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16/06/19 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – C  Chúa Ba Ngôi 

 

Ga 16,12-15 
16:12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức 
chịu nổi. 
16:13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người 
sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh 
em biết những điều sẽ đến. 
16:14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh 
em. 
16:15 Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy 
mà loan báo cho anh em". Đức Giêsu loan báo Người sẽ mau trở lại. 
  

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA VÀ GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI 

“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức 

chịu nổi.” (Ga 16,12) 

 

Suy niệm: Để diễn tả sự bất lực của con người khi đứng trước mầu nhiệm không thể 

đạt thấu của Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh đã thốt lên: “Kìa vực thẳm kêu gào vực 

thẳm” (Tv 42,8). Lời đó nói lên cảm nghiệm của người chưa đi xuống đến đáy vực 

thẳm này đã lại thấy mở ra một vực thẳm khác. Một trong những “vực thẳm” tức là 

những “điều” mà bây giờ các tông đồ “không có sức chịu nổi” chính là mầu nhiệm 

Chúa Ba Ngôi, trung tâm của niềm tin Công Giáo, một điều chưa một ai dám khẳng 

định rằng mình có thể hiểu và giải thích được. Thật vậy, Chúa biết rằng với trí hiểu của 

loài người thì các tông đồ không thể hiểu hết dù cho Chúa có giải thích cách nào đi 

nữa. Chỉ khi nào “Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn.” 

 

Mời Bạn: Nhưng đã ngót hai ngàn năm rồi, mà “sự thật” về Chúa Ba Ngôi mãi mãi 

vẫn là một mầu nhiệm…! Trong thân phận thọ tạo, chúng ta chỉ có thể hiểu được những 

gì thuộc khả năng giới hạn của mình. Vì thế chúng ta chỉ có thể khiêm tốn cúi đầu tôn 

thờ Chúa, và nghe theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua việc sống Lời Chúa và 

thực thi giới răn yêu thương Chúa đã dạy. Đó là cách thức mỗi ngày đi sâu vào sự hiểu 

biết mầu nhiệm cao cả này. 

 

Sống Lời Chúa: Thực hiện tình yêu của Chúa Ba Ngôi cách cụ thể trong gia đình hay 

cộng đoàn mình đang sống qua việc phục vụ nhau bằng tình yêu và khả năng Chúa ban 

cho mỗi người. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, như 

tình yêu trong Chúa Ba Ngôi.  


