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1. Đổ i mớ i 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới tâm hồn chúng con. 

Bài đọc thứ nhất, trích sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta 

thấy: Chúa Thánh Thần đã đổi mới các tông đồ như thế nào. 

Các tông đồ mặc dù đã được tiếp xúc với Chúa Giêsu sống 

lại, nhưng xem ra vẫn chưa được an tâm cho đủ, bởi vì các 

ông còn âu lo, còn dao động về những sự việc đã xảy ra cho 

Thầy mình mà các ông đã chứng kiến. Những tiếng la ó của 

đám đông thù địch như vẫn còn văng vẳng đâu đây, khiến các 

ông phải thu mình lại trong một căn phòng mà cửa thì đóng 

kín. Thế nhưng các ông đã trở nên những con người hoàn 

toàn khác sau khi Chúa Thánh Thần đến với các ông dưới 

hình lưỡi lửa. 

Hôm ấy là ngày lễ Ngũ tuần được mừng 50 ngày sau lễ 

Vượt qua của người Do Thái, để tưởng nhớ giao ước tại Sinai 

giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Từng đoàn người Do Thái 

từ nhiều nước khác nhau kéo về Giêrusalem vào dịp này. 

Như thế, việc ban Chúa Thánh Thần được diễn ra trong một 

khung cảnh có thể nói được là hùng vĩ. Hiện tượng ấy diễn ra 

dưới hình thức các tông đồ nói tiếng khác nhau tuỳ theo 

Thánh Thần ban cho các ông nói, khiến mọi người nghe đều 

bỡ ngỡ vì mọi người đều nghe các tông đồ nói tiếng thổ âm 

của mình. Hiện tượng này còn khiến chúng ta nhớ lại biến cố 

xảy ra tại tháp Babel, làm cho nhân loại bị phân rã. Hôm nay 

Chúa Thánh Thần lập lại sự thống nhất ngôn ngữ đã bị phá 

huỷ vì ngọn tháp kiêu căng ấy. Thời cứu độ sẽ là thời quy tụ 

muôn dân và các tông đồ cũng như các môn đệ của Chúa có 

sứ mạng loan báo Tin Mừng cho mọi người thuộc mọi ngôn 

ngữ, mọi tiếng nói. 

Tiêu biểu cho sự đổi mới dưới tác động của Chúa Thánh 

Thần là thánh Phêrô tông đồ. Ông đã mở toang cửa nhà họp, 
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đối diện với đám đông mà ông đã từng e ngại. Ông ngỏ lời 

với họ và nói lên niềm xác tín của mình về Đức Kitô, Đấng 

mà người Do Thái đã đóng đinh cách đây không lâu. Những 

kẻ chứng kiến không hiểu nổi sự việc đã cho rằng ông say. 

Đúng là Chúa Thánh Thần đã làm cho ông ra như say. Nhưng 

không phải là say rượu mà là say với Thần Khí của Chúa, say 

với niềm tin, say với lý tưởng. Hiệu lực của việc ban Chúa 

Thánh Thần quả là rõ ràng, nhưng đó cũng mới chỉ là điểm 

khởi đầu của một công cuộc hết sức to lớn, kéo dài cho tới 

ngày hôm nay. 

Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên say 

như Phêrô trong ngày lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Bởi đó, 

chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đến và đổi mới con 

người chúng ta, nhờ đó chúng ta trở nên hăng say với Tin 

Mừng cứu độ, với lý tưởng xây dựng một xã hội, một cuộc 

đời tốt đẹp hơn, trong lành hơn. 



 5. 

2. Chúa Thánh Thầ n. 

Lễ hiện xuống chính là ngày lễ 50 của Cựu Ước. Đó là 

cao điểm kết thúc cho mùa mừng lễ Vượt Qua, ngoài ra đó 

còn là ngày lễ tạ ơn vì Chúa đã cho mùa màng tốt tươi, cũng 

như để kỷ hiệm ngày Chúa công bố lề luật qua Môsê trên 

đỉnh núi Sinai. 

Đối với chúng ta hôm nay, thì lễ Hiện Xuống cũng chính 

là cao điểm, kết thúc cho mầu nhiệm Phục sinh. Như ngày 

Hiển Linh đối với ngày Giáng Sinh thế nào thì ngày lễ Hiện 

Xuống cũng vậy đối với lễ Phục Sinh. Tôi xin đưa ra một vài 

hình ảnh để so sánh. 

Trong ngày lễ Phục sinh, Đức Kitô như mặt trời hừng 

đông ló dạng. Còn trong ngày lễ Hiện xuống thì mặt trời ấy 

đã đứng bóng, chói loà và đem lại sức sống. Trong ngày lễ 

Phục sinh thửa vườn của Giáo Hội nở bông với những tín 

hữu mới được lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Còn trong ngày lễ 

Hiện xuống, những bông hoa ấy đã kết thành trái chín vàng 

trên cành cây. Người làm vườn là Đức Kitô đã trồng những 

mầm non mới. Còn mặt trời làm cho trái chín vàng đó là 

Chúa Thánh Thần. Trong ngày lễ Phục sinh chúng ta mới chỉ 

là những trẻ nhỏ của Thiên Chúa, chúng ta cần đến sữa mẹ là 

Chúa Thánh Thần. Chúng ta lớn lên trong nhà mẹ là Giáo 

Hội, một cách vô tư và hạnh phúc như những em nhỏ. Nhưng 

khi chúng ta trưởng thành, Giáo Hội, người Mẹ hiền của 

chúng ta, không ngần ngại bảo cho chúng ta biết rằng khoảng 

thời gian êm đẹp và thơ mộng ấy đã qua đi, giờ đây chúng ta 

là những lữ khách, sẽ gặp phải nhiều đau khổ, nhiều buồn 

phiền. Với lễ Hiện xuống, chúng ta trở nên là những người 

trưởng thành. Với lễ hiện xuống Chúa Thánh Thần làm việc 

và tác động. 
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Trước khi về trời Chúa Giêsu đã hứa không để cho chúng 

ta phải mồ côi, Người sẽ gởi đến cho chúng ta một Đấng an 

ủi, để nhắc lại những điều Người đã giảng dạy. Ngày hôm 

nay, Chúa Thánh Thần vẫn còn hoạt động trong Giáo Hội 

cũng như trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ tưởng 

đến Ngài, và chúng ta có thể gặp gỡ Ngài ở khắp mọi nơi. 

Ngài ngự trị trong tâm hồn chúng ta kể từ ngày chúng ta lãnh 

nhận bí tích Rửa Tội, để biến tâm hồn và thể xác chúng ta 

thành đền thờ cho Thiên Chúa, như lời thánh tông đồ đã 

khuyên nhủ: Anh em không nhớ rằng thân xác anh em là đền 

thờ của Chúa Thánh Thần hay sao. Hãy mang lấy Thiên Chúa 

và hãy tôn vinh Người trong thân xác anh em. Chúng ta sẽ dễ 

dàng trở nên thánh thiện, nếu chúng ta luôn ý thức rằng Chúa 

Thánh Thần đang ngự trị trong chúng ta. Còn đối với Giáo 

Hội, Chúa Thánh Thần luôn thánh hoá và hoạt động bằng các 

bí tích. Chúa Giêsu đã về trời và trở nên vị trung gian bầu cử 

cho chúng ta trước toà Đức Chúa Cha. Nhưng Giáo Hội trên 

trần gian hằng được Chúa Thánh Thần giúp đỡ và hướng dẫn. 

Trong bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu thực sự hiện diện, 

nhưng Ngài không thể tiếp nối những hành động mà ngày 

xưa Ngài đã thực hiện ở Palestin. Trong bí tích Thánh Thể 

Người chỉ là của lễ và của ăn cho chúng ta,. Thế nhưng, bí 

tích Thánh Thể lại chính là một dụng cụ Chúa Thánh Thần 

dùng để thánh hoá chúng ta. 

Chúa Thánh Thần chính là linh hồn của Giáo Hội. Và như 

chúng ta đã biết Giáo Hội là nhiệm thể của Đức Kitô. Thân 

xác muốn sống thì phải có linh hồn. Vai trò của linh hồn thật 

là quan trọng, nó là nguyên lý của sự sống, nếu linh hồn lìa 

khỏi thì thân xác sẽ phải chết. Cũng vậy Chúa Thánh Thần là 

linh hồn của nhiệm thể Giáo Hội, chính Ngài trao ban và bảo 

tồn đời sống ơn sủng trong chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta 

có thể cầu nguyện và làm được những việc tốt lành. Bởi đó, 
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trong ngày mừng kính Ngài hôm nay, chúng ta hãy mặc lấy 

ba tâm tình sau đây: Tâm tình thứ nhất là tâm tình vui mừng. 

Chính vì thế mà Giáo Hội đã mời gọi chúng ta qua lời kinh 

Tiền Tụng: Trong niềm hân hoan chứa chan, toàn thể vũ trụ 

đều nhảy mừng. Tâm tình thứ hai là tâm tình tin tưởng vào sự 

hiện diện và vào quyền năng của Chúa Thánh Thần trong 

Giáo Hội cũng như trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta phải 

cảm nghiệm và nhận ra quyền năng ấy. Và sau cùng chúng ta 

hãy mong mỏi xin Ngài ngự đến như lời Giáo Hội tha thiết 

nguyện cầu: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổ tràn 

đầy trong lòng các tín hữu những hồng ân của Ngài. 
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3. Ra đi-tha thứ  – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệ t 

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nghĩ đến bảy ơn 

Người ban qua bí tích Thêm Sức. Ta như người lãnh nhận 

một cách thụ động. Và những ơn Người ban chẳng ảnh 

hưởng gì đến đời sống ta. Đó thực là một quan niệm sai lầm 

tai hại. Thực ra, Đức Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống 

mãnh liệt, là sự trẻ trung của Giáo Hội, là năng lực đổi mới 

thế giới. Hãy đọc lại bài đọc I, ta sẽ thấy sức mạnh đổi mới 

của Người mãnh liệt như thế nào. Người như luồng gió 

cường tráng. Người như ngọn lửa bừng bừng. Luồng gió và 

ngọn lửa ấy đã khơi dậy nguồn năng lực tiềm ẩn nơi những 

bác thuyền chài thất học, biến họ thành những con người thay 

đổi thế giới. Nhận lãnh ơn Đức Chúa Thánh Thần là nhận 

lãnh sứ mạng hành động. Hôm nay, Chúa Giêsu tóm tắt sứ 

mạng hành động đó qua 2 nhiệm vụ: Ra đi và Tha thứ. 

Nhiệm vụ thứ nhất mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ 

khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là RA ĐI: “Như Cha 

đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nhận lãnh Chúa Thánh 

Thần là được sai đi. Chúa Thánh Thần là sức mạnh hành 

động. Người không thể bị giam hãm trong những căn phòng 

đóng kín cửa. Người không ưa thích những tâm hồn khép kín 

trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là mở tung cửa nhà ra đến 

đấy. Mở ra để đón lấy những luồn gió mới tươi mát. Mở ra 

để đón nhận mọi người đến với mình. Và nhất là mở ra để 

mình đến với mọi người. Một cuộc sống không giao tiếp sẽ 

trở nên nghèo nàn, tàn lụi. Một tâm hồn chỉ quy hướng về 

bản thân sẽ chẳng khác một vũng ao tù, ô nhiễm. Ra đi sẽ 

giúp ta nên phong phú, mạnh mẽ. Ra đi không phải là lang 

thang không mục đích, nhưng là đi đến những địa chỉ Thánh 

Thần muốn gửi ta đến. Những địa chỉ Thánh Thần muốn ta 

đến đó là “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố 
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cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ 

được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một 

năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19). Chúa Thánh 

Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ. Người sẽ phá tan cánh cửa 

hẹp hòi. Người sẽ củng cố những tâm hồn nhút nhát. Người 

sẽ quét sạch mọi lớp bụi bặm rêu phong. Người sẽ đổ tràn 

vào hồn ta nguồn nhựa sống mới giúp ta hăng hái lên đường. 

Nhiệm vụ thứ hai mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ 

khi ban Thánh Thần cho các ông, đó là THA THỨ: “Anh 

em tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Tha thứ, hoà giải 

luôn là một vấn đề lớn của thế giới. Trên thế giới, những 

cuộc chiến tranh, chia rẽ, xung khắc xảy ra hầu như hằng 

ngày. Con người là bất toàn, nên sống chung là có bất đồng, 

xung khắc. Nếu cứ mỗi lần có xung khắc, ta loại trừ đi một 

người bạn, thì có lẽ cuối cùng ta sẽ chẳng còn người bạn nào. 

Người ta không thể sống một mình. Mỗi người đều cần đến 

người khác. Sống chung với nhau là một nhu cầu. Vì thế, 

việc tha thứ, hoà giải là vô cùng cần thiết. Hoà giải hệ tại ở 

hai động tác: xin lỗi và tha lỗi. Hai việc đều khó làm. Vì con 

người đầy tự ái. Dù biết mình lỡ lầm, nhưng ít có ai đủ can 

đảm nhận lỗi và xin lỗi. Xin lỗi đã khó, tha lỗi còn khó hơn. 

Chính vì thế, việc hoà giải cần rất nhiều ơn Chúa Thánh Thần, 

ở đây, ta phải nhìn vào Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô như 

tấm gương sáng chói. Người là tấm gương sáng về sự ra đi. 

Cuộc đời Người là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù 

tuổi cao sức yếu, nhưng Người vẫn lên đường đi đến với mọi 

dân tộc, mọi đất nước. Người tiếp xúc với tất cả mọi người 

không phân biệt tôn giáo, chính kiến, mầu da, chủng tộc, 

ngôn ngữ. Người đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hoà 

và thù nghịch với Người. Để chuẩn bị đón mừng Năm Thánh, 

Người đã làm một cử chỉ ngoạn mục chưa từng có trong lịch 

sử Giáo Hội. Đó là Người công khai nhìn nhận những lỗi lầm 
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của Giáo Hội để xin mọi người tha thứ. Đây quả là một hoạt 

động của Chúa Thánh Thần để thanh tẩy Giáo Hội. Đức 

Thánh Cha đã được ơn Chúa Thánh Thần nên đã ra đi làm 

hoà với mọi người. Chính cử chỉ khiêm nhường ấy đã giúp 

đổi mới Giáo Hội, đem đến cho Giáo Hội một khuôn mặt mới 

trẻ trung hơn, một sức sống mới dồi dào hơn, một phong cách 

hiện diện mới dễ thương dễ mến hơn. 

Ta hãy biết noi gương Đức Thánh Cha. Hãy biết ra đi, 

không chỉ là đi hành hương viếng nhà thờ để lãnh ơn toàn xá, 

nhưng còn là ra đi đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn, 

những người bị bỏ rơi, những người kém may mắn ở đời, 

những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả 

những người làm hại ta nữa. Nhất là hãy gieo rắc sự tha thứ. 

Tha thứ cho anh em để anh em cũng tha thứ cho ta, để chúng 

ta xứng đáng trở thành con Thiên Chúa. Đức Chúa Thánh 

Thần muốn đổi mới Giáo Hội. Nhưng việc đổi mới phải bắt 

đầu từ mỗi tâm hồn. Đức Chúa Thánh Thần sẽ canh tân bộ 

mặt thế giới, nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con 

người. Ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhân ơn Chúa Thánh 

Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Người. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới tâm hồn con. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1- Đức Chúa Thánh Thần mời gọi bạn ra đi đến với người 

khác. Bạn có thường đi thăm viếng những người nghèo hèn, 

nhất là những người bạn không có cảm tình không? 

2- Bạn có muốn tha thứ, làm hoà với người khác không? 

Bạn đã có cố gắng nào để làm hoà trong Năm Thánh? 

3- Bạn nghĩ gì về việc Đức Thánh Cha xin lỗi? 

4- Bạn có sẵn sàng để Đức Chúa Thánh Thần biến đổi bạn 

không? 
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4. Lễ  Hiệ n Xuố ng: Khai sinh Giáo Hộ i truyề n giáo 

(Suy niệm của Thiên Phúc) 

Giải Nobel Hòa bình năm 2000 đã được trao cho Tổng 

Thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung, một con người đã từ 30 

năm nay đấu tranh không mệt mỏi cho công bằng, dân chủ và 

hòa hợp. 

Tổng Thống Kim là một người Công giáo, được Đức cố 

TGM Seoul rửa tội vào năm 1956. Trong một đất nước chỉ có 

10% dân số là Công giáo thì sự kiện này cũng đang nhắc nhở 

về sự dấn thân của Giáo Hội Công Giáo tại lục địa Á Châu 

này. 

Phần thưởng này đã được các vị lả đạo và chức sắc tôn 

giáo ở Hàn Quốc hân hoan chúc mừng. Một vị Hòa thượng 

lãnh đạo một Tông phái Phật giáo lớn nhất ở Hàn Quốc 

nhận định như sau: “Tổng thống Kim Dae-Jung sẽ được ghi 

nhớ như một vị lãnh đạo nổi bật của thế giới”. 

*** 

Lễ Hiện xuống là lễ khai sinh một Giáo hội truyền giáo. 

Và nỗ lực đấu tranh cho công bằng, dân chủ và hòa bình với 

danh nghĩa là người Công giáo như Tổng thống Kim Dae-

Jung chính là một công cuộc truyền giáo. 

“Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi 

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy 

Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh 

Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm 

cho các ngài hoàn toàn đổi mới. 

Từ chỗ không hiểu gì cả, thì nay các ngài đã hiểu rõ tất cả. 

Từ sự nhát đảm run sợ, cửa đóng then cài, thì nay các ngài 

mạnh dạn can đảm mở toang cửa ra. 

Từ những dân chài ít họ, thì nay các ngài nói được nhiều 

thứ tiếng khác nhau. 
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Bằng chứng là Pherô, trước đây run sợ trước câu hỏi của 

một cô đầy tớ, thế mà nay dám đứng lên rao giảng giữa 

những người đã giết chết Thầy mình, khiến cho 3000 người 

gia nhập Giáo hội với chỉ một bài giảng duy nhất. 

Không những các ngài can đảm rao giảng Đức Kitô chịu 

đóng đinh, mà còn dám hy sinh cả tính mạng vì danh thánh 

ấy. Tất cả các ngài đều đã chịu tử vì đạo. Và sau Pherô, 39 vị 

Giáo hoàng tiên khởi đều anh dũng chết vì đạo thánh. 

Người ta tưởng các ngài say rượu, nhưng thật sự thì các 

ngài đang say Chúa. 

Người ta nghĩ các ngài điên dại, nhưng quả thật thì các 

ngài đang đầy tràn Thánh Thần. 

Lễ Hiện xuống không chỉ là  ngày khia sinh Giáo hội, mà 

Lễ Hiện Xuống vẫn còn tiếp diễn, nghĩa là Chúa Thánh Thần 

vẫn hoạt động trong Giáo Hội. Người ta gọi Công đồng 

Vatican II là một Lễ Hiện Xuống mới, một luồng gió mới đã 

thổi vào Giáo Hội để canh tân cho thích hợp với độ chóng 

mặt của thế giới ngày nay. (năm nay 1963-2013 kỉ niệm 50 

Công đồng Vatican II, năm Đức Tin của Giáo Hội Công giáo 

do Đức Thánh Cha Bênedictô XVI công bố) 

Công đồng đã long trọng khẳng định: “Tự bản tính, Giáo 

Hội lữ hành  phải truyền giáo” (TG 2). Đức Gioan Phaolô II 

nhận định: “Đã đến lúc phải dốc toàn lực trong Giáo Hội vào 

một cuộc loan báo Tin Mừng mới và vào sứ vụ đến với muôn 

dân. Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, 

không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách 

vụ cao cả này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc” (Sứ 

vụ Đấng Cứu Độ, 3). 

Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ sau khi tham dự Hội nghị 

toàn thể lần thứ bảy liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã có 

cảm nhận rất sâu sắc này: “Giáo Hội tại Châu Á phải là một 

giáo hội truyền giáo”. Ngài giải thích: “Vì Chúa Giêsu là 
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người châu Á, Giáo Hội Thiên Chúa đã được phát sinh tại 

châu Á, và ý định của Thiên  Chúa là cứu độ hết mọi người , 

thế mà hôm nay lại rất ít người châu Á biết Chúa và tin theo 

Chúa” (CGDT số 1250). Quả thật, tại châu Á, đông dân nhất 

năm châu mà chỉ có 3% dân số tin theo Chúa. Đó là nỗi ray 

rứt của mỗi người chúng ta, mà cũng là thách thức từng ngày 

của mỗi tín hữu Kitô. 

