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Chắc nhiều người lớn tuổi ở miền bắc vẫn còn nhớ ‘cỗ tràng hạt’ làm bằng bạc thật chứ 

không phải mạ bạc hoặc mạ nhôm như sau này. Riêng tôi vẫn nhớ cỗ tràng hạt bạc của mẹ tôi 

dùng để đọc kinh mỗi ngày. Cỗ tràng hạt này rất đẹp và quý vì nó được làm rất khéo và mỹ 

thuật, hoàn toàn bằng bạc từ hột nhỏ, hột lớn, đến các khoen, các ảnh và thánh giá ở cuối cỗ 

tràng hạt, tất cả được chế tác cầu kỳ bằng tay bởi thợ bạc.  

 

Chưa bao giờ tôi có dịp hỏi mẹ về xuất xứ cỗ tràng hạt này, nhưng biết chắc nó đã theo bà rất lâu từ ngoài Bắc 

vào trong Nam. Nó theo bà từ Hải Dương vào đến Bồng Sơn, Phù Mỹ, Phù cát, Tam Kỳ, Quảng Trị… cho đến 

khi đơn vị của ba tôi đóng ở Dục Mỹ một thời gian dài. Rồi nó lại theo bà lên Buôn Mê Thuột, rồi về Sài Gòn 

sau khi ba tôi giải ngũ, cho đến khi bà mang một nửa gia đình về định cư tại Cái Sắn. Sau này nó không còn hình 

dạng đẹp đẽ như ban đầu nữa vì các cháu nghịch làm hư các khoen nên các hột rơi ra hết. Bà cẩn thận nhặt từng 

hột rồi xâu chúng vào với nhau bằng sợi giây cước nhỏ và tiếp tục đọc kinh bằng chuỗi hạt đó. Mãi sau này tôi 

tặng bà xâu chuỗi được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II làm phép thì bà mới cất cỗ tràng hạt kỷ niệm đó đi 

rồi dùng cỗ tràng hạt tôi tặng để đọc kinh. 

 

Cỗ tràng hạt bạc mẹ tôi mang theo trong gần hết cuộc đời mình và luôn gắn bó với nó mặc dầu có nhiều cơ hội 

để thay một cỗ tràng hạt mới, có lẽ vì nó có một kỷ niệm gì sâu đậm lắm nằm tận sâu thẳm trong lòng và mang 

một ý nghĩa rất lớn đối với bà mà ngay chính bà cũng không khám phá ra và không hiểu rõ tại sao mà nó làm bà 

yêu quý nó đến như vậy. Nó là một mầu nhiệm. Và bà đã sống với mầu nhiệm đó suốt đời mình.  

 

Mầu nhiệm tình yêu của Chúa Ba Ngôi cũng đang chờ chúng ta khám phá. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi tuy khó 

diễn tả bằng lời hay bằng những ý niệm của lý trí con người, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi để đào sâu vào 

trong mầu nhiệm này hầu khám phá ra tình yêu lớn lao không thể hiểu thấu được của Thiên Chúa. Trong mỗi 

khoảng khắc hồng ân của Chúa Ba Ngôi chúng ta được mời gọi hít thở trong những ân huệ của việc thuộc về một 

gia đình tình yêu. Hình ảnh của gia đình tình yêu này là hình ảnh đẹp nhất mà Thánh Augustino dùng để diễn tả 

mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: “Chúa Cha là Người yêu (Lover), Chúa Con là Người được yêu (Beloved), và 

Chúa Thánh Thần là sự nối kết yêu thương giữa Chuá Cha và Chúa Con.” 

  

Nhưng tình yêu này của Thiên Chúa không nằm ở trạng thái tĩnh mà phun vọt lên và chảy tràn lan ra cho toàn 

thế giới. Và chính trong sự tuôn trào tình yêu này của Thiên Chúa mà chúng ta tìm thấy chỗ của chúng ta ở đó. 

Đó là lý do tại sao Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta về Người như là Chúa Ba Ngôi vì Người muốn cho chúng 

ta được chia sẻ đời sống thần linh của chính Người. Và đó cũng chính là ý nghĩa của việc được cứu độ vì được 

cứu độ có nghĩa là được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa.  

 

Như thế tất cả chúng ta, những Kitô hữu, đều được mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và mỗi khi 

chúng ta tạo nên sự hiệp nhất cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, cho quốc gia, là chúng ta chép lại một 

điều gì đó của đời sống Ba Ngôi vào trong đời sống của chúng ta, và vào trong thế giới của chúng ta. 

 

Vì thế, khi mừng kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội không chỉ nhắc nhở chúng ta xác tín lại tín điều quan 

trọng này, nhưng còn mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, tức là sống yêu thương và hiệp nhất. 

Như tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa không khép kín lại trong Ba Ngôi, nhưng đã trào ra tràn lan trên mọi thụ 

tạo, thì tình yêu của người Kitô hữu cũng vậy, phải mở rộng ra cho hết mọi người. Như thế, sống yêu thương và 

hiệp nhất là cách diễn tả đúng và đầy đủ nhất ý nghĩa của cuộc sống làm người và làm con Chúa; đồng thời cũng 

là cách diễn tả chính xác nhất về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. 

Tóm lại, mạc khải lớn nhất mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta là Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta vô 

cùng. Tình yêu của Ngài là một lời mời gọi. Ngài muốn chúng ta lên đường, noi theo Con Một của Ngài: sống 

yêu thương nhau, vì tất cả đều là anh chị em, con cùng một Cha. Thiên Chúa hằng mời gọi chúng ta tham dự vào 

đời sống của Ngài, đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, một đời sống của tình yêu và hiệp nhất, có nghĩa là chúng 

ta được mời gọi sống hiến thân cho anh chị em, không sống ích kỷ cho riêng mình nhưng phải mở rộng đôi tay, 

mở rộng tầm nhìn, nới dài đôi chân và mở rộng tấm lòng để đến với mọi người chung quanh. 

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng cách sống yêu thương và hiệp nhất với 

nhau. Và khi sống yêu thương và hiệp nhất với nhau là chúng ta tuyên xưng mầu nhiêm Một Chúa Ba Ngôi vậy. 
            Lm Nguyễn Mộng Huỳnh   


