
 
HOMELY ON THE MOST HOLY TRINITY. 
BÀI GIẢNG LỄ CHÚA BA NGÔI. 
 
 
We may consider why God has the 
one nature and three perons. 
 
2.Why God has one nature: 
 
The name of anyone means his or her  
nature or substance.The God reveals 
his name when saying: “I am who am” 
( Exodus 3:13,14). So his nature is 
mainly the subsistence or the 
continuing to exist i.e. not created 
(St.Thomas, Summa Theologia P I, 
q10, a.2). 
 
If the God is the subsistence,  he is 
also the perfection ( St.Tom. 
Sum.Theol.P I, q 4, a.1) and, the 
perfection is unique, no duo or no  
multiplicity (St.Thomas. Sum.Theol. P 
I, q 11,a 3). 
 
St.John wrote : “ Love is of God ”( Jn 
4:7). Because the God is unique, He is 
both the subsistence and the love.  
 
2.Why the God are three persons: 
 
As the God’s action is substancial, the 
generating and the proceeding causes 
persons : The Second person and  the 
Third person. 
 
Generating the Son and proceeding  
the Holy Spirit call for four relations 
and four turminus (ends) : 1, The 
Father. 2,The Son.  3, The Father and 
the Son . 4, The holy Spirit. But there 
are only three relations of the contrast: 
The Father contrasts with the Son; the 
Father and the Son contrast  with the 

Có lẽ chúng ta xét đến lý do Chúa có 
một bản tính và ba ngôi. 
 
1.Lý do Chúa có một bản tính: 
 
Tên nói lên bản tính của người mang 
tên. Chúa mạc khải tên của ngài khi 
phán : “Ta là đấng hiện hữu” (Xh 
3:13,14).Vậy bản tính của Ngài chính 
là sự lập hữu, sự tự hữu hay sự hằng 
hữu (St.Thomas, Summa Theologia P 
I, q10, a.2). 
 
 
Nếu Chúa là sự tự hữu thì Ngài cũng 
là sự hoàn hảo (St.Tom. Sum.Theol.P 
I, q 4, a.1) và hoàn hảo thì chỉ có một, 
không có hai hay đa tính. (St.Tom. 
Sum.Theol. P I, q 11,a 3). 
 
 
Th.Gio-an viết : “Thiên Chúa là tình 
yêu”(Jn 4:7). Vì Chúa là độc nhất nên 
ngài vừa là sự lập hữu vừa là tình yêu. 
 
2.Tại sao Chúa có ba ngôi. 
  
Vì hành động của Chúa là hành động 
thuộc bản thể cho nên  sinh ra và 
nhiệm xuất thì tạo nên những ngôi vị : 
Ngôi Hai và Ngôi Ba. 
 
Sinh ra và nhiệm xuất đòi có bốn 
tương quan và bốn chung độ (cực) :  
1,Cha. 2,Con. 3,Cha và Con. 4,Thánh 
Thần. Nhưng chỉ có ba tương quan đối 
lập: Cha đối lập với Con. Cha và Con 
đối lập với Thánh Thần. Do đó chỉ có 
ba ngôi mà thôi (St.Tom. PI, q.40,a.2). 
 



holy Spirit. So there are just three 
persons (St.Thomas. Sum.Theol. PI, 
q.40,a.2). 
 
The God is unique but non sole 
because of being three persons (St 
Thomas, Sum.Theol., part I, 
q.28,29,36,37,39,40). 
 
3.To adore one God with three 
persons: 
The first, we believe the mystery “One 
God with three persons”. That is not 
because of comprehension but because 
of being revealed (Mt 28:19). 
 
The second, as sons, we must keep 
God’s commandments because the 
Father created us , the Son saved us 
and the Holy Spirit sanctified us . 
 
In addition,  we will proclaim Gospel 
to gentiles because “all power in 
heaven and on earth has been given to 
me. Go, therefore, and make disciples 
of all nations, baptizing them in the 
name of the Father, and of the Son, 
and of the holy Spirit…(Mt 28:18-20). 

 
 
 
 
Chúa độc nhất nhưng không đơn độc 
vì Ngài có ba ngôi (St Thomas, 
Summa Theologia, part 
I,q.28,29,36,37,39,40). 
 
3.Tôn thờ một Chúa –ba ngôi. 
 
Trước nhất, chúng ta tin mầu nhiệm 
một Chúa-ba ngôi. Tin không phải vì 
hiểu mà vì đã được Chúa mạc khải (Mt 
28:19). 
 
Thứ hai, là con, chúng ta phải tuân giữ 
các giới răn  của Chúa vì Cha đã tạo 
nên ta , Con đã cứu chuộc ta và Thánh 
Thần đã thánh hóa ta. 
 
Hơn nữa, chúng ta sẽ đi loan báo Tin 
Mừng cho dân ngoại vì “ Mọi quyền 
năng trên trời dưới đất đã được ban 
cho Thầy. Vậy các con hãy đi làm cho 
muôn người nên môn đệ Thầy, rửa tội 
cho họ nhân danh Cha và Con và 
Thánh Thần …(Mt 28:18-20). 
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