*** 

Lạy Chúa, xin hãy thôi thúc nơi chúng con khát vọng 

truyền giáo, khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc, 

văn minh và an bình cho tha nhân, nhất là khát vọng muốn 

giới thiệu Đức Giêsu cho thế giới; nhưng trước hết, là cho 

những người bên cạnh chúng con bằng đời sống phục vụ và 

yêu thương. Amen. 
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5. Ý nghĩ a cuộ c số ng. 

Chúa Thánh Thần đem lại gì cho chúng ta. Đó là câu hỏi 

chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Và ơn huệ đầu tiên Ngài đem 

lại đó là đức tin. Chính đức tin sẽ tạo nên nơi chúng ta một 

cái nhìn mới. 

Kể từ nay, chúng ta không còn cúi mặt nhìn xuống đất, 

mà còn có thể ngước mắt nhìn lên trời. Và qua những thực tại 

trần gian, chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị siêu nhiên. Chúa 

Thánh Thần sẽ mở ra một chân trời mới, sẽ hướng dẫn chúng 

ta bước vào cõi sống đời đời. Hẳn rằng đã hơn một lần chúng 

ta băn khoăn và tự hỏi: Hỡi người, người là ai? Tại sao người 

lại sống trên mặt đất này. Rồi người sẽ đi về đâu? Mục đích 

cuộc sống của người là gì? Ý nghĩa cuộc sống của người là gì? 

Có một nhà hiền triết nọ cũng đã suy tư như thế. Hôm đó, 

ông đi lang thang trong rừng, miệng không ngừng lặp lại câu 

hỏi: Đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Bỗng một con họa mi 

bay đến và nói: Ý nghĩa cuộc sống ư? Chỉ là tiếng hót véo 

von. Rồi nó bay đi nhưng vẫn còn vương lại những âm thanh 

dễ mến. Nghe vậy, chú chuột chù phản đối: Đời là một cuộc 

chiến đấu không ngừng với bóng tối. 

Thế nhưng chị bướm lại lắc đầu không chịu: Cuộc sống 

chỉ là hưởng thụ và vui thú. Bấy giờ bác ong mật phát biểu: 

Cuộc sống không chỉ là vui thú, mà còn là lao động, lao động 

nhiều hơn vui chơi. Cô phượng hoàng thì vỗ cánh và nói: 

Chẳng ai có lý hết, đời sống chính là tự do, được tung bay 

trên khắp khoảng trời xanh. Cụ tùng bách thì lắc đầu và bảo: 

Đời sống là một cố gắng để vươn cao. Nhưng cô hồng nhung 

lại quả quyết: Cuộc đời chỉ là những tháng ngày trau chuốt 

cho vẻ đẹp được thêm duyên dáng. Còn chàng mây lang 

thang lại thở dài: Đời sống chỉ là những lần chia ly, khổ đau, 
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cay đắng và nước mắt. Còn bà sóng thần thì bảo: Đời là một 

sự đổi thay không ngừng. 

Nhà hiền triết hốt hoảng và chạy trốn khỏi khu rừng để 

không còn nghe tiếng nói của muôn loài trước một vấn nạn 

chưa được giải quyết. 

Còn chúng ta thì sao? Rất có thể chúng ta cũng đã băn 

khoăn như nhà hiền triết, để rồi cảm thấy như bế tắc, không 

tìm ra đáp số cho bài toán. 

Thế nhưng với biến cố Hiện xuống, các môn đệ đã nhìn rõ 

vấn đề, đã thấu suốt được những chân lý mà Chúa Giêsu đã 

truyền dạy. Với ơn Chúa Thánh Thần chúng ta cũng sẽ nếm 

thử được niềm an bình và nỗi mừng vui, bởi vì chúng ta xác 

tín rằng: quê hương chúng ta không phải ở mặt đất này, 

nhưng là ở chốn trời cao. Cuộc sống tạm bợ phù du này sẽ 

kết thúc để rồi mở ra một chân trời hạnh phúc, kéo dài tới 

vĩnh cửu. Nhờ đức tin lãnh nhận, chúng ta có được cái nhìn 

mới và biết đánh giá đúng mức những thực tại trần gian, biết 

xử dụng chúng để xây dựng cuộc sống siêu nhiên. 

Thánh Cyrillo đã so sánh: Chúa Thánh Thần tác động 

trong chúng ta như ánh sáng mặt trời tác động trên con mắt. 

Nếu đi từ bóng tối ra ánh sáng, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều 

vật trước kia chúng ta không nhìn thấy. Cũng vậy, với Chúa 

Thánh Thần chúng ta sẽ nhìn xem tất cả bằng cặp mắt siêu 

nhiên, chúng ta sẽ khám phá ra những giá trị thiêng liêng cho 

cuộc sống tạm gửi này, để rồi chúng ta sẽ không dừng lại, sẽ 

không đầu tư cho những vui thú chóng qua, nhưng sẽ tìm 

kiếm và đầu tư cho hạnh phúc vĩnh cửu. 

Ngày xưa Chúa Thánh Thần bay lượn trên nước và đã 

biến cái đám hỗn mang thành một vũ trụ có trật tự thế nào, 

thì bây giờ Ngài cũng bay lượn, cũng hiện diện trong tâm hồn 

để biến con người tội lỗi, vô trật tự của chúng ta thành một 

Kytô hữu đích thực, Ngài sẽ cởi bỏ con người cũ của chúng 
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ta, biến chúng ta trở nên một tạo vật mới, một con người mới. 

Vậy con người mới ấy là như thế nào? Chắc hẳn bề ngoài 

chúng ta vẫn như trước vẫn giống với mọi người, có đầu, có 

mắt, có trái tim, nhưng cách thức chúng ta nhìn ngắm, cách 

thức chúng ta suy nghĩ, cách thức chúng ta yêu mến thì lại 

hoàn toàn thay đổi, như lời tiên tri Êgiêkiel đã diễn tả: Ta sẽ 

rảy nước tinh tuyền trên các ngươi và các ngươi sẽ được 

trong sạch. Ta sẽ cất khỏi các ngươi trái tim bằng đá, nhưng 

sẽ ban cho các ngươi một trái tim bằng thịt. Ta sẽ ban cho 

các ngươi một trái tim mới và một thần khí mới. 

Với Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn, chúng ta sẽ 

nhìn cuộc sống, nhìn những người anh em, nhìn thế giới, 

nhìn dòng lịch sử một cách khác. Chúng ta sẽ nhìn những 

khổ đau, những thử thách và những đắng cay một cách khác. 

Chúng ta sẽ tìm thấy được những giá trị siêu nhiên của chúng. 

Bởi đó, hãy mở cửa đón nhận Chúa Thánh Thần, hãy lắng 

nghe tiếng nói của Ngài, hãy bước đi dưới sự soi dẫn của 

Ngài, hãy sống theo những gì Ngài chỉ bảo. Đừng dập tắt 

ngọn lửa của Ngài, để nhờ đó, Ngài sẽ hun đúc đức tin, để 

nhờ đó chúng ta biết đánh giá đúng mức những thực tại trần 

gian. 
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6. Bình an giữa chố n phong ba – Thiên Phúc 

Ngày xửa ngày xưa có một vị vua treo giải thưởng cho 

nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình an. 

Nhiều hoạ sĩ đã cố công vẽ những bức tranh tuyệt đẹp để 

trình lên vua. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh đó nhưng 

chỉ thích có hai tấm và ông phải chọn lấy một. 

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương 

tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên 

trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. 

Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một 

bức tranh bình an thật hoàn hảo. 

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi nhưng những ngọn 

núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận 

dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách 

núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật 

chẳng bình an chút nào. 

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng 

thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. 

Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng 

thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an 

nhiên đậu trên tổ của mình… Bình an thật sự! 

Nhà vua công bố: “Ta chấm bức tranh này! Sự bình an 

không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó 

khăn, không cực nhọc. Bình an có nghĩa ngay chính khi đang 

ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong 

trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của bình an”. 

*** 

Sau khi Đức Giêsu chịu chết, các tông đồ sợ người Do 

Thái lùng bắt, nên đã trốn vào phòng, cửa đóng then cài. 

Giữa cơn phong ba bão táp, Đức Giêsu sống lại, hiện ra 

với các ông, như chim mẹ an nhiên đậu trên tổ canh giữ bầy 
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con, Người mang lại cho các ông sự bình an đích thực: “Bình 

an cho anh em!” 

Bình an của Đấng Phục Sinh không phải là thứ bình an 

không có sóng gió. Bình an của Người là bình an trong tâm 

hồn. Bình an ấy không loại trừ phải đối đầu với kẻ thù. Bình 

an ấy giúp ta đối diện với khổ đau và nỗi chết. Chính vì thế 

mà sau khi trao bình an, Đức Giêsu đã cho các môn đệ “xem 

tay và cạnh sườn” Người. Đó là bằng chứng của một cuộc 

chiến đấu đầy gian truân mà các môn đệ sẽ phải đi tới. 

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói 

xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận 

lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-22). Nhận được bình an, lòng 

tràn ngập hân hoan, các môn đệ không còn nhát sợ. Với sức 

mạnh của Thánh Thần các ngài mạnh dạn tung cửa ra ngoài, 

hiên ngang rao giảng về Đức Giêsu, Đấng đã bị người ta giết 

chết, nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại. Người đang 

hiện diện sống động giữa các ngài và đang hoạt động mãnh 

liệt trong các ngài. 

Lễ Hiện Xuống nhắc nhở người tín hữu về một Thánh 

Thần bình an đã hoạt động trong lòng Giáo Hội suốt hơn 

2000 năm qua. Người cũng đang hiện diện trong những 

người đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để sai họ đi làm chứng 

nhân cho Tin Mừng. 

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần mở toang 

cánh cửa tâm hồn, không còn nhát sợ nhưng can đảm chiến 

đấu với thử thách, khổ đau trong cuộc sống. 

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần dẫn dắt 

chúng ta đến với người nghèo khổ, bất hạnh, để tận tình yêu 

thương và kính trọng họ cho xứng với phẩm giá con người. 

Làm chứng cho Tin Mừng là để Thánh Thần là để Thánh 

Thần thúc đẩy chúng ta đến với những người chưa nhận biết 

Chúa bằng đời sống dấn thân phục vụ trong hân hoan. 
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Nếu mỗi người tín hữu biết mềm mại để Thánh Thần canh 

tân đổi mới, nếu mỗi chúng ta biết lắng nghe tiếng nói thầm 

lặng nhưng mạnh mẽ của Thánh Thần, thì mọi người sẽ thấy 

những biến đổi kỳ diệu trên toàn thế giới. 

*** 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như ngọn gió 

mát, thổi vào cuộc đời chúng con luồng sinh khí mới để cả 

trái đất này được thay da đổi thịt trong cùng một Thánh Thần 

Tình Yêu. Amen!. 
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7. Đấ ng Bả o trợ  – ĐGM. Giuse Vũ  Vă n Thiên 

Một câu chuyện vui kể lại, có anh thanh niên đang học 

giáo lý dự tòng, khi học kinh Chúa Thánh Thần, anh học mãi 

mà không thuộc. Khó nhất là nhiều lần cứ lặp đi lặp lại 

“Chúa Thánh Thần xuống… Chúa Thánh Thần lại xuống….”. 

Anh sốt ruột nói với bà xơ dạy giáo lý: “Sao không thấy 

Chúa Thánh Thần lên mà thấy cứ xuống hoài?” Bà xơ trả lời: 

“Nếu Chúa Thánh Thần mà lên thì thế giới này sẽ bị hủy diệt 

còn ghê gớm hơn là bom nguyên tử!” 

Kinh Chúa Thánh Thần nhắc lại một biến cố quan trọng 

trong lịch sử cứu độ: đó là ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa 

Thánh Thần đến để canh tân Giáo Hội. Kể từ ngày ấy, Chúa 

Thánh Thần luôn hiện diện để nâng đỡ và bảo trợ Giáo Hội. 

Sở dĩ người tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần, vì họ xác tín 

rằng, mọi hoạt động, nếu muốn thành công, cần có ơn của 

Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng Bảo trợ. 

“Thày sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em” (x.Ga 16, 7). 

Chúa Thánh Thần đã đến để quy tụ nhóm các môn đệ đang 

hoang mang sợ hãi, biến đổi lòng họ và làm cho họ trở thành 

những nhân chứng trung kiên của Đấng Phục Sinh. 

Lịch sử Giáo Hội, nhất là mở miền Bắc Việt Nam, chứng 

minh sức mạnh kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Trong những 

năm tháng khó khăn, thiếu vắng linh mục, không có lớp giáo 

lý, không có những hoạt động tông đồ, nhưng Chúa Thánh 

Thần vẫn âm thầm hoạt động. Ngài tác động nơi những ông 

trùm, bà quản, văn hóa rất khiêm tốn, nhưng lại mạnh mẽ lạ 

thường. Lý lẽ của họ rất đơn giản mà mang tính thuyết phục. 

Kiến thức của họ rất sơ sài mà lại là nền tảng cho một đức tin 

chắc chắn. Có những cụ ông cụ bà đạo đức thánh thiện truyền 

lại đức tin cho con cháu chỉ bằng những lời kinh đơn sơ. Nhờ 

những “chứng nhân đức tin” này mà biết bao ngôi thánh 
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đường được gìn giữ, biết bao cộng đoàn đức tin được duy trì, 

tồn tại ….. Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người tín hữu và 

ban cho họ sức mạnh, soi sáng cho họ biết những gì cần phải 

làm. Giáo Hội tồn tại là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, 

thông qua những con người bình dân và trung tín ấy. Là 

Đấng Bảo trợ, Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và làm cho 

Giáo Hội phát triển. 

Và hôm nay, hai mươi thế kỷ sau sự kiện Ngũ Tuần, Ngôi 

Ba Thiên Chúa vẫn đang từng giờ từng phút bảo trợ Giáo Hội 

và làm cho Giáo Hội sống. Cũng như Chúa Thánh Thần luôn 

làm cho vũ trụ được sống, Ngài cũng luôn luôn thông truyền 

sức sống siêu nhiên cho Giáo Hội “Ngài rút hơi thở chúng đi, 

chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu 

Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân 

bộ mặt trái đất” (Tv 103,29). Nếu một ngày nào đó, không có 

ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, Giáo Hội sẽ trở thành xác 

không hồn. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội của 

Chúa Ki-tô lan tỏa một vẻ đẹp diệu kỳ. Vẻ đẹp ấy thể hiện 

qua tình hiệp nhất giữa các tín hữu, qua sức mạnh của đức tin, 

qua tính linh thiêng của những nghi thức phụng vụ. Chúa 

Thánh Thần còn làm cho vẻ đẹp Giáo Hội rạng ngời nơi 

khuôn mặt và cuộc đời các tín hữu, giúp họ dấn thân hy sinh, 

kiên vững trung thành sống chết vì Chúa. 

Sách Giáo lý của Giáo Hội công giáo đã liệt kê những 

biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần như: nước, sự xức dầu, lửa, 

áng mây và ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay, chim bồ câu. 

Tất cả những biểu tượng trên diễn tả những nhu cầu cần thiết 

để con người có thể sống trên trần gian. Thế gian sẽ vắng 

bóng sự sống nếu không có Chúa Thánh Thần. Cuộc sống 

con người sẽ mất định hướng nếu không có Chúa Thánh 

Thần. 



 22. 

Ca Tiếp liên của phụng vụ hôm nay cũng diễn tả những 

hoạt động đa dạng của Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài luôn thực 

thi sứ mạng “bảo trợ” trong suốt đời sống con người và đời 

sống đức tin “Nếu không có Chúa hộ phù, trong con người 

còn chi thanh khiết?”. 

Nhờ sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần mà các tín hữu 

được liên kết với nhau trong tình hiệp thông. “Tất cả chúng ta 

đã lãnh nhận cùng một Thần Khí duy nhất là Thánh Thần, 

nên một cách nào đó chúng ta được kết hợp với nhau và với 

Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta nhiều người và mặc dầu Đức 

Ki-tô đã làm cho Thần Khí của chúa Cha và của Người cư 

ngụ trong mỗi người chúng ta” (thánh Cyrillô thành 

Alexandria). Bài đọc I và bài đọc II trong Phụng vụ đều diễn 

tả vai trò của Chúa Thánh Thần là Đấng liên kết mọi tín hữu 

nên một. Lễ Ngũ Tuần hàn gắn những chia rẽ đổ vỡ của thời 

Ba-ben trong Cựu ước. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, 

Giáo Hội sống động như một thân thể, gồm nhiều chi thể 

khác nhau, nhưng cùng chung một sự sống. 

Việc nhận lãnh Chúa Thánh Thần giúp người tín hữu thực 

hiện được biết bao điều kỳ diệu. Khi Chúa Giêsu đã ban 

Thánh Thần cho các môn đệ, Người cũng ủy thác cho các 

ông quyền tha tội và cầm buộc và biết bao quyền năng khác, 

đến nỗi các ông có thể làm được phép lạ, như chính Chúa 

Giêsu đã làm. Khi chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh 

Thần, chúng ta sẽ thực hiện được những “phép lạ” trong cuộc 

sống, đó là vượt lên sự chết, canh tân đổi mới cuộc đời để 

sống cuộc sống mới. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến canh tân cõi lòng 

chúng con. Xin soi sáng cho chúng con và mọi người trong 

thế giới hôm nay, để hết thảy cùng chung tay xây dựng một 

thế giới an bình hạnh phúc. Amen. 
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8. Xin hiệ p nhấ t chúng con - Lm. Jos Tạ  Duy Tuyề n 

Trong mỗi dịp sinh nhật, người ta thường đặt những ngọn 

nến tượng trưng cho mỗi năm tháng cuộc đời. 

Bên ánh nến lung linh huyền bí, người ta trao gửi những 

ước nguyện, những ưu tư trăn trở sâu thẳm nhất của cõi lòng 

mình. Có lần tôi hỏi một em bé mừng sinh nhật rằng: “Em 

ước điều gì trong ngày sinh nhật của em?”. Em trả lời: “Em 

ước mơ cha mẹ tha thứ cho nhau và về chung sống trong một 

mái ấm gia đình”. 

Một điều ước thật bình dị và cũng thật thiết thực. Cha mẹ 

em đã ly dị. Họ không còn yêu thương nhau. Họ chia tay 

nhau cũng đồng nghĩa chiếc nôi êm ấm của gia đình đã tan 

nát. Thế nên, em mong ước cho cha mẹ đoàn tụ để xây dựng 

lại mái ấm gia đình đã đổ vỡ. Một mái ấm đã từng rộn rã 

tiếng cười và đầy ắp yêu thương mà nay không còn nữa. Một 

mái ấm mà “ai đi xa” cũng nhớ về mà nay chỉ còn sự tiếc 

nuối xót xa, vì chồng một nơi, vợ một nơi! 

Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cũng 

là ngày khai sinh của Giáo Hội. Giáo Hội mừng sinh nhật thứ 

2015 của mình. Chúng ta ước mơ điều gì? Giáo Hội còn 

những ưu tư, trăn trở nào mà bao nhiêu năm nay vẫn chưa 

hoàn thành ước nguyện? Phải chăng đó là sự hiệp nhất nên 

một trong Chúa? Phải chăng đó là bầu khí yêu thương mà 

sách Tông đồ Công vụ đã từng diễn tả: “Họ đồng tâm nhất trí 

với nhau. Họ coi mọi sự là của chung. Họ cử hành Thánh Thể 

với việc chia sẻ cơm bánh với nhau để không ai phải thiếu 

thốn” (Cv 2,42-46). 

Thực vậy, hơn 2000 năm đã qua rồi, nỗi niềm khao khát 

quy tụ thành một đoàn chiên duy nhất của Thầy Chí Thánh 

Giêsu vẫn còn đó! Ngài khao khát cho ngọn lửa của yêu 

thương được bùng cháy mọi nơi, được lan toả đến mọi nhà và 
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sưởi ấm mọi con tim đang giá băng! Thế mà lửa yêu thương 

vẫn còn nguội lạnh nơi nhiều gia đình, nhiều cộng đoàn và 

xứ đạo! Hơn 2000 năm đã qua, thế mà ngọn lửa hiệp nhất và 

yêu thương của Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần 

vẫn còn loe loét giữa thế giới mênh mông này. Đức Kitô đã 

bị “chia năm xẻ bảy” bởi Công giáo - Chính Thống - Tin 

Lành - Anh giáo. Niềm tin con một Cha trên trời cũng bị 

phân tán bởi Do Thái giáo - Hồi giáo và Công giáo... Đây 

cũng là nỗi niềm khát khao của Đức Thánh Cha Bênêđictô 

XVI khi mà Ngài đặt chân đến những vùng đất được coi là 

cấm địa của Hồi giáo, của Do Thái giáo. Ngài đang cùng với 

Thánh Thần đến để tìm lại tiếng nói chung, để xây dựng lại 

tình hiệp nhất của những người con Một Cha trên trời. Ngài 

đang thực hiện lại những bước chân hào hùng của các Tông 

đồ khi đầy tràn Chúa Thánh Thần năm xưa. Khi được đón 

nhận Chúa Thánh Thần, các ngài đã tháo cởi những ràng 

buộc trong căn phòng đóng kín. Các ngài đi đến với muôn 

dân. Các ngài dùng ngôn ngữ của Thánh Thần nên ai cũng 

hiểu. Ai cũng cảm thấy sự gần gũi của Giáo Hội. Một ngôn 

ngữ của tình yêu. Một ngôn ngữ tạo nên sự hiệp nhất thay 

cho sự chia ly thời Babel năm xưa. 

