
 
LÁ THƯ MỤC VỤ 

 
Phái đoàn 21 người chúng tôi do anh Nghiêm hướng dẫn tới phi trường Tel Aviv vào buổi xế trưa, sau 

đó được xe bus chở thẳng về Nazareth. Khách sạn nằm trên đỉnh đồi nên tài xế phải thả chúng tôi 

xuống đi bộ vì đường vừa dốc vừa hẹp vừa ngoằn ngèo xe bus không thể lên được. Đồ đoàn thì xe bus 

nhỏ chở lên sau. Leo gần hết con dốc thì cái đập vào mắt tôi đầu tiên là tấm bảng gắn vào tường của 

một ngôi nhà viết bằmg tiếng Anh và tôi xin tạm dịch như sau: 

“Hỡi dân của Kinh Thánh (Kitô hữu)! Đừng vượt qúa giới hạn trong tôn giáo của quý vị. Đừng nói gì khác ngoài sự thật về 

Allah (Thiên Chúa duy nhất và chân thật). Giêsu Kitô Con của Maria chỉ là một Sứ giả của Thiên Chúa và lời của Ngài 

truyền đạt cho Maria và một thần khí được tạo ra bởi Ngài. Vậy hãy tin vào Thiên Chúa và các Sứ giả của Ngài và đừng nói: 

„Ba thiên chúa (Trinity- Ba ngôi)‟ Ngưng ngay! Sẽ tốt hơn cho quý vị. Thực vậy, Allah là Thiên Chúa Độc nhất và Duy nhất. 

Sự thánh thiện của Ngài vượt xa trên việc có một con trai”. Quran 4:171 

 

Lối hành văn bằng tiếng Anh của tác giả hơi lủng củng có lẽ do dịch từ bản Kinh Quran tiếng Ả Rập. Tôi cố gắng dịch sát bản 

tiếng Anh này để chúng ta tìm hiểu xem người Hồi giáo hiểu gì về Chúa Ba Ngôi (Trinity). Căn cứ vào nội dung viết trong 

đoạn Kinh Quran4:171 mà họ trích dẫn thì chúng ta thấy họ nghĩ rằng Kitô giáo tin có ba thiên chúa. 

 

Trước đây ngọn đồi có nhà thờ Truyền Tin và quần thể chung quanh như nhà Thánh Giuse nơi Thánh Gia cư ngụ, Hội đường 

Nazareth …thuộc về Kitô giáo, không có dân Hồi giáo ở khu này. Nhà thờ Truyền Tin nóc cao vút nổi bật trên nền trời của 

Nazareth có thể thấy từ xa. Một vài năm nay người Hồi giáo âm thầm mua lại tất cả những căn shop và căn nhà dọc theo 

đường lên nhà thờ Truyền Tin với ý định sẽ xây một nhà thờ Hồi giáo (Mosque) cao hơn nhà thờ Truyền Tin của Công giáo, 

nhưng rất may Dòng Phanxicô, là Dòng được tòa thánh giao cho nhiệm vụ coi sóc tất cả các cơ sở Công giáo tại Thánh Điạ, 

khám phá ra sớm cái ý định u tối này của họ nên mới nhờ chính quyền can thiệp kịp thời. Tuy bây giờ khu đất dự định xây 

đến thờ của họ đã được biến thành công viên, nhưng họ vẫn xây được một nhà thờ Hồi giáo nhỏ với mái vòm thấp, và tấm 

bảng tôi nói ở đầu lá thư đã được gắn trên bức tường của nhà thờ này. 

 

Người Hồi giáo chẳng những cố tình hiểu sai và xuyên tạc về Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà cho rằng Ba Ngôi là ba thiên 

chúa, họ còn muốn chúng ta cải đạo để tin vào Chúa của họ là Allah. Thực ra Allah là tên mà người Ảrập gọi Thiên Chúa, 

cũng giống như người Anh gọi Thiên Chúa là God, người Pháp gọi Thiên Chúa là Dieu….Do đó Allah của họ cũng chính là 

Thiên Chúa duy nhất và thánh thiện mà chúng ta tôn thờ. 

 

Qua sự xuyên tạc của người Hồi giáo tôi nghiệm ra một điều là: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chỉ có thể cảm 

nghiệm qua đời sống đức tin chứ không phải là mầu nhiệm có thể dùng lý trí để lý luận phản biện. Với những người không tin 

thì không có cách gì để giải thích cho họ hiểu tại sao một Thiên Chúa duy nhất mà lại có ba ngôi vị khác nhau chứ không phải 

là ba Thiên Chúa khác nhau. 

 

Chúa Nhật này là Lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi nên chúng ta cùng nhau ôn lại mầu nhiệm này, một mầu nhiệm cao siêu 

không phải do chúng ta đặt ra mà do chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta, và nó cũng là một trong những tín điều cốt 

lõi của Kitô giáo:  

 

Thiên Chúa là Cha, một người Cha yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Như tất cả các người cha người mẹ nào trên 

thế gian, Ngài yêu thương mỗi người chúng ta hết mực vì Ngài sinh ra chúng ta nên chúng ta là con cái của Ngài. Ngài luôn ở 

bên cạnh chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. 

 

Vì thương chúng ta quá đỗi nên Chúa Cha đã sai Chúa Con đến ở với chúng ta để mạc khải cho chúng ta về tình yêu của 

Ngài. Chúa Con là tình yêu của Chúa Cha thể hiện bằng hình hài cụ thể nên khi chúng ta nhìn thấy Chúa Con là chúng ta nhìn 

thấy Chúa Cha và tình yêu của Ngài. (Gioan 14:8- 9) 

 

Chúa Con chẳng những mạc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Chúa Cha, mà còn biểu tỏ tình yêu ấy trên Thập giá vì 

Thập giá chính là dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới. 

 

Chúa Con gởi Chúa Thánh Thần đến để chúng ta nhận được tình yêu của Chúa Cha vì Ngài chính là tình yêu của Chúa Cha 

và Chúa Con. Giống như tình yêu giữa chồng và vợ tràn đầy lai láng tạo nên một người thứ ba: em bé. Vậy em bé chính là 

tình yêu của ba và mẹ em, cũng thế Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Khi chúng ta nhận lãnh Thánh 

Thần là chúng ta nhận lãnh tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, nên đời sống trong Thánh Thần là đời sống trong tình yêu 

của Thiên Chúa. 

 

Ước chi mỗi người chúng ta nhận biết tình yêu của Cha trên trời. Ước chi chúng ta sống trong tình yêu của Ngài…tắm trong 

tình yêu của Ngài….được thấm đẫm tình yêu của Ngài. Ước chi chúng ta đáp trả tình yêu ấy cho Ngài qua Chúa Con và trong 

Chúa Thánh Thần.        Lm Nguyễn Mộng Huỳnh                                                                                                                                                                             


