
 

BÀI THỨ II  

 

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI 

 

 

20. Mầu nhiệm là gì?  

 

Mầu: cao siêu; nhiệm: kín đáo. - Mầu nhiệm là những sự thực mà Thiên Chúa, vì lòng yêu thương, đã cho 

chúng ta biết dù trí khôn chưa hiểu thấu được.  

 

21. Có mấy mầu nhiệm chính? 

 

 Có 3 mầu nhiệm chính: mầu nhiệm 1 Thiên Chúa có 3 ngôi, mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người như 

chúng ta và mầu nhiệm Ngôi Hai cứu độ nhân loại. 

 

 22. Khi nào tôi tuyên xưng 3 mầu nhiệm đó? 

 

Thưa, khi tôi làm dấu Thánh giá trên người và đọc rằng: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 

 

 23. Mầu nhiệm 1 Chúa 3 Ngôi dạy tôi điều gì? 

 

 Mầu nhiệm 1 Thiên Chúa 3 Ngôi dạy tôi biết rằng: Chỉ có 1 Thiên Chúa mà thôi, nhưng vị Thiên Chúa ấy lại 

có tới 3 Ngôi (un seul Dieu en trois personnes): Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần (Thánh Linh). 

 

24. Tại sao có 3 Ngôi mà không phải là 3 Thiên Chúa?  

 

Thưa, vì 3 Ngôi đó có cùng 1 bản tính (substance, essence ou nature divine), nên dù 3 Ngôi nhưng chỉ có 1 

Thiên Chúa mà thôi. (Xin xem thêm: Tin Mừng theo Thánh Gioan 5, 19; 8, 19; 14, 8-9; 14, 26; 15, 26...)  

 

25. Trong 3 Ngôi, có Ngôi nào hơn hoặc kém Ngôi khác không?  
 

Thưa, cả 3 Ngôi đều bằng nhau. Không có Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém.  

 

26. Ai đã dạy cho chúng ta biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi?  

 

Chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy cho chúng ta biết về mầu nhiệm ấy, khi Ngài nói với các môn đệ rằng: "Các con 

hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc và rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" (xin xem 

Mátthêu 28, 19).  

 

27. Ba Ngôi làm gì cho chúng ta?  

 

Ngôi Cha đã tạo dựng nên chúng ta, Ngôi Con đã cứu độ chúng ta và Ngôi Thánh Thần thánh hóa chúng ta (làm 

cho chúng ta nên tốt lành, thánh thiện).  

 

28. Tôi phải làm gì đối với Thiên Chúa Ba Ngôi?  

 

Tôi phải tin cậy, kính mến, thờ lạy và biết ơn Ngài. Nhất là luôn nhớ tới Ngài đang hiện diện trong tâm hồn tôi, 

vì tâm hồn tôi chính là đền thờ của Ngài. Chúa Giêsu Kitô đã cho biết: "Ai yêu mến Thầy thì sống theo lời 

Thầy, Cha của Thầy sẽ thương yêu người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy" (Gioan 14, 23). 
 