Vâng, Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã đến. Ngài đã 

mở ra cho các môn đệ chân trời mới của cuộc sống, khiến các 

ông phải mở tung cánh cửa đang khép kín mà đến với muôn 

dân, mà thổi vào lòng nhân thế tình yêu và sức sống của 

Chúa. Ngọn gió Thánh Thần đó vẫn tiếp tục mang lại sự đổi 

mới cho con người hôm nay nếu chúng ta biết mở lòng ra cho 

ơn Chúa tác động, nếu chúng ta dám quên đi cái tôi của mình 

để Chúa Thánh Thần hoạt động trong chính cuộc đời chúng 

ta và biến chúng ta thành sứ giả của yêu thương, của hiệp 

nhất và bình an. 
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Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến trong tâm hồn 

chúng con và nhóm lên ngọn lửa tình yêu Chúa trong lòng 

chúng con, để chúng ra đi xây dựng tình hiệp nhất và yêu 

thương cho con người hôm nay. Amen. 
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9. Cuộ c sáng tạ o mớ i – Lm Ignatiô Trầ n Ngà 

Sau khi tạo dựng vũ trụ càn khôn cùng muôn vật diệu kỳ 

trong hoàn vũ, Thiên Chúa vẫn chưa hài lòng với tác phẩm 

của mình. Người muốn sáng tạo thêm một kiệt tác trổi vượt 

tất cả những gì Người đã dựng nên. 

Thế là Ba Ngôi Thiên Chúa quyết định tạo dựng con 

người: “Chúng ta hãy sáng tạo con người theo hình ảnh 

chúng ta, giống như chúng ta, để chúng làm chủ cá biển chim 

trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới 

đất” (St 1, 26) 

Thiên Chúa lấy bùn đất, nắn thành hình một con người, 

nhưng hình tượng nầy vẫn còn trơ trơ bất động, vô cảm, vô 

tri … 

Thế rồi Thiên Chúa thổi hơi vào lỗ mũi của hình tượng 

nầy và điều kỳ diệu đã xảy ra: khối đất vô hồn mang hình 

dạng con người đang nằm im lìm bất động bỗng cựa mình 

đứng lên trở thành người sống: có tư duy, có tình cảm, có tự 

do, có óc sáng tạo… mang đậm dấu ấn và bản sắc của Thiên 

Chúa. Thế là Thiên Chúa đã hoàn thành kiệt tác Ađam là 

nguyên tổ của loài người. 

Con người cũ bị băng hoại vì tội lỗi 

Nhưng tiếc thay, tội lỗi đã thấm nhập vào thế gian làm 

băng hoại con người. Kiệt tác của Thiên Chúa đã bị biến chất 

thảm hại nên Thiên Chúa phải theo đuổi một kế hoạch tạo 

dựng mới. 

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người khởi đầu công 

cuộc nầy. Người quy tụ những môn đệ đầu tiên, và dùng 

những vị nầy làm nhân tố phát sinh một dân mới. 

Nhưng sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời, các môn 

đệ cảm thấy lạc lõng bơ vơ như đoàn chiên không chủ, như 

rắn mất đầu. Các ngài sống âm thầm, im hơi lặng tiếng, co 



 27. 

cụm trong phòng đóng kín vì sợ người Do-Thái, tựa như 

Ađam lúc chưa được hơi thở của Thiên Chúa thổi vào. (Ga 

20,19) 

Con người mới được tác sinh 

Thế rồi “vào chiều ngày hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, 

nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người 

Do-thái, Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an 

cho anh em!" 

Và như thuở ban đầu Thiên Chúa thổi hơi vào mũi A-đam 

để ban cho ông sự sống, thì nay Chúa Giêsu “thổi hơi vào các 

môn đệ và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 

20,19. 22) 

Theo ngôn ngữ Kinh Thánh (bằng tiếng Do-thái cổ), Chúa 

Thánh Thần được gọi là Ru-ah, nghĩa là Hơi Thở hay Thần 

Khí. 

Thổi hơi vào các môn đệ có nghĩa là Chúa Giêsu truyền 

ban Thần Khí (= Chúa Thánh Thần) cho các ông. 

Như hôm xưa Ađam vươn vai chỗi dậy sau khi đón nhận 

hơi thở của Thiên Chúa, các môn đệ một khi đã lãnh nhận 

Hơi Thở ban Thần Khí của Chúa Giêsu cũng được tái sinh, 

cựa mình chỗi dậy, thoát ra khỏi căn phòng đóng kín như mộ 

địa giam nhốt mình để đi đến với muôn dân, loan truyền Tin 

Mừng cứu độ cho toàn thế giới, sẵn sàng hy sinh cả mạng 

sống vì Nước Trời... 

Thế là nhân loại mới đã được tác sinh từ biến cố trọng đại 

nầy, khởi từ ngày hôm ấy. 

Lạy Chúa Giêsu, 

Nếu không có làn hơi của Thiên Chúa thổi vào, A-đam chỉ 

là một khối đất vô tri bất động và không hề có sự sống. 

Nếu không được Chúa thổi hơi ban Thần Khí, các tông đồ 

xưa cũng chỉ là một nhóm người bạc nhược, ươn hèn. 
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Và hôm nay, nếu không được đón nhận Thần Khí Chúa 

ban, chúng con cũng chỉ là những kitô hữu nguội lạnh, thiếu 

nhiệt thành và luôn đứng bên lề Hội Thánh. 

Nguyện xin Chúa thổi hơi ban Thần Khí cho chúng con 

như đã ban cho các môn đệ năm xưa, để chúng con được đón 

nhận Sự Sống Mới và kiên quyết lên đường thi hành sứ mạng 

loan Tin Mừng cho muôn dân. 
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10. Chúa Thánh Thầ n. 

Trong phần chia sẻ sáng hôm nay tôi muốn đưa ra một 

câu hỏi như thế này: Chúa Thánh Thần là Đấng nào? Với câu 

hỏi này chúng ta đi sâu vào bản tính Thiên Chúa, nhưng chỉ 

có đức tin mới trả lời được cho chúng ta mà thôi. Đúng thế, 

thánh Tôma tiến sĩ đã nói: Hiện tại chúng ta không thể nào 

hiểu thấu vì mầu nhiệm ấy vượt quá khả năng hạn hẹp của trí 

khôn con người. 

Trong Cựu Ước chúng ta chỉ ghi nhận được một vài hình 

ảnh thật mù mờ về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng 

ta phải chờ đến Đức Kitô, người Con duy nhất của Thiên 

Chúa đến và mạc khải, chúng ta mới thấy được cái đặc tính 

cốt yếu của Thiên Chúa, đó là tình yêu. 

Còn về Chúa Thánh Thần, trong kinh Tin Kính chúng ta 

đã tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa ngôi thứ ba, là Đấng ban 

sự sống, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. 

Ngài cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và 

Đức Chúa Con, Ngài đã dùng các tiên tri mà phán dạy. 

Qua Chúa Con, Thiên Chúa Cha đã tỏ lộ tình yêu của 

Ngài cho chúng ta như lời thánh Gioan đã xác quyết: Thiên 

Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, 

để những ai tin nơi Con Một Ngài thì sẽ có sự sống vĩnh cửu. 

Ngay từ thuở đời đời, Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con và sợi 

dây liên kệ thắm thiết và đầy yêu thương ấy chính là Chúa 

Thánh Thần. 

Thực vậy, Chúa Thánh Thần chính là sợi dây yêu thương 

nối kết Chúa Cha và Chúa Con, chi phối nhịp điệu của đời 

sống Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng như toả lan cho tất cả chúng 

ta. Như thế, qua Chúa Thánh Thần chúng ta hiểu được bản 

chất tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời Chúa Thánh Thần 

cũng đã trực tiếp cộng tác vào công trình cứu độ, một công 



 30. 

trình của tình thương yêu mà Thiên Chúa đã ươm mơ từ 

muôn thuở trước. 

Đức Kitô vâng theo thánh ý của Chúa Cha và với sự cộng 

tác của Chúa Thánh Thần đã chết đi để đem lại sự sống cho 

trần gian. Kể từ khi được diễm phúc làm con cái Thiên Chúa, 

chúng ta đã được Ngài yêu thương như lời thánh Phaolô đã 

xác quyết: Nhờ Chúa Thánh Thần mà tình yêu Thiên Chúa 

được toả lan trong tâm hồn chúng ta. Để rồi từ đó, tất cả 

những tình yêu trong lành nhất của chúng ta đều là một tia 

sáng, một phản ánh trung thực cho tình yêu của Thiên Chúa. 

Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và chúng ta chỉ có thể yêu 

thương một cách đúng nghĩa khi liên kết với Ngài. 

Đúng thế Ngài ở giữa những cặp vợ chồng để họ biết 

trung thành và hy sinh cho nhau. Ngài ở giữa những người 

con để họ biết nói lên hai tiếng thưa ba, thưa má với tất cả 

tấm lòng chân thành của mình. Ngài ở giữa những người bạn 

để họ biết tâm đầu ý hiệp với nhau. 

Trong ngày lễ Hiện Xuống hôm nay, Giáo Hội mừng kính 

Chúa Thánh Thần, Giáo Hội mừng kính tình yêu của Thiên 

Chúa, được tượng trưng qua hình lưỡi lửa trên đầu các tông 

đồ. Giáo Hội cũng muốn chúng ta thành khẩn kêu xin: Lạy 

Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy ngập tràn tâm hồn 

các tín hữu Chúa và xin thắp lên trong chúng con ngọn lửa 

tình yêu Chúa. Ngài không phải là một vị Thiên Chúa vô 

danh và bị quên lãng. Trái lại Ngài luôn ở giữa chúng ta và 

hoạt động. Ước gì mỗi người chúng ta hãy cộng tác với Ngài 

bằng cách thắp lên một ngọn lửa yêu thương, bởi vì chỉ có 

tình yêu mới có thể làm tiêu tan thù hận, thất vọng và tăm tối. 
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11. Qùa tặ ng Thầ n khí – Peter Feldmeier 

(Lm. GB. Văn Hào SDB, chuyển ngữ) 

 “Và họ được đầy Thánh Thần” (Cv 2,4)’ 

Lễ Hiện xuống mang một ý nghĩa sâu xa đặc biệt đối với 

từng người chúng ta, cũng như đối với các tông đồ năm xưa. 

Chúng ta khởi đầu với lễ Hiện xuống nơi các tông đồ, rồi đến 

chúng ta ngày hôm nay. Các tông đồ quy tụ lại mừng lễ ngũ 

tuần của người Do Thái, tưởng nhớ việc Chúa ban bố lề luật 

cho dân trên núi Sinai. Biến cố gợi nhắc đến việc Thiên Chúa 

quyền năng đã đưa dân ra khỏi Ai Cập, dùng cột lửa soi sáng 

ban đêm trong hành trình sa mạc và đã tỏ lộ uy quyền của 

Ngài trên đỉnh núi Sinai. Lễ ngũ tuần ngày xưa là dịp tưởng 

niệm việc Thiên Chúa tặng ban lề luật, là quà tặng đặc thù 

Thiên Chúa gửi trao cho dân. “Chúa bày tỏ Lời Người cho 

nhà Gia cóp, chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối 

xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những luật điều 

của Người” (Tv 147,19-20). 

Chúng ta cũng gợi nhắc việc Gioan tẩy giả công bố phép 

rửa “Bằng lửa và Thần khí” (Lc 3,16). Trong lễ Hiện xuống 

đầu tiên, Thiên Chúa cũng thực hiện lời tiên báo của Thánh 

Gioan. Ngài cũng đem Thần khí và lửa từ trời xuống trên các 

tông đồ. Bài đọc trong sách Tông đồ công vụ của phụng vụ 

hôm nay đã mô tả: “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như 

tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 

Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản 

ra đậu xuống từng người một. Ai nấy đều được tràn đầy ơn 

Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả 

năng Thánh Thần ban cho (Cv 2,1.4). Sự việc đó diễn ra, 

khiến mọi người hiện diện, kể cả các du khách đến từ mọi nơi, 

thuộc các nền văn hóa và các ngôn ngữ khác nhau, có thể 

nghe và hiểu những gì các tông đồ nói theo ngôn ngữ riêng 
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của mình. Sự kiện đó biểu thị hành động uy quyền của Thiên 

Chúa. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng các tông đồ lúc ấy đang 

cầu nguyện bằng tiếng lạ giống như một ơn xuất thần mà 

Thánh Phaolô đã nhắc tới trong thơ gửi giáo đoàn Côrinthô 

(1 Cor 14). Nhưng, lễ Hiện xuống đầu tiên là thời điểm Tin 

mừng được quảng bá rộng khắp cho mọi dân mọi nước. Qùa 

tặng Thần Khí là động thái cuối cùng của Mầu nhiệm Vượt 

qua. Cũng như Đức Kitô biến đổi tình trạng tội lỗi nơi Adam, 

Thần Khí cũng biến đổi tình trạng hủy diệt nơi sự kiện tháp 

Babel ngày xưa. Khi xây tháp Babel, con người đã tỏ ra kiêu 

ngạo và cố chấp, nên Thiên Chúa đã phân rẽ họ ra thành 

nhiều nhóm ngôn ngữ để họ không thể thông tri được với 

nhau. Ngược lại, khi Thần Khí được ban xuống, Ngài nối kết 

muôn người thuộc mọi sắc tộc và ngôn ngữ. Điều này cũng 

biểu thị sứ mạng của Hội thánh, đó là công bố Tin Mừng cho 

mọi dân mọi nước. Bởi lẽ, tình yêu và ơn cứu độ của Thiên 

Chúa được ban tặng cho tất cả mọi người. 

Động thái cuối cùng của Mầu nhiệm Vượt qua, mà ngày 

hôm nay chúng ta mừng kính, là tột đỉnh và tóm kết lễ Phục 

Sinh. Thiên Chúa thực hiện việc chuẩn miễn thần thiêng sâu 

xa nhất: Đó là ban Thánh Thần để Thần khí giờ đây thuộc về 

chúng ta. Đây là điểm nhấn mà Thánh Phaolô nói tới trong 

bài đọc thứ hai của phụng vụ hôm nay. Thánh Phaolô đã 

khuyến cáo tín hữu Galat hãy đón nhận tự do thực sự trong 

Đức Kitô, chứ không phải tự do qua việc tuân thủ luật Moise. 

Luật lệ cựu ước rất thánh thiêng. Nó giúp tôi luyện và rèn 

dũa con người đi vào khuôn phép. Nhưng khi Đức Kitô đến, 

thời đó đã qua (Gal 3,24). Bây giờ là thời của Thần Khí, thời 

mà chúng ta được thông dự vào chính sự sống của Đức Kitô 

trong Thánh Thần. 

Với suy nghĩ như thế, Thánh Phaolô đưa ra sự đối kháng 

giữa hoa trái của Thần khí và những công việc của xác thịt. 
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Từ ngữ “xác thịt” (sarx) ở đây không phải chỉ nói về thân xác 

(soma), nhưng nói về cả tổng thể con người khi sống dưới sự 

khống chế của những đam mê tội lỗi. Thánh Phaolô liệt kê 

một loạt những đam mê thuộc về “xác thịt”, từ việc dâm dật 

đến những hành vi tôn thờ ngẫu tượng đang xảy ra giữa dân. 

Cụ thể như tội dâm bôn, sự ô uế, phong đãng, thờ quấy, phù 

phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, 

chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa chè chén... Đối nghịch với 

những tội lỗi theo xác thịt là hoa trái của Thần khí : Tình yêu, 

niềm vui, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, quảng đại, trung tín, 

hiền lành, tiết độ (Gal 5,20-23). Đây là hai phạm trù tương 

phản và đối kháng nhau mà Thánh Phaolô nhấn mạnh. Thánh 

Phaolô không nhằm đến việc nêu ra những nhân đức để 

chúng ta thực thi hầu hoàn thiện chính mình. Ngài muốn nói 

rằng, nơi một tâm hồn có những phẩm tính cao đẹp này, 

chính là dấu chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên 

trong. Chúng là dấu chứng cụ thể biểu tỏ sự hiện lộ của Thần 

Khí. 

Thánh Phaolô muốn nói cho chúng ta phương cách nhận 

ra sự hiện diện năng động của Thánh Thần nơi các tâm hồn. 

Mọi người đều biết rằng, một con người bề ngoài xem ra có 

vẻ nghiêm túc về mặt luân lý, nhưng đôi khi đầu óc lại rất u 

tối, đồng thời trái tim của họ lại quá chật hẹp và sơ cứng. Tôi 

sợ rằng khi đến trước cổng Thiên đàng, họ sẽ nghe tiếng 

Chúa nói : “ Ta không biết các người là ai, hãy đi cho khuất 

mắt ta” (Mt 7,23). Thánh Phaolô nhắc nhở : “ Khi anh em 

được Thần khí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề 

luật”. Luật bắt chúng ta phải tuân phục, còn Thần khí thì mời 

gọi đi vào tình yêu và sự hiệp thông. Những ai sống tràn ngập 

yêu thương trong Thần khí, đương nhiên sẽ hiển thị hoa trái 

của sự hiệp thông sâu xa này. 
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Mỗi lần chúng ta hát thánh thi Veni Sancte Spiritus, 

chúng ta khẩn nài xin Chúa Thánh Thần đến, nhưng thực sự 

Ngài đã đến và đã hiện hữu sẵn nơi ta. Tuy nhiên chúng ta 

cần phải làm hiện lộ sung mãn hoa trái của Ngài. Tất nhiên 

với tự do, con người có thể cản che hoặc làm suy yếu hoạt 

động của Thánh Thần nơi họ, nhưng chúng ta không thể chối 

từ một sự thật, đó là Thần khí đã được ban cho chúng ta và 

thuộc về chúng ta. Đó là món quà cao quý nhất mà Thiên 

Chúa đã hiến tặng. Thánh Thần chính là quà tặng được ân 

ban cách nhưng không, còn chúng ta, chúng ta phải khai mở 

món quà đó ra và để Thánh thần tác động. Ngay bây giờ và 

ngay tại nơi đây, chúng ta cần phải thực hiện công việc này. 
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12. Ơn Bả y Nguồ n – Lm. Giuse Trầ n Việ t Hùng 

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các tín hữu 

thuộc Giáo Hội Công Giáokết thúc Mùa Phục Sinh trong niên 

lịch phụng vụ. Chữ Pentecost trong tiếng Hy Lạp nghĩa là 

ngày thứ năm mươi và đây cũng là tên gọi tiếng Việt là Lễ 

Ngũ Tuần. Lễ Ngũ Tuần bắt nguồn từ lễ Năm Mươi của 

người Do-thái khi xưa tại Sinai. Trong cuộc lữ hành nơi 

hoang địa cũng như khi đã vào miền đất hứa, dân Do-thái 

luôn nhớ tưởng niệm ngày Thiên Chúa ban lề luật cho dân 

Do-thái trên núi Sinai. Đây là ngày thứ năm mươi sau ngày 

Lễ Vượt Qua và năm mươi ngày sau lễ Chúa Kitô Phục Sinh. 

Bắt nguồn từ câu truyện trong Kinh Thánh Cựu Ước, sau 

khi dân chúng bị trận lụt Đại Hồng Thủy, họ đã xây tháp 

Babel để tránh nạn lụt. Họ nói: "Nào! Ta hãy xây cho mình 

một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm 

cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt 

đất."(Stk 11, 4). Với lòng kiêu hãnh bởi sức người đã tạo nên 

sự phản bội trong tâm hồn. Họ đã bị Chúa phạt để tháp Babel 

sụp đổ đè chết một số người và gây phân tán khả năng ngôn 

ngữ không còn hiểu nhau. Sự kiêu ngạo đã tạo nên bức tường 

phân rẽ và thù ghét bạo hành.Bởi vậy, người ta đặt tên cho 

thành ấy là Babel, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng 

nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa 

đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất (Stk 11,9). 

