
THẦY Ở CÙNG CÁC CON MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN THẾ!  

(LỄ CHÚA BA NGÔI (NĂM B) 
 
LỜI CHÚA: Matthêu 28,16-20 

 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Đức Chúa GIÊSU chỉ 

trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng ít kẻ còn hoài nghi. 

Đức Chúa GIÊSU tiến lại nói với các ông rằng: ”Mọi quyền năng trên trời 

dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn 

dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN, 

giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy 

ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. 

 

SUY NIỆM 

 

Giáo huấn THIÊN CHÚA Ba Ngôi - Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức 

Chúa Thánh Thần - đến từ chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ khi Ngài hoàn tất công trình cứu độ nơi dương thế. 

 

Giáo huấn bắt đầu với Đức Chúa Thánh Thần - Thánh Thần Chân Lý. Đức Chúa Thánh Thần đến để củng cố dĩ vãng, nâng đỡ hiện 

tại và loan báo tương lai. Tất cả mọi việc Đức Chúa Thánh Thần làm đều tương ứng với sự thật. Bởi vì Ngài là THIÊN CHÚA. 

Trước tiên, Đức Chúa Thánh Thần đến do lời khẩn cầu của Đức Chúa GIÊSU cùng THIÊN CHÚA CHA: Thầy sẽ xin THIÊN CHÚA 

CHA và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ, một Người Bào Chữa. Đó là Thánh Thần Chân Lý. Ngoài ra, cũng chính Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ gởi Đức Chúa Thánh Thần đến như lời Ngài xác quyết: ”Thầy ra đi thì có lợi cho anh em .. Thật vậy, nếu Thầy 

đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em” (Gioan 16,7). 

 

Việc Đức Chúa Thánh Thần đến là kết quả hành động chung giữa THIÊN CHÚA CHA và THIÊN CHÚA CON. Sau khi gởi THIÊN 

CHÚA CON xuống thế gian cứu chuộc nhân loại, giờ đây THIÊN CHÚA CHA lại gởi Đức Chúa Thánh Thần xuống để dẫn dắt loài 

người tiến đến chỗ hiểu biết chân lý toàn vẹn. Thế nhưng phải ghi nhận rằng THIÊN CHÚA CHA gởi Đức Chúa Thánh Thần đến là 

vì lời khẩn cầu của THIÊN CHÚA CON và cùng với THIÊN CHÚA CON. Nghĩa là, việc Đức Chúa Thánh Thần đến là kết quả tác động 

chung giữa THIÊN CHÚA CHA và THIÊN CHÚA CON. 

 

Suy tư trên giúp hiểu phần nào - trong phạm vi trí tuệ bé nhỏ hạn hẹp của con người - mối hiệp thông sâu xa, bền chặt và khắng 

khít giữa Ba Ngôi THIÊN CHÚA: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 

 

Tác động của THIÊN CHÚA Ba Ngôi là tác động duy nhất và toàn vẹn. Mối tình của THIÊN CHÚA Ba Ngôi là mối tình hướng đến 

và trao ban. Chúng ta có trước mắt mẫu gương mối tình của Đức Chúa GIÊSU đối với THIÊN CHÚA CHA. Suốt cuộc đời trần thế, 

đặc biệt trong 3 năm công khai rao giảng Tin Mừng, Đức Chúa GIÊSU biểu lộ mối tình con thảo tuyệt vời. Từng cử chỉ, từng lời 

nói, từng hành động, từng phép lạ, nhất nhất Đức Chúa GIÊSU đều thực hiện nhân danh CHA Ngài là THIÊN CHÚA CHA. Và tất cả 

đều được Đức Chúa GIÊSU hoàn thành với chủ ý duy nhất là tỏ lộ cho loài người thấy và hiểu biết CHA Ngài là Ai, là THIÊN CHÚA 

CHA. Xin trưng dẫn thí dụ điển hình. Trước khi làm phép lạ cả thể cho ông Ladarô chết ”chôn trong mồ bốn ngày” được sống lại, 

Đức Chúa GIÊSU ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: ”Lạy CHA, Con cảm tạ CHA, vì CHA đã nhậm lời Con. Phần Con, Con 

biết CHA hằng nhậm lời Con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên Con đã nói, để họ tin là CHA đã sai Con” (Gioan 11, 

41-42). 

 

Về phần THIÊN CHÚA CHA, Ngài đã 3 lần chính thức mở Cửa Trời và làm chứng lớn tiếng cho dân chúng nghe về THIÊN CHÚA 

CON. Lần thứ nhất nơi bờ sông Giordan sau khi Đức Chúa GIÊSU nhận Phép Rửa từ tay Thánh Gioan Tiền Hô. Và có tiếng từ trời 

phán: ”Này là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Matthêu 3,17). Lần thứ hai khi Đức Chúa GIÊSU biến hình trên núi 

Tabor. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: ”Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Máccô 9,7). Và lần thứ ba ngay 

trong đền thờ Giêrusalem. Đức Chúa GIÊSU cầu nguyện: ”Lạy CHA, xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con 



đã đến. Lạy CHA, xin tôn vinh danh CHA”. Bấy giờ có tiếng từ Trời vọng xuống: ”Ta đã tôn vinh danh Ta. Ta sẽ còn tôn vinh 

nữa!” (Gioan 12, 27-28). 

 

Tín hữu Công Giáo chỉ có thể hiểu được phần nào mầu nhiệm THIÊN CHÚA Ba Ngôi nếu sống trong Tình Yêu. Bởi vì THIÊN CHÚA 

Ba Ngôi là Tình Yêu. Chính Tình Yêu tỏ lộ các bí ẩn của cuộc đời. Chính Tình Yêu mặc khải các mầu nhiệm khôn lường của THIÊN 

CHÚA. Ai sống trong Tình Yêu sẽ sống trong Sự Thật. Ai sống trong Sự Thật cũng sẽ sống trong mối hiệp thông với THIÊN CHÚA 

Ba Ngôi. 

 

Mỗi ngày, tín hữu Công Giáo nên sốt sắng làm dấu THÁNH GIÁ nhiều lần cũng như đọc Kinh VÌ DẤU: Lạy Chúa chúng con, +vì 

dấu Thánh Giá, +xin chữa chúng con, +cho khỏi kẻ thù. Nhân danh CHA và CON và THÁNH THẦN. Amen. 

 

Tín hữu cũng không quên đọc nhiều lần kinh SÁNG SANH: Sáng danh Đức Chúa CHA và Đức Chúa CON và Đức Chúa THÁNH 

THẦN .. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. AMEN. 

 

Xin kết thúc bài suy niệm với lời khẩn nguyện dâng lên THIÊN CHÚA Ba Ngôi để cầu cho Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI. Đức 

Thánh Cha là Đấng Đại Diện Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi trần gian. Ngài kế vị Thánh Phêrô đứng đầu Nhiệm Thể của Đức Chúa 

KITÔ là Giáo Hội. Xin THIÊN CHÚA Ba Ngôi ban cho Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI mọi ơn lành hồn xác hầu can đảm đứng vững 

trong những chao-đảo của các đánh phá đến từ thế lực đen tối của âm-phủ và từ các ý đồ thâm-độc gian-ác của con người. Tín 

hữu Công Giáo toàn thế giới tin tưởng vững chắc nơi lời hứa của Đức Chúa GIÊSU KITÔ: ”Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày 

cho đến tận thế!” 
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