
  BA PHÚT CHO THIÊN CHÚA BA NGÔI 

Trong một xứ đạo ở vùng quê hẻo lánh, đa số người dân thất học. Một hôm nhân ngày lễ Chúa Ba 
Ngôi, Cha sở giảng một bài về Chúa Ba Ngôi rất hùng hồn. Trước khi kết thúc, ngài hỏi: 

- Anh chị em có hiểu gì về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà tôi mới giảng cho anh chị em 
không? 

Cả nhà thờ im phăng phắt. Một lúc sau có bà cụ đứng lên nói:  
- Thưa Cha, Cha giảng rất hay và hùng hồn, nhưng con không hiểu gì hết. Con chỉ có chút kinh 

nghiệm trong đời sống hằng ngày để kính Chúa Ba Ngôi mà thôi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, con dành 
ba phút đồng hồ cho Chúa Ba Ngôi. Chỉ ba phút thôi vì suốt ngày con phải làm mệt nhọc, không có giờ 
đọc kinh nhiều.  

Phút đầu tiên con nhớ lại những khuyết điểm của con trong ngày: nào là gây lộn với bà con lối 
xóm, nào là tức giận chửi mắng chó mè… Con dâng lên Chúa Cha, xin Người tha thứ cho con. 

Phút thứ hai con nhìn lại coi trong ngày con có làm được việc gì tốt không, như con cho chị hàng 
xóm chút dầu nấu ăn, cho một đứa nhỏ cục kẹo… Con dâng lên cho Chúa Giêsu, và con thưa với Ngài: 
Con có chút việc lành đó, xin dâng lên Chúa, để góp phần bé nhỏ của con vào công trình cứu độ của 
Chúa. 

Phút sau cùng con so sánh việc tốt việc xấu con đã làm trong ngày. Nhiều ngày con thấy việc xấu 
nhiều hơn, nhưng con cũng dâng lên Chúa Thánh Thần và nói: “Lạy Chúa Thánh Thần, con là kẻ hèn 
mọn yếu đuối quá, xin Chúa thương thánh hoá con, biến đổi con ngày càng tốt hơn, để xứng đáng làm 
con của Chúa Ba Ngôi.” 

Câu chuyện trên đây nhắc nhở rằng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một lý thuyết 
nhưng là một thực tại sống động của tình yêu. Đúng thế, cho dù chúng ta có thông minh như thế nào đi 
chăng nữa thì chúng ta chỉ hiểu một phần nào Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Điều quan 
trọng chúng ta cần ghi nhớ, đó là chúng ta biết được mầu nhiệm này nhờ mạc khải trọn vẹn của Thiên 
Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu cho chúng ta biết về mầu nhiệm cao cả này về Thiên Chúa. 
Chính Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta về Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng mạc khải Ngài chính là Con 
Chúa Cha và tất cả chúng ta là anh em với nhau. Cũng chính Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta Chúa 
Thánh Thần như là món quà của Chúa Cha và chính Ngài.  

Tuy nhiên, để đi đến chỗ ý thức về phẩm giá đích thực của mình như là con cái của Thiên Chúa, 
chúng ta cần phải thay đổi và hoán cải rất nhiều. Điều này đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng thoát khỏi 
những gì trói buộc chúng ta với trần gian. Khi tuyên xưng Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được định 
tín trong Kinh Tin Kính “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, 
muôn vật hữu hình và vô hình… Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa… Tôi tin kính 
Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống…”, chúng ta nhớ rằng chúng ta đang 
bày tỏ tâm tình thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi mà không có gì có thể thay thế hoặc được đặt 
ưu tiên hơn trong cuộc sống. Chính Thiên Chúa Ba Ngôi mới là mẫu mực cho cuộc sống yêu thương, 
hiệp nhất và phục vụ của chúng ta.  

Giờ đây, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá được học hỏi từ hồi thơ bé và không ít lần được thực 
hiện một cách máy móc, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang làm dấu đó trong tình yêu thương của 
Thiên Chúa Ba Ngôi và chúng ta muốn sống tình yêu cao cả đó. Có lẽ, chúng ta không thể giúp người 
khác hiểu những khúc mắc trong thần học về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chắc chắn chúng 



ta có thể giúp họ cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ qua chứng từ cuộc sống 
của chúng ta. 
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