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, thánh Luca đã diễn tả biến cố này 

như là một Giao Ước Sinai mới. Giáo Ước với dân chúng qua 

ân sủng của Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, 

các tông đồ và những người thân hữu tụ nhau cầu nguyện 

không ngừng. Khi mọi người đang họp nhau trong phòng 

Tiệc ly, nơi Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, bỗng có 

làn gió thổi mạnh và xuất hiện các hình lưỡi lửa trên đầu các 
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tông đồ để ban các ơn sủng: Rồi họ thấy xuất hiện những 

hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người 

một (Tđcv 2,3).Các ngài đã lãnh nhận tràn đầy hồng ân của 

Chúa Thánh Thần, nhất là ơn ngôn ngữ. Các tông đồ đã can 

đảm xuất hiện trước dân chúng để loan báo tin vui. Các ngài 

nói tiếng bản xứ của mình, nhưng mọi người từ khắp vùng 

lân cận đã tụ họp lắng nghe và hiểu rõ lời giảng của các ngài: 

Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói 

các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho 

(Tđcv 2,4). 

Tác giả sách Tông Đồ Công Vụ đã ghi chú những nhóm 

người đã nghe lời giảng của các tông đồ đến từ nhiều miền 

khác nhau: Chúng ta đây, có người là dân Parthi, Mêđi, Êlam, 

Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pontô, Tiểu Á, Phrygia, 

Pamphylia, Ai-cập, Libya, Cyrênê; nào là những người từ 

Rôma đến đây; nào là người Do-thái và tòng giáo; nào là 

người đảo Crêta hay người Ảrập, vậy mà chúng ta đều nghe 

họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công 

của Thiên Chúa! (Tđcv 2, 9-11). Đây là sự kiện lạ tiên khởi 

bởi ơn ngôn ngữ qua biểu tượng của lưỡi lửa. Mọi người đã 

nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Các tông đồ nói 

một thứ tiếng nhưng các người được nghe, đều hiểu theo 

ngôn ngữ của mình. Như vậy, ơn Chúa Thánh Thần đã tác 

động trong từng tâm hồn để họ đón nhận tin mừng. Họ là 

những chứng nhân tiên khởi đã tản mát về khắp nơi đem tin 

mừng cứu độ đến cho nhiều người tại quê hương của họ. 

Trong thơ của thánh Phaolô tông đồ gởi cho tín hữu 

Corintô, ngài xác tín rằng: Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi 

người một cách, là vì ích chung (1Cor 12,7). Mỗi người lãnh 

nhận ơn sủng và chức vụ riêng, nhưng chỉ có một Chúa 

Thánh Thần. Có người được ơn khôn ngoan, có kẻ được ơn 

hiểu biết, có người được ơn làm phép lạ, có vị được ơn chữa 
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bệnh, ơn nói tiên tri, có kẻ được ơn nói tiếng lạ và giải thích 

tiếng lạ. Tất cả mọi người đều được thanh tẩy để làm nên một 

Nhiệm Thể Chúa Kitô trong cùng một Chúa Thánh Thần. 

Như lời Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ, Chúa sẽ sai 

Thánh Thần đến để dẫn dắt các ngài đến sự thật trọn hảo: 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 tất cả 

những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh 

em biết những điều sẽ xảy đến (Ga 16,13). Trải qua hai thiên 

niên kỷ, trên nền tảng niềm tin của các tông đồ, Giáo Hội 

Công Giáo vẫn duy trì kiên vững hai nguồn Thánh Kinh và 

Thánh Truyền cùng các giáo huấn của Giáo hội. Qua các biến 

cố thăng trầm, chúng ta tin Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục gìn 

giữ, thánh hóa và canh tân Hội Thánh ở trần gian. 

Chúa Thánh Thần có những danh hiệu như Đấng Bảo Trợ, 

Đấng Bào Chữa, Đấng An Ủi, Thần Chân Lý, Chúa Thánh 

Linh và Ngôi Ba Thiên Chúa. Những hình ảnh biểu tượng về 

Chúa Thánh Thần như Nước, Gió, Lửa, Xức dầu, Áng mây, 

Ánh sáng, Ấn tín, Đặt tay và Chim bồ câu... Có bảy ơn Chúa 

Thánh Thần, gọi là ơn Bảy Nguồn: Ơn khôn ngoan, ơn hiểu 

biết, ơn biết lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức 

và ơn kính sợ. Các ơn sủng của Chúa Thánh Thần giúp chúng 

hiểu biết sâu xa hơn về chân lý đức tin và can đảm quyết tâm 

thi hành sống đạo. Không phải chúng ta chỉ ngồi ca hát, khẩn 

cầu, van xin và ước mong, mà phải vận dụng tất cả các khả 

năng Chúa ban để sinh lợi trong đời sống hằng ngày. Chúa 

không ban ơn sủng để chúng ta cất dấu hay làm lợi cho riêng 

mình, nhưng là mang lại lợi ích chung cho mọi người. Ai 

lãnh nhận nhiều thì phải cho lại nhiều. Cái gì chúng ta nhận 

lãnh nhưng, không cũng hãy cho nhưng không: Anh em đã 

được cho không, thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10,8). 
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Đức Chúa Thánh Thần ngự trong những người có ơn 

thánh hóa và ban các ơn cần thiết giúp ta sống xứng đáng là 

môn đệ Chúa. Ai trong chúng ta cũng lãnh nhận ơn Chúa, 

nhất là ơn sự sống. Chúa Thánh Thần còn ban ơn sủng qua 

các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Rửa tội, Thêm Sức và Truyền 

Chức. Các ơn sủng siêu nhiên soi sáng giúp chúng ta bước 

theo đường lối và làm nhân chứng cho Chúa. Ơn Chúa không 

tách biệt chúng ta để trở thành một thành phần ưu tuyển nào 

cả. Chúng ta có thể nhận diện được hoa qủa của ơn Chúa 

Thánh Thần trong đời sống thường ngày của mỗi người tín 

hữu. Xem qủa thì biết cây. Còn hoa quả của Thần Khí là: Bác 

ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 

hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều 

như thế (Gal 5, 22-23). 

Chúng ta phải tôn kính, thờ phượng và cầu xin Chúa 

Thánh Thần. Vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng 

hồn xác ta là đền thờ của Người. Trong mỗi giây phút sống, 

chúng ta đều cảm nhận được những ơn lạ. Tất cả mọi luân 

chuyển sinh động trong thân xác và ngoài vũ trụ đều là sự 

nhiệm mầu ngoài tầm tay kiểm soát của con người. Chúng ta 

nên phân biệt rõ ràng về vai trò của Chúa Thánh Thần và 

lòng ước muốn của con người. Cầu xin là việc của chúng ta, 

còn ban ơn sủng là thuộc về quyền năng Thiên Chúa. Trình 

thuật của thánh Gioan rất vắn gọn khi viết về Thánh Thần. 

Ngày thứ trong tuần, Chúa Giêsu đã hiện đến với các tông đồ 

và phán: “Bình an cho anh em” và Ngài thổi hơi vào các ông 

và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần (Ga 20, 22). 

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta hãy 

cầu xin Ơn Bảy Nguồn. Để mở lòng đón nhận ơn Chúa 

Thánh Linh, chúng ta hãy sửa đổi những thói hư tật xấu. 

Chấm dứt những bê tha mê lầm. Buông bỏ những tị hiềm, 

ghen ghét và thù oán. Quay trở về với con đường chính thật. 
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Mặc lấy ơn sủng tình yêu của Chúa Thánh Thần. Giống như 

các tông đồ xưa, chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi phòng và ra 

đi làm nhân chứng. Chúng ta sẽ vui thỏa trong bình an và 

hoan lạc. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! 
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13. Nói được các thứ  tiế ng. 

(Trích trong ‘Manna’) 

Suy Niệm 

Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái. 

Nhiều người Do Thái sùng đạo từ nước ngoài về 

Giêrusalem dự lễ. 

Còn Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ, trong đó có Đức 

Maria, thì cầu nguyện tại lầu trên một căn nhà trong thành. 

Chính trong bầu khí của một cộng đoàn cầu nguyện mà 

Thánh Thần, Đấng Cha hứa ban, đến với họ. 

Thánh Thần chẳng có một khuôn mặt để ta ngắm nhìn 

nhưng ta vẫn nhận ra Ngài nhờ những dấu chỉ khả giác: một 

tiếng từ trời như tiếng gió thổi dữ dội, những lưỡi lửa tản ra 

và đậu xuống từng người. 

Bổng chốc Thánh Thần đầy tràn mọi người hiện diện. 

Có cái gì đó được mở tung, để tự do bay bổng. Có ngọn 

gió ùa đầy nhà làm căng buồng phổi. Có ngọn lửa ấm lan tỏa 

trong trái tim. 

Có cái gì thôi thúc người ta mở cửa, đi ra và cất tiếng. 

Phải kêu to cho mọi người, chẳng có gì phải sợ, về những 

kỳ công Thiên Chúa đã làm cho Thầy Giêsu. 

Trước mặt mười hai ông đánh cá quê mùa ít học, người từ 

khắp nơi trên thế giới đổ về. 

Họ là những người Do Thái sinh sống ở nước ngoài, nên 

họ đã kinh ngạc, sửng sốt, thán phục, khi họ nghe các ông nói 

được tiếng của vùng đất họ sống. 

Ơn nói được nhiều thứ tiếng là ơn của Thánh Thần, nhằm 

giúp cho việc loan báo Tin Mừng nơi mọi dân tộc. 

Tin Mừng bằng tiếng mẹ đẻ giúp người nghe cảm thấy 

gần gũi. 
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Rồi Tin Mừng ấy lại trở thành gạch nối liên kết mọi người, 

thuộc mọi ngôn ngữ, màu da, xã hội, văn hoá khác biệt. 

Như thế Thánh Thần làm con người hiểu nhau, gần nhau, 

và giúp Hội Thánh trở thành Hội Thánh của mọi dân tộc. 

Thánh Thần làm vết thương của tháp Babel được lành. 

Đã có lúc những người nói cùng một thứ tiếng mà vẫn 

không hiểu nhau. 

Lễ Hiện Xuống là lễ khai sinh một Hội Thánh truyền giáo. 

Đức Giêsu đã chào đời tại Châu Á từ 2,000 năm. Làm sao 

để người Châu Á hiểu được Tin Mừng: đó là vấn đề mà tất cả 

chúng ta hết sức quan tâm. 

Hiểu được là bước đầu để đón nhận và tin theo. 

"Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà 

loan báo những kỳ công của Thiên Chúa" (c.11). 

Làm sao chúng ta sử dụng nhuần nhuyễn các ngôn ngữ Á 

Châu để trình bày mặc khải của Đức Giêsu Con Thiên Chúa? 

Phong tục, văn hoá, tín ngưỡng, luân lý, truyền thống của họ 

cũng là những thứ ngôn ngữ mà ta cần trân trọng tìm hiểu. 

Xin Thánh Thần giúp ta học được ngôn ngữ Việt Nam 

hôm nay, để nói cho người Việt hiểu và hiểu được điều họ 

nói. 

Xin cho Hội Thánh biết khiêm tốn và can đảm học lại 

ngôn ngữ của những người mà Chúa sai ta đến. 

Kinh Thánh đã được dịch ra 2,197 ngôn ngữ. 

Chúng ta còn cần dịch ra một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu, 

đó là ngôn ngữ của phục vụ và yêu thương. 

Gợi Ý Chia Sẻ 

Nhờ sức mạnh Thánh Thần, những ông đánh cá đã mạnh 

dạn đứng lên loan báo Tin Mừng. Bạn đã nhận Thánh Thần 

khi được rửa tội và thêm sức; có khi nào bạn dám can đảm 

nói lên niềm tin của bạn không? 
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Gia đình, cuộc sống, nghề nghiệp của bạn cũng là những 

thứ ngôn ngữ. Bạn có thấy mình nói về Chúa qua những 

ngôn ngữ ấy không? 

Cầu Nguyện 

Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu, xin ban cho 

con một thời để yêu và một thời để sống; để con sống vì tình 

yêu Thiên Chúa, để con yêu vì cuộc sống muôn loài. 

Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý và biết 

ghét những điều đê tiện, xấu xa. 

Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu, và dám 

chết vì những điều mình ghét. 

Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống để mỗi giây 

phút sống con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu 

thương. 

Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu để từng giây 

phút yêu, con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị. 

Cuối cùng, xin cho con biết hoà nhập cả hai nên một: để 

sống là yêu và yêu là sống, vì hiểu được rằng Thiên Chúa 

Hằng Sống cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen. 
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14. Hãy nhậ n lấ y Thánh Thầ n. 

(Trích trong ‘Manna’) 

Suy Niệm 

Lúc đến Êphêsô, Phaolô hỏi một số môn đệ ở đó: "Khi 

vào đạo, các ông đã nhận lãnh Thánh Thần chưa?". Họ trả lời: 

"Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được 

nghe nói tới" (Cv 19,1-2). 

Chúng ta đã được nghe nói và đã lãnh nhận Thánh Thần, 

nhưng có thể Ngài vẫn là Đấng xa lạ với ta. 

Bí tích Thêm sức chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó 

không làm ta ý thức về sự hiện diện của Thánh Thần, Đấng 

đang ở trong ta và sai ta đi làm chứng. 

Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đã 

làm một việc quan trọng, đó là mời họ tiếp tục sứ mạng mà 

Ngài đã bắt đầu. 

"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 

28,19). 

"Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 

16,15). 

Trong Tin Mừng hôm nay, Đấng phục sinh nói với các 

môn đệ: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 

20,21) 

Đức Giêsu cho các môn đệ được tham dự vào sứ mạng 

của mình. Chỉ có một sứ mạng duy nhất là sứ mạng Chúa 

Giêsu nhận được từ Chúa Cha. Sứ mạng của các môn đệ nối 

dài sứ mạng duy nhất ấy. 

Ai sẽ giúp các ông thực hiện sứ mạng này? Ai sẽ cho các 

ông sức sống để dám mở toang cánh cửa mà lên đường loan 

báo Tin Mừng phục sinh? 

Sức sống ở nơi hơi thở. 
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Đức Giêsu phục sinh đã trao hơi thở của mình, hơi thở 

của sức sống thần linh cho các môn đệ. 

Khi được trao ban Thánh Thần, họ trở thành con người 

mới, sẵn sàng lên đường. 

Thánh Thần chẳng ở xa mỗi người chúng ta. 

Ngài có mặt khi ta rung động trước một đoạn Lời Chúa, 

và muốn sống Lời Chúa trong đời thường. 

Ngài có mặt khi ta gọi tên Chúa Giêsu trên môi (1Cr 12,3), 

và gọi Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ ái (Rm 8,15). 

Ngài có mặt khi ta muốn tiến một bước mới trong đời 

sống cầu nguyện, trong đời sống thiêng liêng. 

Thánh Thần chẳng ở xa Giáo Hội. 

Ngài làm cho Giáo Hội được hiệp nhất bằng cách ban 

những đặc sủng khác nhau cho nhiều người để họ phục vụ lợi 

ích chung. 

Ngài hiện diện nơi các vị lãnh đạo Giáo Hội, nhưng Ngài 

cũng có mặt nơi các nhóm giáo dân. 

Ngài hiện diện trong các bí tích, trong mỗi thánh lễ. Ngài 

thánh hóa bánh rượu để chúng trở nên Mình và Máu Đức 

Kitô. 

Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội; không có Ngài, 

Giáo Hội chỉ là một cơ cấu đáng ngờ. 

Nếu chúng ta mềm mại hơn để cho Ngài dẫn dắt, nếu 

chúng ta bớt cứng cỏi để cho Ngài canh tân, nếu chúng ta 

đừng dập tắt tiếng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những biến 

đổi kỳ diệu. 

Gợi Ý Chia Sẻ 

1. Bạn có thấy Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ bạn 

trong cuộc sống hàng ngày không? Ngài có hoạt động trong 

nhóm của bạn không? 
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2. Trong thế giới hôm nay, thế giới gồm cỏ lùng và luau, 

bạn có thấy hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả của Chúa 

Thánh Thần không? 

Cầu Nguyện 

Lạy Chúa Thánh Thần, 

Xin Ngài hãy đến như cơn gió mát thổi vào đời con, thổi 

vào Giáo Hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự 

tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. 

Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong chảy vào đời con, 

chảy vào Giáo Hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi đi mọi 

nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm 

xanh sự sống nơi chúng con. 

Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng chiếu sáng đời con 

chiếu sáng Giáo Hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con 

không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang trong tim một 

ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình 

yêu. 
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15. Thánh Thầ n Thiên Chúa 

(Suy niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm) 

Mùa Phục Sinh kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện 

Xuống. Chúa Nhật kế tiếp Giáo Hội sẽ mừng lễ Thiên Chúa 

Ba Ngôi. Chính nhờ Đức Giêsu mà người ta biết một cách 

đặc biệt về Thánh Thần Thiên Chúa. 

I. Đức Giêsu đã nói về Thánh Thần 

Quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh đã đề cập đến Thần 

Khí của Thiên Chúa: “Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên 

mặt nước” (St.1, 2). Trong sách Thánh Vịnh, người ta đọc 

thấy: “Sinh khí của Ngài, Ngài gởi tới, là chúng được dựng 

nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv.103, 30). Thần Khí 

(hơi thở) của Thiên Chúa đã được biết tới trong Cựu Ước. 

Các tông đồ chỉ nhận ra căn tính của Đức Giêsu một cách 

đặc biệt sau khi Đức Giêsu phục sinh từ cõi chết. Cùng với 

dân chúng, các tông đồ nhận ra Đức Giêsu là một tiên tri, là 

Đấng Kitô (Mt.16, 16: Đấng Thiên Chúa xức dầu, Đấng 

Thiên Sai) ngay khi Ngài còn sống đời tại thế; nhưng chỉ sau 

biến cố Đức Giêsu phục sinh từ, các tông đồ mới nhận ra 

Ngài ngang hàng với Thiên Chúa, ngự bên hữu Thiên Chúa. 

Đức Giêsu là Lời Thiên Chúa, hay một cách chính xác hơn 

Ngài là Lời Thiên Chúa nhập thể. Chính nhờ Đức Giêsu, mà 

con người biết về Thánh Thần một cách rõ ràng hơn. 

Tin mừng theo thánh Gioan cho thấy chính Đức Giêsu 

mặc khải cho con người biết về Thánh Thần một cách đặc 

biệt. Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ sẽ được Thiên Chúa sai 

gởi tới nhân danh Đức Giêsu, để ở với mãi với con người (Ga. 

14,16.26). Có một tương quan đặc biệt giữa Thiên Chúa, Đức 

Giêsu, và Thánh Thần Đấng Bảo Trợ. Không ai biết rõ Cha 

trừ Con và những người Con muốn mặc khải (Mt.11, 27). 

Cũng chính Đức Giêsu nói cho con người biết về Thánh Thần. 
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Thánh Thần có nguồn gốc nơi Thiên Chúa Cha, và được 

chính Thiên Chúa Cha sai gởi (Ga.14, 16.27). Thánh Thần 

cũng được Đức Giêsu sai gởi nữa (Ga.15, 26). 

II. Sứ mạng của Thánh Thần 

Thánh Thần luôn ở với con người. Thánh Thần được sai 

tới, để ở mãi với con người (Ga.14, 16). Thánh Phaolô diễn 

tả: “anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và 

Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá 

hủy đền thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì 

đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh 

em” (1Cor.3, 16-17). Ở với con người, đó là sứ mạng chính 

của Thánh Thần. Hiện tại Thánh Thần đang ở với mỗi người 

chúng ta. Thánh Thần đang hiện diện nơi cung lòng mỗi 

người. Không bao giờ Thánh Thần rời bỏ chúng ta. 

Thánh Thần là Đấng thánh hóa, Đấng làm cho con người 

nên thánh, Đấng làm cho con người thuộc về Thiên Chúa. 

Một ngôn từ khác để diễn tả tác động làm con người thuộc về 

Thiên Chúa, đó là tha tội (Ga.20, 22-23). Thiên Chúa như 

người cha nhân từ luôn tha thứ tội lỗi cho con người, ngay cả 

khi người con chưa kịp nói lời xin lỗi. Chính Thánh Thần 

Thiên Chúa thúc đẩy làm cho con người sám hối trở lại với 

Thiên Chúa. Không phải chờ cho tới lúc con người tới tòa 

hòa giải để nghe lời xá giải qua trung gian linh mục, Thánh 

Thần Thiên Chúa mới tác động tha thứ tội lỗi con người; 

nhưng ngay ý định thống hối, hành vi thống hối đầu tiên, đã 

là do tác động của Thánh Thần rồi. Vị linh mục nơi tòa hòa 

giải là dấu chỉ hữu hình của lòng nhân từ vô biên của Thiên 

Chúa. 

