.  Chúng ta thông dự vào hiến tế duy nhất của Ngài cho ơn cứu chuộc nhân 
loại.  Nhưng danh từ “rước Lễ” cũng ám chỉ hành động khi chúng ta rước Thánh 
Thể với nhau như Mình Thánh Chúa.  Communio – cộng đoàn – của đời sống Giáo 
Hội dựa trên và được xây dựng trên cộng đoàn của Thánh Lễ.  Trong cộng đoàn 
của Phép Thánh Thể chúng ta được gợi lại với Năm Đức Tin bởi vì khi chúng ta 
chịu Lễ với Chúa Kitô là chúng ta được kết hiệp bằng cách tin hết những gì Thiên 
Chúa đã mạc khải và đã dạy qua Giáo Hội. 

 
Đây là lời cầu xin của tôi rằng Năm Đức Tin này là một món quà to lớn cho 

tất cả mọi người về đức tin, được hiểu cách sấu xa hơn là thuộc về nhau cách đầy 
đủ hơn trong tình bác ái trong Giáo Hội và khi được cử hành trong Mầu Nhiệm 
Đức Tin, đó là Mầu Nhiệm Phục Sinh được dâng hiến cho chúng ta qua Phép 
Thánh Thể.  Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa mỗi ngày cho “Giáo Hội lữ thứ trần 



gian của Chúa được thêm vững mạnh trong đức tin và đức mến” (Kinh Nguyện 
Thánh Thể III).   

Bằng cách này, chúc tất cả Anh Chị Em Năm Đức Tin này thực sự trở nên 
cho chúng ta một “Năm Hồng Ân”. 

 
Trung thành trong Chúa Kitô, 
 
 
+ Kevin J. Farrell, D.D. 
Giám Mục Giáo Phận Dallas 
 
Ban hành vào Lễ Trọng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, ngày 25 tháng 11 năm 2012. 
 

 


