MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI
DƯỚI NHỠN QUAN KHOA HỌC
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là tín điều đầu tiên người
Kitô-hữu bắt buộc phải tin khi gia nhập đoàn chiên của
Chúa. Vì đó là sự thật, sự thật tuyệt đối và vĩnh cửu
(*) Thoạt nghe, dường như khó chập nhân. Tuy nhiên
có thể dùng nhãn quan khoa học để biện minh. Cái
nhìn khoa học với mô hinh dưới đây sẽ làm sáng tỏ, có
thể ngay cả cho người bình dân chưa tiếp cận với khoa
học.
Sự thật gọi là tuyệt-đối vì không thể chối cãi, chẳng cần
lý luận chứng-minh, đương nhiên được chấp nhận, và
ai ai cũng đều cảm nhận như thế

Mô-hình trên đây cho ta hình-dung mầu-nhiệm ThiênChúa Ba Ngôi tam vị nhất thể là một chân-lý tuyệt-đối,
vĩnh-cửu.
Nói rằng: “Người ta ai cũng phải chết”, thì đó là một sự
thực không thể phủ-nhận, chẳng cần phải chứng-minh.
Cũng như trong toán-học, định-đề khác với định-lý
buộc phải chứng-minh bằng lý luận. Định-đề (axiom)
thì phải chấp nhận đó là sự thật không thể chối cãi,
được chấp nhận bằng cảm-quan quy-nạp, chứ không
bằng diễn-dịch biện-luận (Axiom is accepted as true
without proof or argument. It is clear and evident without proof). Ví-dụ có một định-đề phát biểu rằng: “ở
ngoài một đường thẳng nằm trên cùng môt mặt phẳng,
chỉ có thể vẽ được một đường thẳng khác duy nhất
song song với đường thẳng ấy, không thể vẽ được một
đường thẳng thứ hai nào khác song song với nó”. Đó là
sự thực hiển-nhiên, ai cũng cảm nhận như vậy, cảm
nhận được mà không cần chứng-minh (demonstrate),
chỉ có thể xác-minh (justify) mà thôi. Ví dụ một cách
khác thông thường hơn cho dễ hiểu: “Một tổng-thể bao
giờ cũng lớn hơn phần-tử của tổng-thể”: quả cam
đương-nhiên lớn hơn mỗi múi cam khi bổ ra.
Chính định-đề này cho ta một mô-hình phác-hoạ chândung của Thiên-Chúa, chỉ có một Thiên-Chúa duy
nhất, cũng như trên cùng một mặt phẳng chỉ có một
đường thẳng song song với một đường thẳng nằm trên
mặt phẳng ấy. Cũng trong toán-học, đường thẳng thì
chạy từ vô cực này trong quá-khứ “từ trước vô cùng”
qua thời-điểm hiện-tại “bây giờ”, thẳng đến vô cực kia
trong tương-lai “đời đời chẳng cùng”, hay đường tròn

thì “vô thuỷ vô chung”, không có khởi-điểm và tậnđiểm, hoặc một tam giác đều thì có 3 cạnh bằng
nhau, ba góc bằng nhau, tất cả họp thành một tamgiác duy nhất
Nếu chấp nhận điều sơ-đẳng này là sự thật, thì tại sao
ta không thâm-tín được Thiên-Chúa là Đấng vô thuỷ vô
chung với mầu-nhiệm Tam Vị Nhất Thể là “Một Đức
Chúa Trời có Ba Ngôi, Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là
Con, Ngôi Ba là Thánh-Thần; Ba Ngôi ấy bằng nhau,
không Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém, và Ba Ngôi cũng là
một Chúa mà thôi”. (Sách Bổn cũ). Đó là Sự Thật.
Hình tròn trên mặt phẳng rõ-rệt là hình tròn, nhưng khi
nhìn trong không-gian ba chiều mắt ta thấy nó biếndạng nhưng nó vẫn là một hình tròn ấy. Cái nhìn đa
dạng của hình tròn kia cho ta cái nhìn hướng về ThiênChúa Ba Ngôi, một Thiên-Chúa với nhiều khuôn
dáng tuỳ theo chiều kích của mỗi cách nhìn: đó là
Ðấng Công- Minh, Khôn-Ngoan, Trung-Tín, Nhân-Từ,
v.v… nhưng vẫn là một Ðấng Tối-Cao duy-nhất, và đó
là Sự Thật.
Kết luận:
Con người, trong thân-phận mỏng giòn yếu-ớt, vẫn cần
có điểm tựa để được bảo-hộ, hướng-dẫn. Dĩ nhiên nơi
nương-tựa phải khả-tín, nghĩa là người bảo-hộ phải có
quyền-năng, công- minh, khôn-ngoan và nhân-hậu, tắt
một lời, người ấy là một vị tốt lành chống lại sự gianác, là một bậc Chân-Thật, luôn luôn đứng về phía Sự
Thật.

Quy-chiếu vào bối-cảnh văn-hoá cội nguồn, người dân
Việt, cũng xác-tín vào một Ðấng thiêng-liêng vô hình,
toàn-năng, toàn-ái, toàn-chân, đó là Ông Trời. Dângian vẫn nói: “Ông Trời có mắt” cho nên “Khôn-ngoan
chẳng lại với Trời”, và vì vậy họ bảo nhau sống sao cho
có đức, có nhân:

“Ở hiền thì lại gặp lành,
Áo rách tan-tành, có Trời vá cho.”

Dưới mắt người Kitô-hữu, Ông Trời ấy chính là
Thiên-Chúa Ba Ngôi. Mối tương-quan giữa văn-hóa
Việt và Kitô-giáo, vì thế, về phương-diện này, lại càng
chứng tỏ giá-trị của Sự Thật, rằng có Trời và Ông Trời
là Sự Thật hiển-nhiên, tuyệt-đối và vĩnh-hằng vĩnh-cửu,
bất-diệt trong thời-gian và trong không-gian
(*) http://www.conggiaovietnam.net/index.phpm=module2&v=detailarticle&id=11
7&ia=11199

Ben. Đỗ Quang Vinh