Thánh Thần là Thầy dạy dỗ con người về Thiên Chúa 

(Ga.14, 26; 16, 12-13). Không ai có thể dạy con người về 

Thiên Chúa. Con người có thể nói về Thiên Chúa, hoặc lặp 

lại những lời về Thiên Chúa, nhưng không thể dẫn con người 
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tới gặp gỡ và cảm nghiệm Thiên Chúa. Chính Thánh Thần 

Thiên Chúa đã làm điều này nơi các tín hữu (Rm.8). Thánh 

Thần dạy mỗi người về Thiên Chúa, làm chứng về Thiên 

Chúa cho con người, làm con người trở thành những chứng 

nhân tình yêu của Thiên Chúa (Ga.15, 26). 

III. Sống dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần 

Vũ trụ bao la là những “lời” hoặc những “dấu chỉ” cho 

thấy Thiên Chúa hiện hữu và tốt lành, v.v.. Qua vũ trụ thiên 

nhiên, Thiên Chúa “nói” với con người một cách nào đó. Đức 

Giêsu là Lời Thiên Chúa, Lời Thiên Chúa nhập thể. Đức 

Giêsu cho con người biết nhiều về Thiên Chúa. Với Đức 

Giêsu, con người nhận ra Thiên Chúa yêu thương con người 

vô cùng, Thiên Chúa sẵn sàng đánh đổi tất cả để được con 

người. Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người vô cùng. 

Thánh Thần được ban cho con người, cũng vì yêu thương. 

Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng tâm trí mỗi người, giúp mỗi 

người nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa, ý định của Thiên 

Chúa qua lý trí của mình. Hãy lắng nghe Thiên Chúa nói qua 

Kinh Thánh, qua những lời giảng dạy của những vị có thẩm 

quyền, qua tha nhân và cả qua những biến cố hằng ngày nữa. 

Thiên Chúa đang nói với con người, và Thánh Thần đang soi 

sáng hướng dẫn con người. “Đừng dập tắt Thần Khí” 

(1Thes.5, 19). Thiên Chúa có thể nói với mỗi người qua 

những trung gian và thời điểm khác nhau, hãy lắng nghe dưới 

sự hướng dẫn của Thánh Thần, để nhận ra và thực hiện thánh 

ý Thiên Chúa. 

Thiên Chúa muốn chúng ta sống bình an hạnh phúc. 

Những gì giúp chúng ta bình an và hạnh phúc thật, đều đến từ 

Thiên Chúa; những gì làm chúng ta bất an, lo lắng, giận hờn 

thù ghét, không đến từ Thiên Chúa. Hãy tập nhận định để 

mỗi người được sống an bình thanh thản hơn trong Thiên 

Chúa. Chính Thánh Thần là nước mát rửa sạch tâm hồn con 
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người; cũng chính Thánh Thần là lửa mến sẽ hun đốt lòng 

con người cháy lửa tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Thần 

giúp tất cả mọi người, để tất cả sống trong tình yêu của Thiên 

Chúa. 

Câu hỏi gợi ý chia sẻ 

1. Thánh Thần là ai? Dựa vào đâu bạn biết Thánh Thần là 

Thiên Chúa? 

2. Thánh Thần hiện đang ở đâu? Nhiệm vụ, sứ mạng của 

Thánh Thần là gì? 

3. Làm sao nhận ra tác động của Thánh Thần? Thế nào là 

sống theo Thần Khí? 
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16. Ngườ i thổ i hơ i vào các ông. 

(Trích trong ‘Manna’) 

Suy Niệm 

Những vết chân trên cát cho ta biết có người đã đi qua. 

Nhìn hàng cây xa lay động, ta biết có gió. 

Đức Giêsu đã ví Thánh Thần như cơn gió: "Gió muốn thổi 

đâu thì thổi... Chẳng ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu" (Ga 

3,8). 

Chúng ta chỉ thấy những dấu vết hoạt động của Thánh 

Thần, nhưng không thấy được chính Ngài, cũng không nắm 

được đường đi nước bước của Ngài. 

Bài Tin Mừng hôm nay đã mô tả Thánh Thần như hơi thở 

của Chúa Phục Sinh. 

Hơi thở là dấu hiệu của Sự Sống. 

Thiên Chúa đã thở hơi vào Ađam vă cho ông sống. Đức 

Giêsu Phục Sinh đã thở hơi trên các môn đệ, để họ nhận một 

sự sống mới hoàn toàn. 

Đời sống Kitô hữu là đời sống trong Thánh Thần. 

Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ, Đức Giêsu đã 

được đầy tràn Thánh Thần. 

Khi lãnh nhận phép rửa của Gioan, Ngài đã được Thánh 

Thần ngự xuống và lưu lại. 

Cũng chính Thánh Thần đưa Ngài vào sa mạc để cầu 

nguyện, ăn chay và định hướng cuộc đời. 

Tại Galilê, Đức Giêsu đã bắt đầu sứ mạng trong quyền 

năng của Thánh Thần (Lc 4,14). 

Ngài đã nhờ Thánh Thần mà đuổi quỷ (Mt 12,28), và khi 

được hân hoan trong Thánh Thần, Ngài đã thốt lên lời ca 

ngợi Cha (Lc 10,21). 

Quả thật Đức Giêsu là con người sống trong Thánh Thần, 

Đấng mà Ngài đã nhận được một cách vô hạn (Ga 3,34). 
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Đôi khi chúng ta cảm thấy xa lạ với Ngôi Ba, dù thực sự 

Ngài là người Bạn, người Thầy quá ư gần gũi và cần như hơi 

thở. 

Tôi gọi Thiên Chúa là Cha, cũng nhờ Ngài (Rm 8,15). 

Nhờ Ngài tôi biết cầu nguyện, và nếm được sự ngọt ngào 

của Lời Chúa. 

Nhờ Ngài Hội Thánh vẫn được canh tân liên tục bằng 

những luồng gió bất ngờ, những lôi cuốn mạnh mẽ không sao 

cưỡng lại. 

Xin cho tôi can đảm để cho ngọn gió của Ngài thổi tung 

mọi sợ hãi, rụt rè, khép kín. 

Xin cho tôi lưỡi lửa để tôi ra đi loan báo Tin Mừng với 

trái tim bừng cháy. 

Xin cho tôi hơi thở của Ngài để tôi biết sống và yêu nồng 

nàn. 

Gợi Ý Chia Sẻ 

Mọi sáng kiến canh tân đều có thể là do Thánh Thần thúc 

đẩy. Trong giáo xứ, gia đình, cộng đoàn hay nhóm của bạn, 

bạn có gặp thấy những người biết thao thức và dám đưa ra 

sáng kiến canh tân không? 

Thánh Thần vẫn lên tiếng qua những người có trách 

nhiệm, qua bạn bè, qua hoàn cảnh mới cần thích nghi. Có lần 

nào bạn nghe được lời mời của Thánh Thần không? Bạn đáp 

lại ra sao? 

Cầu Nguyện 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. 

Xin cho cuộc đời Kitô hữu chúng con đừng rơi vào sự đơn 

điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin 

canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. 

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng 

con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô, và 

ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng. 
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Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống, thế giới 

hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh; 

mạng sống con người bị coi rẻ. 

Xin cho chúng con biết say mê sự sống, và gieo vãi sự 

sống khắp nơi. 

Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện Xuống mới, 

để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong 

yêu thương. 
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17. Lửa Thánh Thầ n – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệ t 

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa sẽ gửi 

Thánh Thần đến an ủi các môn đệ. Quả thật, các ngài không 

phải chờ đợi lâu. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần 

xuống đầy tràn trên các ngài. Ơn Chúa Thánh Thần thật 

mãnh liệt. Chúa Thánh Thần đã đụng chạm đến các ngài. 

Chúa Thánh Thần như nguồn nhựa sống thấm tẩm vào từng 

chân tơ kẽ tóc làm cho các ngài thay đổi da thịt, trở thành con 

người mới. Các ngài đã cảm nghiệm được sự tác động ấy. Đó 

là cảm nghiệm về một ngọn lửa. 

Chúa Thánh Thần là ngọn lửa thanh luyện. 

Giống như ngọn lửa thanh luyện vàng và kim loại khỏi 

các tạp chất, ngọn lửa Thánh Thần tẩy sạch con người cũ của 

các tông đồ. Trước kia các tông đồ là những người nhỏ nhen 

ích kỉ, ham hố danh vọng, thường tranh nhau chỗ cao chỗ 

thấp. Nhưng khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các Ngài 

trở nên quảng đại, hy sinh quên mình, chỉ nghĩ đến phục vụ 

Nước Chúa. Trước kia các Tông đồ là những người nhút nhát, 

dễ thay đổi. Nhưng khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các 

Ngài đã trở nên cam đảm, trung thành làm cho Chúa đến nỗi 

dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Hơi ấm của 

Chúa Thánh Thần băng bó những vết thương làm cho tâm 

hồn các Ngài liền da liền thịt, sạch hết mặc cảm, trở nên 

những con người hoàn toàn mới. 

Chúa Thánh Thần là ngọn lửa soi sáng. 

Ai đã có lần đi trong hang động tối tăm mới hiểu được nỗi 

khổ của người mò mẫm lần từng bước dò đường đi. Những 

tảng đá lởm chởm, những thú vật độc ác, những vực sâu hiểm 

nghèo đang rình chờ cướp mạng sống của người mạo hiểm. 

Hạnh phúc biết bao khi có ánh sáng tới. Đường đi xuất hiện 

rõ ràng. Khách bộ hành an tâm mạnh dạn tiến bước. 
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Trước kia, các Tông đồ giống như người đi trong đêm tối, 

không biết đường biết hướng về đâu. Lửa Chúa Thánh Thần 

đến soi sáng trí khôn biến những bác ngư phủ quê mùa trở 

nên sáng suốt thông minh, hiểu biết Lời Chúa. Lửa Chúa 

Thánh Thần soi sáng đường đi, biến những môn đệ mất Thầy 

như bầy ong vỡ tổ trở nên những người lãnh đạo dẫn đường 

cho một đoàn dân mới tiến về Quê Trời. 

Chúa Thánh Thần là ngọn lửa sự sống. 

Sau ngày Chúa Giêsu chịu chết, các Tông đồ sợ hãi tản 

lạc tứ phía. Các ngài phải trốn chạy. Các ngài phải ẩn nấp, 

Các ngài sống trong sợ sệt lo âu. Các ngài phải đóng kín cửa 

nhà vì sợ người Do thái. Các ngài sống như tựa như đã chết. 

Các ngài giống như cái xác không hồn. Nhưng sau khi nhận 

được ơn Chúa Thánh Thần, các ngài nhận được nguồn sống. 

Các ngài bừng tỉnh như sau một giấc ngủ. Các ngài mạnh mẽ 

như người hồi phục sau cơn trọng bệnh. Sự sống mãnh liệt 

trào tuôn khiến các ngài không còn có thể bó gối ngồi một 

chỗ, nhưng mạnh mẽ mở cửa ra đi rao giảng Lời Chúa. Sự 

sống mãnh liệt trào tuôn khiến các cộng đoàn phát triển mau 

chóng. Ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã đem lại sự sống, sự 

sống lại và là sự sống mới cho các Tông đồ, cho các tín hữu. 

Ngày nay chúng ta cảm ơn Chúa Thánh Thần hơn bao giờ 

hết. Trong bản thân cũng như trong cộng đoàn chúng ta có 

nhiều tì tích hoen ố. Chỉ có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần 

mới có thể thanh luyện tâm hồn chúng ta. Thế giới hôm nay 

đầy những bóng tối. Chỉ có ngọn lửa Chúa Thánh Thần mới 

có thể soi sáng cho chúng ta biết đường lối mà đi. Thế giới 

hôm nay chứa đầy văn minh sự chết, đưa con người tới huỷ 

diệt. Chỉ có ngọn lửa Chúa Thánh Thần mới hồi phục, đưa ta 

vào sự sống mới trong Đức Kitô. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến sửa lại mọi sự trong 

ngoài chúng con. Amen. 
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GỢI Ý CHIA SẺ 
1) Ngọn lửa Thánh Thần có tác dụng gì trên các Tông đồ, 

làm cho các ngài thay đổi mãnh liệt? 

2) Bạn có cảm nhận được Chúa Thánh Thần trong đời 

bạn không? 

3) Để mình bị biến đổi, để mình bị thúc đẩy trên đường 

dấn thân làm việc phục vụ, dễ hay khó? 
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18. Đấ ng đổ i mớ i - ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệ t 

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG ĐỔI MỚI 

(Cv 2,1-11) 

Qua bài trích sách Công Vụ Tông Đồ, ta thấy Đức Chúa 

Thánh Thần là Đấng đổi mới. 

Ngài đã đổi mới trí khôn các Tông đồ. Các Tông đồ là 

những người làm nghề chài lưới, ít học. Suốt 3 năm ở bên 

cạnh Chúa Giêsu, các ngài đã được Chúa dạy dỗ nhiều điều. 

Nhưng các ngài không hiểu. Nhưng sau khi nhận được ơn 

Chúa Thánh Thần, trí khôn các ngài như được mở ra. Không 

những các ngài hiểu biết về Chúa, hiểu biết giáo lý của Chúa, 

mà còn có thể đi giảng dạy cho người khác nữa. Ơn Chúa 

Thánh Thần thật lạ lùng. Ngài đã biến những con người thất 

học nên hiểu biết. Ngài đã đổi những tâm trí u mê thành sáng 

suốt. 

Ngài đã đổi mới ý chí các Tông đồ. Từ khi Chúa Giêsu bị 

bắt và bị kết án, các Tông đồ sống trong sợ hãi. Các ngài đã 

trốn chạy. Các ngài đã chối Chúa. Các ngài đã ẩn nấp trong 

nhà đóng kín cửa. Nhưng khi nhận được ơn Chúa Thánh 

Thần, con người các ngài hoàn toàn thay đổi. Các ngài mở 

tung cửa ra đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Bị đe doạ, 

các ngài vẫn không sợ. Bị đánh đòn, các ngài vẫn kiên cường. 

Không gì có thể ngăn cản các ngài rao giảng, làm chứng cho 

Đức Kitô Phục Sinh. Sau cùng tất cả các ngài đã chịu đổ máu, 

hiến mạng sống mình để làm chứng cho Chúa, ơn Chúa 

Thánh Thần thật lạ lùng. Ngài đã biến những con người yếu 

đuối nên vững mạnh. Ngài đã biến những con người nhút 

nhát nên can đảm. 

Ngài đã đổi mới trái tim các Tông đồ. Trước kia các ngài 

còn mang nặng những ước mơ trần tục. Theo Chúa để mong 

được chức trọng quyền cao. Mong được ngồi bên tả bên hữu 
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Chúa. Tranh dành nhau chỗ cao chỗ thấp. Có thể nói, trước 

kia các ngài theo Chúa vì bản thân, vì chính các ngài. Các 

ngài chưa yêu mến Chúa bằng yêu mến bản thân. Nhưng từ 

khi được ơn Chúa Thánh Thần, trái tim của các ngài đã hoàn 

toàn thay đổi. Từ nay các ngài dành trọn trái tim cho Chúa, 

yêu mến đến sẵn sàng chịu mọi đau khổ, và nhất là sẵn sàng 

chết vì Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần thật lạ lùng. Đã biến đổi 

những trái tim chai đá thành những tái tim bằng thịt. Đã biến 

đổi những trái tim ích kỷ thành trái tim yêu thương. 

Đời sống ta có quá nhiều yếu đuối. Trí khôn ta u mê 

không hiểu Lời Chúa, không nhận biết thánh ý Chúa. Ý chí ta 

bạc nhược không đủ sức làm việc lành, hèn nhát không dám 

làm chứng cho Chúa. Trái tim ta nhơ uế vì những ích kỷ nhỏ 

nhen, vì những ham muốn trần tục. Hôm nay ta hãy tha thiết 

xin ơn Chúa Thánh Thần đến đổi mới con người xưa cũ của 

ta. Để ta thấu hiểu Lời Chúa, thấu hiểu thánh ý Chúa muốn 

trong đời. Để ta mạnh mẽ can đảm làm chứng cho Chúa 

trong đời sống và để trái tim ta được thanh luyện luôn quảng 

đại cho đi, dâng hiến. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin sửa lại mọi sự trong ngoài 

chúng con. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1. Đức Chúa Thánh Thần đã đổi mới các thánh Tông đồ 

như thế nào? 

2. Trong tôi còn những gì xưa cũ cần đổi mới? 

3. Ai cũng có nhu cầu đổi mới nhà cửa, đời sống vật chất. 

Bạn có thấy nhu cầu đổi mới tâm hồn không? 
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19. Đấ ng ban Sự  Số ng - ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệ t 

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG BAN SỰ SỐNG 
(Ga 20,19-21) 

Hơi thở tượng trưng cho sự sống. Còn thở là còn sống. 

Hết thở là hết sống. Hôm nay, Đức Giêsu thổi hơi ban Chúa 

Thánh Thần cho các môn đệ. Thổi hơi để chỉ rằng Đức Chúa 

Thánh Thần là hơi thở. Thở hơi để truyền sự sống. Ta vẫn 

thường tuyên xưng trong kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức 

Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban Sự Sống. Điều này 

được diễn tả trong sách Sáng Thế. Thuở tạo thiên lập địa, cả 

vũ trụ chưa nên hình nên dạng, chưa có sự sống. Trời đất là 

một khối hỗn mang. Thánh Thần Chúa bay là là trên mặt 

nước (cf. St 1,1). Thánh Thần Chúa bay lượn trên mặt nước 

để vũ trụ được định hình. Thánh Thần Chúa ban cho trời đất 

một diện mạo. Và trên hết Thánh Thần Chúa ban sự sống cho 

muôn loài. 

Đức Chúa Thánh Thần ban sự sống lại. Ngôn sứ 

Êdêkien đã được thấy trong một thị kiến như sau: “Tay Đức 

Chúa đặt trên tôi. Đức Chúa dùng Thần Khí đem tôi ra, đặt 

tôi giữa thung lũng; thung lũng đầy xương cốt. Người đưa tôi 

đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy nằm la liệt trên 

mặt thung lũng và đã khô đét. Người bảo tôi: “Hỡi con người, 

liệu các xương này có hồi sinh được không?”. Tôi thưa: “Lạy 

Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài mới biết điều đó”. 

Bấy giờ Người bảo tôi: “Ngươi hãy tuyên sấm trên các 

xương ấy; ngươi hãy bảo chúng: Các xương khô kia ơi, hãy 

nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: 

Đây Ta sắp cho Thần Khí nhập vào các ngươi và các ngươi 

sẽ được sống… Ngươi hãy nói với Thần Khí: Từ bốn phương 

trời, hỡi Thần Khí, hãy đến thổi vào những người đã chết này 
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cho chúng được hồi sinh. Thần Khí liền nhập vào những 

người đã chết; chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên”” (Ed 

37,1-10). Thánh Phaolô quả quyết: Đức Chúa Thánh Thần đã 

làm cho Đức Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng ta sống 

lại trong ngày sau hết. 

Đức Chúa Thánh Thần ban sự sống mới. Sách Công vụ 

Tông đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người 

đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, 

như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ 

họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi 

lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được đầy 

tràn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ 

theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,1-4). 

Từ khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ trở 

nên khác hẳn. Trước kia các ngài nhút nhát sợ hãi, nay các 

ngài mạnh dạn hăng hái. Trước kia các ngài chỉ là những ngư 

phủ thất học, không am hiểu giáo lý, nay các ngài cất tiếng 

rao giảng Tin Mừng cho mọi người thuộc đủ mọi tầng lớp, 

mọi chủng tộc. Trước kia các ngài còn nghĩ đến bản thân, 

tranh giành nhau chỗ cao chỗ thấp, nay các ngài chỉ nghĩ đến 

Nước Chúa, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho 

Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần đã đổi mới tâm hồn các ngài. 

Các ngài đã nhận được sự sống mới, sự sống của Chúa, để 

sống vì Chúa và sống cho Chúa. 

Ngày chịu phép rửa tội, ta đã nhận được sự sống của Chúa. 

Tuy nhiên có nhiều chỗ trong linh hồn ta không có sự sống vì 

tội đã ngăn cản ơn thánh và làm chết đi nhiều phần trong linh 

hồn. Những dục vọng, đam mê, tham vọng, tinh thần thế tục 

giống như vi trùng len lỏi vào linh hồn làm cho sự sống của 

Chúa bị tổn thương. Linh hồn suy nhược không còn tha thiết 

làm việc lành. Hôm nay ta hãy xin Đức Chúa Thánh Thần 

xuống Phục Sinh những thành phần chết chóc trong tâm hồn 
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ta. Và nhất là xin Người ban sự sống mới cho tâm hồn ta. 

Giúp ta biết tẩy bỏ lối sống, lối suy nghĩ, lối cư xử xưa cũ 

theo tinh thần thế tục, để sống một đời sống mới, sống nhiệt 

thành, sống bác ái, sống quên mình, sống dấn thân phục vụ 

Thiên Chúa và tha nhân hơn. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến sửa lại mọi sự trong 

ngoài chúng con. Amen. 

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG 

1. Đức Chúa Thánh Thần ban sự sống lại và ban sự sống 

mới. Bạn có thấy linh hồn bạn cần những sự sống này không? 

2. Sau khi nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần, các Tông đồ 

đã thay đổi đời sống. Bạn cũng đã nhận ơn Chúa Thánh Thần, 

đời sống bạn có thay đổi gì không? 

3. Đức Chúa Thánh Thần luôn sai đi. Hôm nay bạn cảm 

thấy Chúa Thánh Thần sai bạn đi làm gì? 
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20. Chúa và nguồ n sinh khí. 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 

Các nước và các dân tộc trên thế giới đang hướng về năm 

2000, khởi đầu cho ngàn năm thứ ba. Các chương trình quốc 

tế hay quốc gia đều được hoạch định nhằm năm 2000 như là 

tiêu điểm. 

Bước vào ngàn năm thứ ba, điều đó mang ý nghĩa hai 

ngàn năm đã qua từ lúc “thời gian đã mãn”, là lúc Ngôi Lời 

Thiên Chúa nhập thể làm người, là năm sinh của Chúa Giêsu 

Kitô. Lịch sử nhân loại được chia làm hai giai đoạn: Trước 

Chúa Giêsu Kitô giáng sinh và sau Chúa Giêsu Kitô giáng 

sinh. Nếu có nói về một công nguyên, thì sự tính toán vẫn 

quy về lúc Chúa Giêsu Kitô giáng sinh. 

Để chuẩn bị cho Năm Toàn Xá, Năm Thánh vào năm 

2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố Tông thư 

“Tiến đến Ngàn Năm Thứ Ba” vào ngày 10.11.1994. Đức 

Giáo Hoàng đệ nghị ba năm cuối của thế kỷ này được hiến 

dâng cho từng Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa: Năm 1997 

hiến dâng cho Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa làm 

người; năm 1998 cho Chúa Thánh Thần, và năm 1999 cho 

Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha còn muốn cho các tín hữu 

học hỏi thông điệp về Chúa Thánh Thần trong sinh hoạt của 

Giáo Hội và thế giới. Thông điệp mang tựa đề: “Chúa và 

Nguồn Sinh Khí” trong những năm chuẩn bị mừng Năm 

Thánh 2000. Bởi vì, Đức Thánh Cha đã nói: “Giáo Hội 

không thể chuẩn bị Ngàn Năm mới bằng cách nào khác hơn 

là ở trong Chúa Thánh Thần”. 

Thưa anh chị em, 

Là “Chúa và là Nguồn Sinh khí”, Chúa Thánh Thần đã 

hiện diện và đã đóng một vai trò tích cực ngay từ khởi thuỷ 

lịch sử sáng tạo và cứu độ. Ngay đối với Chúa Giêsu trong 
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cuộc sống ẩn dật và công khai, Chúa Thánh Thần luôn tác 

động trên Ngài, nhất là trong những biến cố quan trọng, như 

khi lãnh Phép Rửa ở sông Giođan, như khi vào sa mạc chịu 

ma quỉ cám dỗ, như khi cất bước rao giảng Tin Mừng khắp 

các làng mạc ở Palestin. Nhưng chỉ sau khi Chúa Giêsu hoàn 

tất sứ mạng bằng cái chết và sống lại từ cõi chết, Ngài mới có 

thể ban Thánh Thần. Tin Mừng hôm nay cho thấy vào buổi 

chiều sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện đến, thổi hơi trên các 

môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ 

thổi hơi trên các môn đệ gợi lại hành động Thiên Chúa lúc 

bắt đầu tạo dựng con người. Thiên Chúa đã thổi vào Ađam 

hơi thở của sự sống và con người nên sống động (St 2,7). 

Cũng có thể, khi Chúa Giêsu thổi Thánh Thần trên các môn 

đệ, các ông nhận được sự sống mới. Thánh Thần là “Chúa và 

là Đấng ban sự sống” như chúng ta tuyên xưng trong Kinh 

Tin Kính. 

Sách Công vụ Tông đồ còn cho thấy Chúa Thánh Thần 

hiện xuống trên các tông đồ như gió thổi, như lưỡi lửa, vào 

chính ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái, được mừng 50 

ngày sau lễ Vượt Qua, để tưởng nhớ Giao Ước giữa Thiên 

Chúa và dân Israel tại núi Sinai. Dịp lễ này đã quy tụ đông 

đảo người Do Thái từ các nước khác nhau trở về Giêrusalem. 

Chính trong bối cảnh của ngày lễ trọng đại này mà hoạt động 

đầu tiên của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội được biểu lộ. 

Hoạt động đã được biểu lộ qua các Tông đồ “nói tiếng khác 

nhau” và “mọi người thuộc các ngôn ngữ khác nhau đều hiểu 

được lời rao giảng của các Tông đồ”. Ở đây, ân sủng của 

Chúa Thánh Thần đã tái lập sự thống nhất ngôn ngữ đã bị 

chia rẽ, phân tán tại Tháp Babel khi xưa và đồng thời nói lên 

tính cách phổ quát đại đồng của ơn cứu độ do Chúa Giêsu 

đem đến và do Chúa Thánh Thần thực hiện. 
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Trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã nhấn 

mạnh đến vai trò hiệp nhất của Chúa Thánh Thần: “Trong 

một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên 

một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự 

do, tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thánh Thần duy 

nhất”. Nếu chỉ có Thánh Thần mới làm cho những kẻ tin nói 

được: “Đức Giêsu là Chúa”, thì cũng chỉ có Thánh Thần mới 

làm cho những con người khác nhau hợp nhất với nhau mà 

vẫn tôn trọng sự khác biệt của nhau. Vì vậy, Thánh Phaolô đã 

kêu gọi chúng ta “hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, 

và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa 

thuận, một lòng một ý với nhau”. Bởi vì, giữa những người 

cùng thờ một Chúa, cùng tuyên xưng một niềm tin, cùng lãnh 

nhận một bí tích, cùng hy vọng một tương lai Nước Trời, mà 

lại chia rẽ nhau, là điều không thể hiểu nổi, là gương xấu 

không thể tha thứ được. Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II đã đặt năm 2000 là tiêu điểm để hoạt động 

cho các Kitô hữu của các Giáo Hội anh em được hiệp nhất 

như ý Chúa muốn. 

Anh chị em thân mến, 

Đời sống Kitô hữu là một đời sống theo Thánh Thần, như 

thánh Phaolô đã nói: “Ai sống theo xác thịt thì hướng về 

những điều thuộc về xác thịt, còn ai sống theo Thánh Thần 

thì hướng về những điều thuộc Thánh Thần. Nhưng hướng 

theo xác thịt là chết, còn hướng theo Thánh Thần là sống và 

bình an” (Rm 8,5-6). Muốn sống theo Thánh Thần, chúng ta 

phải nhìn ngắm Chúa Giêsu trong Tin Mừng, ước muốn nên 

giống Ngài, để có thể đi vào trong tình hiếu thảo của Chúa 

Giêsu, trong cầu nguyện, trong nghèo khó, tuân phục, trong 

khiêm tốn, phục vụ, trong tình huynh đệ, xả kỷ của Chúa 

Giêsu đối với mọi người. Hãy sống theo Thánh Thần, như 

vậy anh em sẽ không theo những khuynh hướng ích kỷ của 
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xác thịt. Và đây là hiệu quả của Thánh Thần, đó là bác ái, 

hoan lạc, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, 

hiền hòa, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì hãy 

để Thánh Thần hướng dẫn đời ta”. (Gl 5,16.22-25). 

Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người, tạo 

điều kiện cho mối tương quan huynh đệ giữa người với người, 

những gì tạo nên sự hiệp thông vô biên giới phải là những 

tiêu chuẩn cho hành động của chúng ta. Bởi vì những gì giới 

hạn hoặc chia rẽ, đều nghịch với Thánh Thần của Đức Kitô. 

Thánh Thần luôn chăm lo hiệp nhất Thân Thể Đức Kitô, duy 

trì sự hiệp thông và quy tụ mọi người hiệp nhất với Ngài. 
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21. Thầ n Khí đổ i mớ i. 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 

Tại một giáo xứ ở miền Sicilia, thuộc miền Nam nước Ý, 

có một tập tục khá ngộ nghĩnh và lý thú. Mỗi năm vào dịp lễ 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau bài Tin Mừng, cha xứ ra 

lệnh thả ra trong nhà thờ một con chim bồ câu tượng trưng 

cho Chúa Thánh Thần. Khi con chim câu nầy đậu xuống trên 

vai hay đầu ai thì người ấy không được tránh né hoặc đuổi đi, 

nhưng phải quyết tâm thực hiện một công tác cụ thể, to hoặc 

nhỏ tùy theo khả năng của mình, để chứng tỏ rằng mình làm 

công việc ấy là do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. 

Lịch sử giáo xứ ấy có ghi lại một số sự kiện điển hình như 

sau: 

- Một lần chim câu đã đậu xuống trên vai ông hiệu trưởng. 

Kết quả là ông đã quyết tâm thực hiện một cuốn sách giáo 

khoa rất có giá trị. 

- Lần khác, chim câu đáp xuống trên đầu một công tước 

vùng ấy, khiến ông ta phải ra tay nghĩa hiệp, bỏ tiền xây một 

hệ thống dẫn nước được đặt tên là “hệ thống dẫn nước Chúa 

Thánh Thần”. 

- Có một linh mục trẻ được chỉ định đến thay thế cho cha 

xứ già đã đến tuổi hưu. Dù không tán thành nhưng cũng 

chưa dứt khoát bỏ đi tập tục đã thành truyền thống kia. Vào 

dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đầu tiên của ngài ở xứ 

mới, vị linh mục trẻ vẫn cho giữ thông lệ thả chim câu, 

nhưng ra lệnh mở hết tất cả các cửa chính và cửa sổ với hy 

vọng là chú chim câu sẽ bay ra ngoài để tung cánh trong bầu 

trời cao rộng. Trớ trêu thay, sau khi bay lượn vài vòng từ 

đầu này đến đầu kia của nhà thờ, chim câu đã đáp xuống vai 

phải của cha xứ mới trong tiếng vỗ tay vang dội của giáo dân. 

Phải hứa làm gì cụ thể bây giờ đây? Cha xứ mới chỉ tuyên bố 



 66. 

là ngài sẽ đầu tư mọi khả năng và thời giờ để phục vụ tốt 

cộng đoàn giáo xứ. Và ngài đã giữ lời hứa. 

Thưa anh chị em, 

Với mỗi người chúng ta hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn 

là Đấng thiêng liêng. Chúng ta không thể giới hạn cách thức 

tỏ hiện của Ngài trong hình thức của trận cuồng phong, lưỡi 

lửa, của chim bồ câu hay bất cứ một hình thức nào khác. Quả 

thực, Ngài không ngừng hiện diện và tác động nơi chúng ta 

cách tự do và rộng khắp. Ơn của Ngài nhằm thôi thúc chúng 

ta phải làm gì cụ thể trong việc đổi mới đời sống con cái đối 

với Thiên Chúa, góp phần phục vụ tha nhân, phục vụ cộng 

đoàn. 

Bài sách Công vụ Tông đồ hôm nay kể lại cho chúng ta 

những sự lạ đã xảy ra bên trong và bên ngoài ngôi nhà nơi 

các môn đệ đang hội họp, có Đức Maria ở giữa. Bên trong có 

tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào nhà. Có những lưỡi lửa xuất 

hiện trên mỗi người. Họ tràn đầy Thánh Thần. Bên ngoài dân 

chúng bỡ ngỡ kéo đến bao vây. Sự gì đã xảy ra? Phêrô, con 

người nhát đảm ấy, hôm nay mở tung cửa và bước ra, theo 

sau là các môn môn đệ khác. Họ lâng lâng như người say 

rượu, khiến dân chúng bàn tán, nhưng họ không say rượu mà 

say Chúa! Vì hôm nay, ứng nghiệm lời tiên tri Gioel đã tiên 

báo: “Ta sẽ đổ Thánh Thần xuống và chúng sẽ nói tiên tri”. 

Phêrô giảng bài đầu tiên làm cho 3.000 người trở lại. Các 

Tông đồ khác cũng bắt đầu sứ mạng rao giảng, với đặc ân 

Thánh Thần ban cho là nói được tiếng bản xứ của mỗi thính 

giả từ các nơi đổ về. 

Giáo Hội sinh từ ngày Thánh Thần hiện xuống. Ngày nay 

Giáo Hội đã có một trang sử dài gần 20 thế kỷ. Giáo Hội 

cũng cần một luống gió mạnh thổi đến, lùa vào hầu có thể đổi 

mới mọi sự. Xưa Phêrô đã mở tung cửa đón nhận Thần Khí 

Thiên Chúa thì ngày nay các vị đại diện Phêrô cũng đã khai 
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mở Công Đồng “như một lễ Hiện Xuống mới”, đem lại cho 

Giáo Hội một bộ mặt mới, một luồng gió mới. 

Mỗi lễ Hiện Xuống là một ngày khai sinh mới của Giáo 

Hội, Thánh Thần là ai? – Thánh Phaolô, trong bài đọc II đã 

giải thích gồm tóm trong ý tưởng rằng, Thánh Thần là linh 

hồn của Giáo Hội. Thánh Thần ban cho mọi tín hữu nhận 

lãnh Phép Rửa một niềm tin duy nhất, là “Chúa Giêsu là 

Thiên Chúa đã sống lại”. Chúng ta phải tin, phải sống và phải 

loan báo. Tuy rằng đưcq tin là một, nhưng Thánh Thần sẽ 

ban cho mỗi người, mỗi thời đại, những đặc sủng riêng tư, 

thích hợp cho từng dịch vụ, từng sinh hoạt, từng nơi chốn. 

Thánh Thần như linh hồn của Giáo Hội, hằng huy động, 

hướng dẫn, thống nhất để xây dựng Giáo Hội. 

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII là một điển hình. Khi mới 

được bầu làm Giáo Hoàng, Ngài là một cụ già đã 77 tuổi, cục 

mịch như một cha xứ nhà quê, ai cũng cho là “một Giáo 

Hoàng giao thời”. Nhưng ai ngờ con người ấy, trong triều đại 

chỉ 5 năm, trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần để đổi 

mới, để thực hiện chính sách mà Ngài gọi là “ cập nhật hóa” 

(aggiomento), mở cửa để Giáo Hội bắt gặp đà tiến triển của 

thời đại văn minh. Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II, trong Tông thư “Tiến tới Thiên niên kỷ thứ ba” chuẩn bị 

cho toàn thể Giáo Hội mừng Đại Năm Thánh 2000 đã kêu 

gọi “trân trong đặc biệt tất caw những gì Chúa Thánh Thần 

đã nói với Giáo Hội và với Giáo Hội (Kh 2,7) cũng như 

những gì Thánh Thần nói với các cá nhân qua các đoàn sủng 

phục vụ cộng đoàn”. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Tôi muốn 

nhấn mạnh những gì mà Chúa Thánh Thần gợi ý cho các 

cộng đoàn khác nhau, từ những cộng đoàn nhỏ nhất- như gia 

đình, đến những cộng đoàn lớn hơn – như các quốc gia, các 

tổ chức quốc tế, kể cả những nền văn hóa, văn minh và 

những truyền thống lành mạnh” (TMA. Số 23). 
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Nhiều người tín hữu ngày nay vẫn còn có thái độ như 

nhóm nhỏ Tông đồ ngày xưa. Họ sợ sệt, cửa đóng then cái, e 

rằng Thầy ra đi là đi mãi, tương lai mù mịt. Nhưng Thánh 

Gioan cho biết, ngay chiều Phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện 

đến trấn an các ông: “Bình an cho các con”. Rồi Ngài thổi 

hơi trên các ông: “các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Ai lại 

không liên tưởng đến “ làn hơi Thiên Chúa” thổi đến trên mặt 

nước “trong ngày khai thiên lập địa” (St 1,2) đến làn sinh khí 

mà Thiên Chúa thổi vào con người trong ngày tạo dựng 

Ađam (St 2,7). Ngày nay, làn hơi ấy chính là Chúa Thánh 

Thần, là làn hơi ban sự sống (Ga 3, 5-6) và là sức mạnh tầy 

xóa mọi tội lỗi: “các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được 

tha, các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 

20,23). Qua làn hơi thở của Chúa, qua sức mạnh của Chúa 

Thánh Thần, các Tông đồ cũng như chúng ta ngày nay phải 

trở nên những chứng nhân của Chúa cho đến tận cùng trái đất. 

Anh chị em thân mến, 

Ngày lễ Chúa Thánh Thần ngày khai sinh của Giáo Hội, 

là ngày nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội mở 

rộng vòng tay ôm cả thê1 giới. Chúa Thánh Thần thôi thúc 

bên trong để chúng ta hành động cụ thể, tỏ lộ ơn Ngài ra bên 

ngoài và chúng ta sẽ chỉ có thể vững tin rằng mình đang sống 

dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, khi mọi nỗ lực của 

chúng ta luôn theo sát với giáo huấn của Chúa Kitô và đều 

hướng đến việc kiến tạo tình yêu thương cảm thông nhau hơn. 

Chớ chi từ nay, chúng ta luôn biết mở mắt tâm hồn của mình 

để nhận diện ra bao cuộc hiện xuống của Chúa Thánh Thần 

trong đời mình và mở rộng tâm hồn sống theo ơn Ngài thôi 

thúc, hầu cuộc sống của chúng ta có thể đổi mới không 

ngừng trong tình yêu thương xây dựng. 
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22. Hơ i thở  củ a Thiên Chúa. 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 

Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện 

như sau: Có một đệ tử đến thưa với vị linh đạo của mình: 

“Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Vị linh đạo chỉ đáp trả 

bằng một cái mỉm cười thinh lặng. 

Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cũng một 

ước muốn. Vị linh đạo vẫn mỉm cười tiếp tục giữ sự im lặng 

cố hữu của ông. Một ngày đẹp trời nọ, ông đưa người thanh 

niên đến một dòng sông. Thầy trò cùng trầm mình xuống 

nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái 

trong dòng nước mát, bất thần vị linh đạo túm lấy anh và dìm 

xuống nước hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy đế 

trồi lên mặt nước. Lúc bấy giờ vị linh đạo mới hỏi anh: “Khi 

bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?”. 

Không một chút suy nghĩ, người đệ tử đáp: “Thưa thầy, con 

cần có không khí để thở””. 

Lúc bấy giờ vị linh đạo mới dẫn giải: “Con cảm thấy cần 

gặp Chúa như con cần khí thở không? Nếu con cảm thấy cần 

như thế, con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con 

không hề cảm thấy cần như thế thì cho dù con có vận dụng 

tất cả tài trí và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được 

Ngài”. 

Anh chị em thân mến, 

Sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa ban tặng. Chính 

nhờ tham dự vào sự sống của Ngài mà chúng ta được sống. 

Bao lâu còn hơi thở là còn sống. Tắt thở là chết. Trong buổi 

đầu công trình tạo dựng. Thiên Chúa đã thổi hơi vào Ađam, 

con người đầu tiên, để Ađam có sự sống, để Ađam trở nên 

bạn hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đã lặp 

lại hành động ấy khi Ngài xuất hiện giữa các môn đệ và thổi 
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hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” 

(Ga 20,22). Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống của 

Thiên Chúa, là nhận lấy tinh thần của Thiên Chúa. vì Thánh 

Thần là Thần Khí, là Hơi Thở của Thiên Chúa. 

Ađam đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa để sống vai 

trò nguyên tổ của loài người. Các môn đệ cộng đoàn Phục 

Sinh đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa để làm chứng về 

Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta, cũng đã nhận được 

hơi thở của Thiên Chúa khi chúng ta được dìm trong Nước 

Thánh Tẩy và được xức dầu trong bí tích Thêm Sức. Hơi thở, 

sức sống, tinh thần của Thiên Chúa được “hà hơi” vào trong 

ta. Vấn đề là chúng ta có biết sống bằng hơi thở Thần Linh ấy 

không. Thánh Phaolô khi nói về các ơn sủng Thiên Chúa ban 

cho mọi chi thể thuộc thân thể Đức Kitô đã đề cao Đức Ái 

như một đặc ân của Thánh Thần. 

“Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, 

không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, 

không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 

không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều 

chân thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng 

tất cả” (1Cr 13,4-7). 

Sống đức Ái, sống yêu thương là sống bằng hơi thở của 

Thiên Chúa, là kết hợp với Thiên Chúa Tình Yêu, là sống 

trong Thánh Thần. Chỉ có yêu thương mới làm cho con 

người sống và phát triển thực sự. Chỉ có yêu thương mới làm 

cho con người thay đổi, canh tân, hoán cải. Ai yêu thương 

nhiều là người ấy thay đổi nhiều, vì tình yêu sẽ dẫn đưa 

chúng ta đến chốn vô cùng, vô tận của cuộc sống. Ai yêu 

thương nhiều và yêu thương thực tình sẽ không còn là mình 

nữa, mà là dụng cụ của Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ nên giống 

như Thiên Chúa. 

Thưa anh chị em, 



 71. 

Một cộng đoàn thiếu yêu thương thì không bao giờ có hợp 

nhất, không bao giờ có sức thuyết phục được những người 

chung quanh. Vì chỉ có yêu thương mới san bằng được 

những khoảng cách, mới lấp đầy những cách biệt, mới giúp 

bổ túc cho nhau giữa những cái chênh lệch, khác biệt nhau. 

Các tín hữu tiên khởi đã bán hết của cải ruộng đất để làm của 

chung, để sống giới răn yêu thương của Thầy. Đó phải là 

hình ảnh gợi ý cho những sáng kiến yêu thương của chúng ta. 

Chỉ khi nào mỗi thành viên của Hội Thánh đem hết tài năng, 

đặc sủng của mình đã nhận lãnh làm thành của chung của 

cộng đoàn, thì lúc ấy mới có sự hợp nhất thực sự của một 

thân thể nhiều chi thể là Hội Thánh Chúa Kitô. 

Nhưng chúng ta chỉ biết sống yêu thương nếu như chúng 

ta biết đặt mình dưới sức tác động của Thánh Thần: Chẳng 

những Ngài là Đấng An Ủi, soi sáng mà Ngài còn là Đấng 

Thanh Tẩy chốn nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, chữa lành 

thương tích, uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng… 

(Ca tiếp liên). Chỉ có Thánh Thần mới làm cho các tổ chức 

của con người có sức sống, có tinh thần Tin Mừng… Đổi 

mới tư duy, đổi mới đời sống, đổi mới cơ chế xã hội đều cần 

đến sức mạnh và ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa, vì 

Ngài là hơi thở của Thiên Chúa, hơi thở không ngừng làm 

sống mọi tạo vật. 

Anh chị em thân mến, 

Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận những luồng gió mới mà 

Thánh Thần Chúa đang thổi trong lòng các dân tộc, trong 

lòng con người trước ngưỡng cửa Thiên Niên Kỷ Thứ Ba. 

Chớ gì Thánh Thần Thiên Chúa cũng thổi vào lòng chúng ta, 

vào cộng đoàn chúng ta một luồng gió đổi mới cũng mạnh 

liệt như thời các Tông đồ, để Hội Thánh luôn tươi trẻ và tràn 

đầy sức sống. 
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Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần và xin canh tân bộ mặt 

trái đất của chúng con. 
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23. Ngọ n gió. 

Bấy giờ các môn đệ họp lại ở một nơi. Bỗng dưng có 

tiếng từ trời đến, ào ào như gió thổi khắp nhà các đấng đang 

ngồi. Lại thấy có hình lưỡi lửa tỏa ra, đổ trên đầu từng người 

một và tất cả đều được tràn đầy Thánh Linh. Qua vài dòng 

tường thuật ngắn ngủi trên, chúng ta cùng nhau chia sẻ về 

hình ảnh ngọn gió. 

Hậu quả đầu tiên mà gió đem lại, đó là quét sạch bụi bặm 

và rác rưởi. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với ông 

Nicôđêmô: Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, 

nhưng lại không biết gió từ đâu mà đến và sẽ đi về đâu, 

những kẻ sinh bởi Thần Khí cũng thế. Thực vậy, gió thổi chỗ 

này, gió thổi chỗ khác. Không ai có thể vạch đường cho gió. 

Gió thổi theo những luật lệ riêng của gió. Cũng vậy, tình yêu 

chân thực sẽ vượt qua mọi thúc ép bên ngoài. Và khi tình yêu 

cao cả nhất là Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, 

thì đó cũng là lúc những thái độ bên ngoài, những nghi lễ của 

Môisen, những quan niệm hẹp hòi của bọn biệt phái bị sụp đổ. 

Tin Mừng tràn lan như một ngọn gió. Và Tin Mừng ấy thổi 

đến đâu, thì sẽ lật đổ mọi tượng thần nhảm nhí, làm cho trong 

sạch và dịu mát bầu khí luân lý và đạo đức vốn đã bị ô nhiễm. 

Cùng với ngọn gió của ngày lễ Hiện Xuống, một con người 

mới được sinh ra với một lý tưởng mới và những khát vọng 

mới. Một thế giới được khởi đầu đó là thế giới Kitô giáo. Thế 

giới cũ không thể nào chống lại sức mạnh của Chúa Thánh 

Thần. Như một bức tường xiêu vẹo và đổ nát, không thể nào 

cản được sức mạnh của cơn gió xoáy. 

Giáo hội khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ gồm mười hai 

tông đồ. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong các 

ông, thôi thúc các ông ra khơi và thả lưới, lên đường và chinh 

phục thế giới về cho Đức Kitô. Ý tưởng này làm cho chúng ta 
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thêm phấn khởi và cảm thấy được an ủi. Dù hoàn cảnh có 

đen tối, dù số phận có thê thảm, dù giông tố có nổi lên, dù bắt 

bớ có xảy ra, nhưng có Chúa Thánh Thần hoạt động trong 

cộng đoàn tín hữu, thì không có một thế lực nào, không một 

gian nguy thử thách nào có thể chiến thắng nổi chúng ta. Mọi 

sự sẽ qua đi, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ chẳng qua đi bao 

giờ. 

Trong thời gian khó khăn tại Liên Xô, chỉ có một chủng 

viện nhưng phải sinh hoạt âm thầm và lén lút. Ngày kia một 

ký giả may mắn gặp được một thanh niên hơn hai mươi bốn 

tuổi, với khuôn mặt sáng sủa và thân hình gầy còm vì đói. 

Anh cho biết mình là một đại chủng sinh, đang chuẩn bị lãnh 

nhận chức phó tế. Ban ngày anh phải đi làm như một người 

thợ, một công nhân. Ban đêm mới học. Học không sách vở, 

học không ánh sáng. Họ sống và cầu nguyện chung với nhau, 

nhưng luôn phải canh chừng. Phải chăng Kitô giáo đã tàn lụi 

trên đất nước Liên Xô? Không phải thế. Dù chỉ còn một 

nhóm nhỏ thì Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động. Để rồi cuối 

cùng, mọi sự sẽ qua đi, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ chẳng 

qua đi bao giờ. 

Biết bao lần chúng ta thất vọng khi nhìn thấy tội ác thắng 

thế và cất cao tiếng cười ngạo nghễ. Biết bao lần chúng ta 

hoài nghi vì thiện chí của chúng ta bị coi thường và xuyên tạc. 

Thế nhưng, nếu thực sự có Chúa Thánh Thần ngự trị, chúng 

ta sẽ không bao giờ ngờ vực, sẽ không bao giờ thất vọng. 

Vậy chúng ta phải có thái độ nào? Chúng ta hãy lắng nghe lời 

thánh Phaolô khuyên nhủ: Đừng làm buồn lòng Chúa Thánh 

Thần và đừng dập tắt ngọn lửa của Ngài. Nhưng thế nào là 

làm buồn lòng Chúa Thánh Thần, thế nào là dập tắt ngọn lửa 

của Ngài? Chúng ta sẽ làm buồn lòng Chúa Thánh Thần nếu 

chúng ta chống lại những hành động hướng dẫn, giáo huấn và 

thánh hóa của Ngài. Chúng ta hãy để cho Ngài thúc đẩy, để 
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chúng ta chỉ suy nghĩ những tư tưởng của Chúa, chỉ lắng 

nghe những lời Chúa nói. Chúa Thánh Thần là người nghệ sĩ, 

còn tâm hồn chúng ta là cây đàn. Nếu chúng ta để cho Ngài 

gẩy, thì tâm hồn chúng ta sẽ vang lên những khúc nhạc tuyệt 

vời. Chúng ta có thể nói cuộc đời của người có Chúa Thánh 

Thần ngự trị sẽ là như một con đường ngập ánh nắng mặt trời, 

dù họ phải đi qua bóng tối của gian nan và thử thách. Hơn 

nữa, cuộc đời của người có Chúa Thánh Thần ngự trị sẽ là 

một khúc hoan ca, dù họ gặp phải những cay đắng chua xót. 

Ngoài ra, cuộc đời của người có Chúa Thánh Thần ngự trị sẽ 

là một ngày hội lớn, một ngày khải hoàn chiến thắng, dù họ 

phải luôn chiến đấu không ngừng. 

Ngọn gió của Chúa Thánh Thần có thể thổi đến với tôi bất 

kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu: trong giờ kinh nguyện, trên 

đường phố, bên giường bệnh nhân, trong cơn cám dỗ…sức 

mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ truyền sang cho tôi. Và thật là 

diễm phúc, nếu tôi biết lắng nghe và tuân theo sự thôi thúc 

của Chúa Thánh Thần, bởi vì tôi sẽ được Ngài hướng dẫn và 

ủi an. 
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24. Tác độ ng củ a Chúa Thánh Thầ n. 

Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta? Đó là vấn đề 

chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ trong một vài phút 

ngắn ngủi này. 

Đọc lại Phúc âm, chúng ta thấy các môn đệ, mặc dù đã 

bước theo Chúa, mặc dù đã được lắng nghe những lời khôn 

ngoan Chúa dạy, mặc dù đã được nhìn thấy những việc lạ 

lùng Chúa làm, thế nhưng các ông cũng chẳng lĩnh hội được 

bao nhiêu và đức tin cũng chưa bén thể rễ sâu trong cõi lòng 

các ông. 

Sở dĩ như vậy vì đầu óc các ông còn u mê dốt nát và mang 

nặng tinh thần thế gian. 

Thực vậy, cũng như phần đông những người Do Thái 

khác, các ông đang trông chờ, mong đợi một đấng cứu thế 

trong lãnh vực chính trị và xã hội. 

Đấng ấy phải hùng mạnh như Đavít với kỵ binh và cbiến 

mã rợp trời. Đấng ấy phải khôn ngoan như Salômon, khiến 

cho muôn dân nước phải nể phục. Đấng ấy sẽ đến để giải 

thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, dẫn đưa dân tộc 

họ bước vào một thời đại hoàng kim. 

Và lúc bấy giờ các ông sẽ được làm lớn và giữ những 

chức vụ quan trọng trong vương quốc của Ngài, cùng với một 

cuộc sống nhiều đặc ân và bổng lộc, giàu sang và quyền thế, 

theo kiểu “vinh thân phì gia”. 

Chính vì thế, các ông thường tranh cãi xem ai là người 

cao trọng nhất, đồng thời các ông không thể nào chấp nhận 

được những khổ đau và cái chết tủi nhục trên thập giá mà 

Chúa Giêsu đã tiên báo. 

Thế nhưng, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các 

ông đã đổi đời, đã thoát xác, đã trở nên những con người mới, 

am hiều và thông suốt về giáo lý của Chúa Giêsu, nhất là về 
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màu nhiệm thập giá, để rồi hôm nay, ngày lễ Ngũ tuần, Phêrô 

thay mặt cho nhóm mười hai đã lên tiếng rao giảng về chính 

những điều trước đây ông đã không hiểu cũng như không 

muốn hiểu. 

Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn làm gì nữa? 

Nhìn vào các tông đồ, chúng ta thấy các ông không phải 

chỉ là những kẻ u mê và dốt nát, mà còn là nhưng kẻ hèn nhát 

và sợ sệt. Phúc âm đã ghi lại như sau: 

Khi thấy sóng gió nổi lên, các ông đã hoảng sợ đến cuống 

cuồng, khiến Chúa Giêsu phải lên tiếng trách: 

- Hời những kẻ hèn tin, tạo sao các con sợ hãi. 

Sự sợ hãi này còn được biểu lộ một cách rõ rệt hơn nữa 

trong cuộc thương khó. Giuđa đã bán Chúa với giá ba mươi 

đồng bạc, giá bán một tên nô lệ, và chỉ bằng một phần mười 

giá bán một chai thuốc thơm, Mađalêna đã dùng để xức vào 

chân Chúa Giêsu. Phêrô đã chối Chúa ba lần trong sân nhà 

thầy cả thượng phẩm chỉ vì một câu hỏi vu vơ. Còn các môn 

đệ khác đều đã bỏ Chúa mà chạy trốn, ngoại trừ Gioan là đã 

theo Chúa đến cùng và đã có mặt dưới chân cây thập giá. 

Ngay cả sau khi Chúa đã sống lại, các ông tụ họp với nhau 

trong phòng, mà cửa thì đóng kín vì sợ người Do Thái. 

Thế nhưng, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các ông 

đã hoàn toàn đổi mới: từ những kẻ hèn nhất và sợ sệt, các 

ông đã trờ nên những con người can đảm và hăng say rao 

giảng Tin mừng. 

Hơn thế nữa, các ông còn sẵn sàng chấp nhận cái chết, 

cũng như đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho 

tình yêu của Đức Kitô. 

Thực vậy, trong số mười hai tông đồ, thì đã có tới mười 

một ông hy sinh mạng sống cho Tin mừng, chỉ trừ một mình 

Gioan là đã chết già tại cộng đoàn Êphêsô mà thôi. 

Còn chúng ta thì sao? 
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Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ mê 

muội và dốt nát, chẳng hiểu biết được bao nhiều về giáo lý 

của Chúa. 

Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ hèn 

nhát và sợ sệt, chúng ta sẵn sàng bán Chúa và chối bỏ Ngài 

bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý do gì. 

Chính vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự 

xuống trong tâm hồn, để biến đổi chúng ta trở thành những 

con người mới luôn hiểu và sống Tin mừng, cũng như luôn 

hăng say phục vụ Chúa nơi những người anh em bất hạnh và 

khổ đau. 
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25. Đổ i mớ i. 

Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu Phục 

sinh và Chúa nhật trước, lễ Chúa Giêsu lên trời. Hôm nay 

chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và cũng là lễ 

kết thúc mùa Phục sinh. 

Chính hôm nay Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Hôm nay 

Chúa Giêsu Phục sinh thực hiện lời hứa và ban Thánh Thần 

cho chúng ta. Việc Thánh Thần đến vào ngày lễ Ngũ tuần là 

dấu chỉ Đức Kitô được tôn vinh, Ngài được ngồi bên hữu 

Chúa Cha, được đặt làm “Chúa”. Chúa Thánh Thần đã được 

hứa ban, Người tới, Người hiện diện đó và Người hoạt động 

để thực hiện một cuộc đổi mới, tạo dựng một nhân loại mới. 

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng khám phá lại hoạt 

động của Chúa Thánh Thần nơi các tông đồ, về sự hiện diện 

và hoạt động của Ngài nơi mỗi người chúng ta để rồi chúng 

ta biết sống theo sự hướng dẫn của Ngài. 

Thời Cựu ước ngôn sứ Edêkien đã tiên báo là Thần khí sẽ 

đến và ban cho con người một tâm hồn mới, một trái tim mới. 

Thật vậy, trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu cũng đã nhắc lại 

lời hứa đó và báo trước là Chúa Thánh Thần sẽ đến trong 

lòng các tín hữu để soi sáng họ, nhắc nhở họ những lời của 

Thiên Chúa, và thanh tẩy họ bằng cách tha thứ các tội lỗi. 

Bài trích sách Công vụ Tông đồ thuật lại. Vào ngày lễ 

Ngũ tuần đang khi các tông đồ họp nhau cầu nguyện thì 

Thánh Thần đến như một cơn gió, bất ngờ và không thể 

cưỡng lại. Thánh Thần phủ trên cả nhóm tông đồ đang tụ họp 

nhưng cũng được ban phát cho từng người dưới hình lưỡi lửa. 

Thánh Thần đã thực hiện một cuộc biến đổi ngoạn mục 

nơi các tông đồ: từ những người nhút nhát, sợ sệt, chậm hiểu 

họ đã được biến đổi thành những người can đảm, xác tín và 

dấn thân vào công cuộc rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 
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Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại: Vào chiều ngày Phục 

sinh Đức Giêsu đã hiện ra, thổi hơi trên các tông đồ và nói: 

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Hình ảnh “thổi hơi” gợi 

lại tác động của Giavê Thiên Chúa, lúc tạo dựng đã thổi hơi 

trên Ađam để ban sự sống. Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy 

sự sống của Thiên Chúa. Vì Thánh Thần là Thần khí, là hơi 

thở của Thiên Chúa. 

Sự sống mới mà hôm nay Đức Giêsu trao ban cho các 

tông đồ cũng là sự sống bởi Thánh Thần. Nhưng đây là 

Thánh Thần của Đấng Phục sinh, Thánh Thần của Đấng đã 

chiến thắng tử thần, và vì thế, sự sống đó chính là sự sống 

đời đời. Chính Thánh Thần của Đức Giêsu Phục sinh đang 

thực hiện một cuộc tạo dựng mới, tạo dựng một nhân loại 

mới. 

Sau khi đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và 

sự chết, nhân loại mới này đã đón nhận được sự sống mới, sự 

sống đời đời. 

Sự sống mới này, ngày nay cũng được tiếp tục trao ban 

cho các Kitô hữu là những người tin vào Chúa Kitô. 

Chúa Thánh Thần là hơi thở của Chúa Giêsu Phục sinh, 

hơi thở ấy Chúa Giêsu Phục sinh chuyển thông cho Giáo hội 

để Giáo hội sống chính đời sống của Người, đời sống làm 

con cái Thiên Chúa. Qua Bí tích Rửa tội các Kitô hữu nhận 

lãnh Chúa Thánh Thần, được tái sinh trong đời sống mới. 

Chúa Thánh Thần tẩy rửa mỗi tâm hồn khỏi tội lỗi và 

làm cho trở nên chi thể của Chúa Kitô và là con cái của Chúa 

Cha, thánh Gioan nhấn mạnh tới vai trò của Chúa Thánh 

Thần trong mỗi tâm hồn. Sau khi ban Thánh Thần rồi Chúa 

Giêsu nói với các môn đệ: “Các con tha tội cho ai, tội người 

ấy được tha”. Ơn tha tội phát xuất từ sự hiện diện của Chúa 

Thánh Thần mà Giáo hội thông ban qua Bí tích Rửa tội và 

Hòa giải. Chính qua hai bí tích ấy mà mỗi người được giao 
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hòa với Thiên Chúa được trở thành một tạo vật mới để sống 

một đời sống mới. 

Chúng ta còn có thể thấy rõ tác động của Chúa Thánh 

Thần nơi các Kitô hữu là sự hiệp nhất. Ngày xưa, tại tháp 

Babel tội lỗi chia rẽ loài người làm cho mỗi người nói một 

thứ tiếng. Nay Chúa Thánh Thần thiết lập lại sự hiệp nhất, 

Thánh Thần mà các Kitô hữu lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội là 

Thánh Thần đem lại bình an: bình an của ơn tha thứ và hòa 

giải. Thật vậy, hiệu quả đầu tiên của Chúa Thánh Thần chính 

là làm cho mọi người tuy khác biệt về màu da chủng tộc, 

ngôn ngữ mà vẫn có thể hiểu nhau và hiệp nhất thành một 

cộng đoàn. 

Lễ Hiện xuống mà chúng ta cử hành hàng năm không 

phải là một kỷ niệm trống rỗng: đây là một ngày lễ đổi mới 

chúng ta trong quyền năng và hoạt động của Thánh Thần, 

nếu chúng ta đón nhận Ngài. Những gì Chúa Thánh Thần đã 

làm nơi các tông đồ xưa kia, bây giờ Ngài cũng thực hiện nơi 

chúng ta. 

Hôm nay khi tưởng niệm lại việc Đức Kitô Phục sinh đã 

ban Thánh Thần cho các tông đồ, chúng ta hãy ý thức là 

chúng ta cũng đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần nhờ 

Bí tích Thanh tẩy và Thêm sức. Nhờ ơn Thánh Thần, chúng 

ta chẳng những có sự sống tự nhiên, mà nhất là sự sống siêu 

nhiên tức là địa vị làm con cái Thiên Chúa như Đức Kitô vậy. 

Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban Chúa Thánh 

Thần cho chúng ta. Cũng như lý trí soi dẫn cuộc đời bình 

thường của con người thế nào, thì chúng ta cũng xin Chúa 

Thánh Thần, là khôn ngoan, là sức mạnh và là tình yêu của 

Thiên Chúa soi sáng, sưởi ấm và củng cố tâm hồn chúng ta. 

Rồi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cố gắng sống 

cho đẹp lòng Chúa Thánh Thần. Và vì Chúa Thánh Thần là 

Thần chân lý, là Thần tình yêu, nên sự cố chấp, sự gian dối, 



 82. 

sự chia rẽ là những điều trực tiếp phản nghịch với Chúa 

Thánh Thần. Trái lại, nếu chúng ta cố gắng sống khiêm 

nhường, chân thành và bác ái thì Chúa Thánh Thần sẽ không 

ngừng ở với ta. Người sẽ soi sáng chúng ta, dẫn dắt chúng ta 

dần dần tiến sâu vào vương quốc của Thiên Chúa, là vương 

quốc của tình thương và bình an, bởi vì hoa trái của Chúa 

Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an. Nói cách khác, Nước 

Thiên Chúa là đời sống trong Chúa Thánh Thần với những 

hậu quả cụ thể là sự công chính, bình an và hoan lạc trong 

mỗi tâm hồn tín hữu cũng như trong các tương quan với nhau. 

Một trong những dấu hiệu cụ thể và rõ ràng nhất về sự 

hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần là tinh thần bác 

ái và phục vụ cộng đoàn. Trong bài đọc thứ hai thánh Phaolô 

đã ví Giáo hội như là thân mình của Đức Kitô trong đó các 

chi thể yêu mến nhau và phục vụ lẫn nhau. Nếu chúng ta cố 

gắng thể hiện ra trong đời sống tinh thần yêu thương, tinh 

thần phục vụ, thì chúng ta có thể tin chắc là chúng ta đang để 

cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Đó là dấu hiệu 

chúng ta là con cái của Thiên Chúa. 
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26. Suy niệ m củ a ĐGM. Phêrô Nguyễ n Vă n Khả m 

"Các con hãy nhận lấy Thánh Thần..." 

Trong những năm gần đây phong trào canh tân đoàn sủng 

phát triển mạnh trong Giáo Hội Tin Lành và trong giáo Hội 

Công Giáo, có người gọi đó là mùa xuân của Giáo Hội đang 

là sức sống mới. Nhưng cũng có ngừơi đang nhìn phong trào 

này với thái độ cảnh giác. Họ sợ rằng nó sẽ đi xa đường lối 

của Giáo Hội. Tôi không có ý phân tích phê phán, nhưng 

theo tôi phong trào có một điểm mà chúng ta có thể ghi nhận. 

Phong trào giúp cho ta ý thức hơn về vai trò của Chúa Thánh 

Thần trong đời Kitô Hữu. Một vai trò mà nhiều khi chúng ta 

lãng quên. Có lẽ phần nào nó cũng giống như một nhà khoa 

học ở trong phòng thí nghiệm. Ông ra sức nghiên cứu về 

không khí như là một vật thể và mô tả không khí bằng những 

công thức khoa học có vẻ phức tạp mà ông quên rằng từng 

giây từng phút mình đang được ngủ lặng trong không khí mà 

đôi khi mình quên hít thở. Cho nên sự sống thân xác của 

mình mỗi lúc mỗi tàn tạ. 

Tôi xin lấy một hình tượng quen thuộc trong Kinh Thánh 

để diễn tả về Chúa Thánh Thần. Thánh Luca mô tả: Vào ngày 

lễ ngũ tuần các môn đệ tề tựu cầu nguyện. Khi ấy có những 

lưỡi như lưỡi lửa rải rác đậu xuống trên mỗi người. Lửa là 

hình tượng Kinh Thánh dùng để diễn tả về Chúa Thánh Thần 

trong chúng ta. 

Hôm nay tôi xin nhắc lại và đào sâu hơn hình tượng 

Thánh Gioan Thánh Giá sử dụng. Ngài là người có kinh 

nghiệm thần bí sâu sắc đồng thời là một nhà thơ cho nên ngài 

đã vận dụng ngôn ngữ thi ca để diễn tả kinh nghiệm thần bí 

đó. Đó là hình ảnh của lửa, của củi. 

Chúng ta thử tưởng tượng cảnh mùa đông băng giá ở 

Châu Âu, ngoài vườn có một khúc củi nằm cô đơn giữa tiết 
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trời băng giá. Cái lạnh làm cho làn da của nó xần xùi, xấu xí. 

Thế rồi nó được ông chủ nhà đem vào quăng vào lò sưởi. Hơi 

nóng làm khúc củi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Nó cảm nhận 

được đầy sự an ủi không tả được. 

Nhưng tiếc rằng sự sung sướng kéo dài chẳng được bao 

lâu. Trong khỏanh khắc ngọn lửa ôm chặt lấy nó. Sức nóng 

của lửa nung nấu khiến cho nhựa cây rỉ ra bên ngoài làm 

thành một lớp da sần sùi như da cóc. Nó tỏa ra một mùi thật 

khó chịu. Khúc củi quằn quại trong than hồng một thời gian. 

Cuối cùng nó trở nên một với lửa. Nó không còn là củi mà 

chỉ là lửa. Lửa đem ánh sáng, lửa đem hơi ấm cho những 

người trong phòng. 

Gioan Thánh Giá dùng hình ảnh tuyệt vời ấy để diễn tả về 

tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta. Hình 

ảnh ấy giúp chúng ta thấy được đâu là cùng đích của đời sống 

trong Thánh Thần. Cái cùng đích ấy là Chúa Thánh Thần làm 

cho chúng ta được nên một với Thiên Chúa. Như Thánh 

Têrêsa Hài đồng Giêsu nói: "Ta trở thành một giọt nước hoà 

trong đại dương". Sự nên một ấy chỉ trở thành trong đời sống 

vĩnh cữu cho những người mà Chúa ban cho kinh nghiệm 

thần bí, những người cảm nghiệm được sự nên một hồng 

phúc với Thiên Chúa. 

Chúng ta chưa có được kinh nghiệm huyền bí đó. Nhưng 

tôi nghĩ: Nếu chúng ta thực hiện đúng những bí tích mà Giáo 

Hội cử hành là chúng ta đã đi đúng mục đích của Giáo Hội, 

dẫn ta đến chỗ nên một với Thiên Chúa. Khi ta rước mình 

Thánh Chúa và để Máu Thánh Chúa hoà vào máu thịt ta để ta 

nên một với Ngài. 

Sự nên một xét trên một bình diện mà người ta gọi là hữu 

thể học đó hoàn toàn có thật nhưng không ai thấy được. Sự 

nên một ấy phải diễn tả qua cuộc sống bên ngoài theo kiểu 

nói của thánh Phaolô. "Anh em hãy mang trong anh em 
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những tâm tư như đã có trong Chúa Giêu Kitô". Cho nên khi 

nào chúng ta nên một với Chúa thật thì ta sẽ suy nghĩ như 

Chúa Giêsu, phản ứng như Chúa Giêsu, cảm xúc, yêu thương 

như Chúa Giêsu. Đấy là dấu chỉ cụ thể. Đấy là cùng đích. 

Nhưng để đạt được tới cùng đích nên một trong Thiên 

Chúa ấy thì chúng ta phải trải qua một hành trình thanh tẩy 

của Thánh Thần. Hành trình này khởi đầu bằng một niềm an 

ủi ngọt ngào. Có một số kinh nghiệm nói lên điều ấy. Có anh 

chị em dự tòng nói với tôi: "Thưa Cha, con xin gì Đức Mẹ 

cũng cho con hết". Những tu sinh hoặc những nữ tu mới chập 

chững bước vào đời sống tận hiến: "Thưa Cha, con cảm thấy 

hạnh phúc vô cùng.". Những lúc ấy ai cũng ca ngợi Chúa, 

cảm thấy rất ư là dễ thương. Chúa yêu ta vô cùng. 

Thưa anh chị em. Đấy chỉ là giai đoạn đầu. Sớm hay 

muộn gì chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần dẫn vào giai 

đoạn thanh tẩy, giai đoạn đau đớn, giai đoạn này sẽ giúp 

chúng ta trưởng thành hơn. Vì nó đau đớn cho nên ta không 

muốn bước vào, không dễ chấp nhận. 

Tôi nghĩ có hai lý do chính và cũng là hai giai đoạn chính. 

Lý do thứ nhất: Thánh Thần giúp chúng ta chấp nhận 

con người thật của mình. Có lẽ nhiều người sẽ ngỡ ngàng 

khi nghe thế. Chúa Giêsu nói: "Hãy yêu tha nhân như chính 

mình." Nếu tôi không yêu chính mình thì tôi không thể yêu 

người khác được. Yêu chính mình là chấp nhận con người 

thật của mình. Chấp nhận hình hài mà Chúa đã ban cho mình. 

Anh chị em thử kiểm nghiệm lại đời sống của mình xem. Đã 

biết bao lần ta mơ ước những điều mà chúng ta không có. Ví 

dụ: Phải chi Chúa ban cho mình sóng mũi cao hơn tí nữa thì 

đẹp biết bao. Hay phải chi da mình được trắng như bạn mình 

nhỉ... Những mơ ước ấy biều lộ điều chúng ta không chấp 

nhận chính mình. 
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Những suy nghĩ ấy làm cho ta tự mình dằn vặt mình. Tự 

mình hành hạ mình, tự gây đau khổ cho mình bằng những tự 

ti mặc cảm. Phải đau đớn lắm, phải tự đấu tranh mới chấp 

nhận chính con người thật của mình. Chúng ta hãy kêu xin 

Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện để chúng ta tự nhủ 

rằng: Dù tôi thế nào đi nữa Chúa vẫn yêu tôi. Chúa tạo dựng 

tôi cho Chúa. Cảm nhận được như thế sẽ làm cho ta thấy bình 

an hạnh phúc hơn. 

Lý do thứ hai: Chấp nhận được chính mình rồi thì đến 

giai đoạn hai của sự thanh tẩy. Đi từ chỗ "tôi đang là" đến 

chỗ "tôi được mời gọi để trở thành..." Ở đây đòi hỏi sự bỏ 

mình. Cuộc sống Thánh Augustinô là một điển hình. Lúc trẻ 

ông xa vào con đường ăn chơi, mê đắm trên con đường tình 

dục, biết là sai nhưng ông vẫn biện minh cho mình, không 

nhìn nhận sự thật của chính mình, ông bảo: "Sở dĩ tôi bê bối 

thế vì ông thần ác ở trong hoành hành". Nhờ tác động của 

Chúa Thánh Thần Thánh Augutinô mới đủ can đảm nhìn 

nhận mình là kẻ tội lỗi. Từ đấy ông đã bước vào giai đoạn hai. 

Ông trở thành một người sống như Chúa Giêsu, yêu thương, 

phục vụ, suy nghĩ như Giêsu. Một con người trong Chúa 

Thánh Thần. 

Chúng ta phải trở thành cái mà Chúa mời gọi chúng ta. 

Đó là gì? Thưa là mỗi ngày tôi trở thành người hơn. Cho dù 

tôi sống bậc gia đình hay tu sĩ, cho dù tôi hành động gì nhưng 

vẫn hàm ẩn tất cả bên trong là cái tính người, là tính Kitô 

Hữu. Và hành trình đó đòi chúng ta phải tự bỏ mình mỗi 

ngày. Công việc ấy rất khó, một mình ta không thể làm được 

mà phải có tác động của Chúa Thánh Thần. Hãy cầu nguyện 

với Chúa Thánh Thần. 

Chúa Thánh Thần sống như không khí tràn ngập vũ trụ, 

vấn đề là tôi có hít thở không? Chúa Thánh Thần như dòng 

suối tràn lan mọi nơi. Vấn đề là tôi có múc mà uống không? 
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Chúa Thánh Thần là ngọn lửa hừng hực, vấn đề là tôi có 

nhóm lên hay không? Cho nên cầu nguyện là tự tạo cho mình 

một nội tâm thích hợp. Mở lòng ra cho gió ùa vào, làm rỗng 

chính mình cho dòng nước chảy vào, và nhóm ngọn lửa lên 

cho đời mình. 

Nếu chúng ta chấp nhận trở về với chính mình trong thinh 

lặng, nhìn lại đời mình, ta có thể khám phá ra những gì mà 

Lời Chúa hướng dẫn chúng ta hôm nay. 

Tôi xin kết thúc suy niệm này bằng tâm tình của Thánh 

Augustinô. "Lạy Chúa là vẻ đẹp ngàn đời, vẻ đẹp cổ xưa 

nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ. Con đã chạy tìm những cái đẹp 

bên ngoài vốn chỉ là phản ánh èo uột của vẻ đẹp vĩnh hằng. 

Chúa là vẻ đẹp vĩnh hằng ở trong con thì con lại không kiếm 

tìm. Vì thế, xin Chúa cho con biết trở về với chính lòng mình 

mỗi ngày, để ở đó con gặp được Chúa, hít thở Chúa. Con đón 

nhận dòng nước ân sủng và lòng con được đốt cháy ngọn lửa 

Thánh Thần. Amen." 
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27. Hãy nhậ n lấ y Chúa Thánh Thầ n 

(Suy niệm của Lm GB. Hoàng Văn Khanh) 

Chiều ngày phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ 

đang quy tụ trong phòng Tiệc ly, cửa đóng kín vì sợ người 

Do thái. Ngài chúc bình an và ban Thần Khí cho các ông, để 

từ nay các môn đệ dấn thân loan Tin mừng và làm chứng về 

Đức Kitô cho mọi người, trong quyền năng của Chúa Thánh 

Thần. 

1. Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân 

Biến cố chiều thứ sáu tử nạn làm tiêu tan mọi ước mơ của 

các môn đệ. Họ đã theo Chúa suốt 3 năm trời với hy vọng 

Ngài sẽ phục hưng dân tộc và thiết lập vương quốc Messia. 

Nhưng Ngài đã bị kết án chết thập giá. Họ chán nản buồn sầu, 

kẻ trở về quê cũ, số còn lại quy tụ nhau trong gian phòng 

đóng kín vì sợ người Do Thái. Cửa phòng khép kín mà tâm 

hồn họ cũng đang đóng khung trong lo âu, sợ hãi, thất vọng. 

Chính lúc ấy, Chúa phục sinh hiện ra, ban bình an và thông 

ban Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”, như 

Ngài đã hứa trong đêm tiệc ly: “Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng 

Bảo Trợ đến với anh em” (Ga 16,7). Được đầy Thánh Thần, 

các môn hoàn toàn biến đổi: từ những người nhút nhát, sợ hãi, 

họ trở thành quả cảm, vui tươi, đầy tin yêu và mạnh dạn lên 

đường thực thi sứ mệnh mà Chúa Phục sinh trao phó, cũng 

chính là sứ mệnh mà Ngài đã nhận từ Cha: “Như Cha đã sai 

Thầy, Thầy cũng sai anh em”, đó là loan báo Tin Mừng cứu 

độ và làm chứng Đức Giêsu đã sống lại. Sách Công vụ Tông 

đồ thuật lại vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự 

xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, biến đổi các ông 

toàn diện, ban cho các ông nói tiếng lạ và thúc đẩy họ làm 

chứng nhân cho Đức Kitô phục sinh (Cv 2,1-14). Chúa 

Thánh Thần là Đấng canh tân tâm hồn, soi sáng lòng trí, làm 
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vững mạnh đức tin, mang bình an và dũng lực để các tín hữu 

can đảm loan Tin mừng và làm chứng Đức Kitô cho mọi 

người. 

2. Chúa Thánh Thần là Đấng hòa giải 

Đức Kitô được Chúa Cha ủy thác sứ mệnh cứu độ là ban 

ơn tha thứ và hòa giải con người với Thiên Chúa, hầu đưa 

vào hiệp thông sự sống của Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu trao 

cho các tông đồ sứ mệnh tiếp nối Ngài là hòa giải con người 

với Thiên Chúa: “Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. 

Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”. Các Tông đồ 

được Chúa Giêsu thông ban quyền tha tội. Họ chỉ có thể thực 

hiện quyền này trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Chính 

vì thế, khi thông ban quyền tha tội, Chúa Giêsu đã thổi “Thần 

Khí” trên các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. 

Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha”. Từ nay, Chúa 

Thánh Thần là sức mạnh, quyền năng để các Tông đồ và 

Giáo hội hoạt động tiếp nối công trình cứu độ của Chúa 

Giêsu. 

3. Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất 

Vì tội lỗi và kiêu căng mà nhân loại đã bị phân rẽ (St 

11,1-11). Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ban cho 

các Tông đồ nói tiếng lạ, để mọi người đều nghe như tiếng 

bản xứ của mình mà đón nhận sứ điệp Tin Mừng. Ước mơ 

ngày nào của Môisê mong cho toàn dân được ơn Thần Khí 

mà nói tiên tri (Ds 11,26-30) cũng như sấm ngôn của Gioen 

về thời thiên sai (Ge 3,1-5), nay được hiện thực. Chúa Thánh 

Thần là nguyên lý hiệp nhất, liên kết mọi con người, mọi dân 

tộc, mọi ngôn ngữ với nhau, để tất cả đều lắng nghe và đón 

nhận sứ điệp Tin mừng. Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo 

sự hiệp nhất trong Giáo hội, sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu ước 

mong và cầu khẩn với Cha trong lời nguyện hiến tế: “Xin 
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Cha cho họ được hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con 

và Con ở trong Cha”. 
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28. “Anh em hãy nhậ n Thánh Thầ n” - Noel Quesson. 

Một cha sở già miền núi phía nam nước Ý thường dùng 

các ví dụ cụ thể để diễn tả mầu nhiệm trong đạo. Vào lễ 

Thánh Linh hàng năm, Ngài ra lệnh thả một chim câu trong 

nhà thờ. Và khi chim đậu xuống ai, người đó phải cố thực 

hiện một công tác cụ thể phục vụ cộng đoàn. Có lần chim 

đậu xuống một thầy hiệu trưởng, ông này đã cam kết và thực 

hiện một cuốn sách giá trị. Lần khác chim đậu xuống một vị 

công tước và công tước đã bỏ tiền xây hệ thống dẫn nước. 

Một Linh mục trẻ được sai tới thay thế cha sở già. Cha sở 

mới không thích kiểu cách cha sở cũ nhưng chưa tiện hủy bỏ. 

Vào ngày Lễ Thánh Linh ngài bảo cứ thả chim câu, và cho 

mở rộng hết các cửa, nghĩ rằng chim sẽ bay ra ngoài. Nhưng 

con chim bay lượn một vòng quanh nhà thờ và đậu ngay 

xuống vai cha sở mới, cả nhà thờ vỗ tay mừng rỡ. Cha sở 

mới phải lên tiếng hứa sẽ đem hết sức lực và thì giờ phục vụ 

giáo xứ, và ngài đã giữ lời. 

Câu chuyện vui nầy diễn tả phần nào những hoạt động 

của Chúa Thánh Thần, Người thúc giục, soi sáng và hướng 

dẫn ta trong mọi ý hướng, mọi sáng kiến phục vụ anh em. 

Chúa Giêsu nói về hoạt động của Thánh Linh: Người như gió, 

muốn thổi đâu thì thổi (Ga 38). Và Chúa cũng nhắc nhở ta 

trong vai trò quan trọng của Thánh Linh trong việc giúp hiểu 

Tin Mừng, trong việc truyền bá giáo lý của Chúa: “Thầy sẽ 

xin Cha ban cho các con một Đấng phù trợ, Người là Thần 

Chân lý” (Ga 14,16): “Khi Thần Chân lý tới, Người sẽ dạy 

cho các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13). 

Khung cảnh Tin Mừng chúng ta mới nghe chứng tỏ điều 

Chúa nói. Chúa đã phục sinh, chuyện nầy các tông đồ đều đã 

biết, nhưng các ông vẫn lo âu, tụ họp nhau trong phòng đóng 

kín cửa vì sợ. Chúa Giêsu định phó thác cho các ông nhiệm 
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vụ rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo trên khắp hoàn vũ. 

Nhưng bây giờ các ông còn đang run sợ, lẩn trốn, như vậy 

làm sao các ông thực hiện nổi nhiệm vụ Chúa trao phó? 

Trong tình trạng lo âu trốn tránh đó, Chúa Giêsu đã tới 

giữa công đoàn, thở hơi và các ông và nói: “Anh em hãy lãnh 

nhận Thánh Thần”. Hành động của Chúa Giêsu làm ta nhớ 

tới việc Chúa sáng tạo sự sống (Kn 2,7; Ed 37,9). Theo thánh 

Gioan thì biến cố nầy xảy ra ngay vào ngày Chúa sống lại. 

Tác động đầu tiên của Thánh Linh là mang tới sự sống, và 

Chúa Giêsu là người trước hết lãnh nhận tác động đó. Chúa 

Thánh Thần đã làm nên sự Phục Sinh của Chúa Giêsu trong 

quyền lực Chúa Cha. Danh hiệu đầu tiên của Thánh Linh là 

“Thiên Chúa ban sự sống”. 

Chúa Thánh Thần còn đem lại cho ta ơn tha tội: “Các con 

tha thứ cho ai, người ấy được tha”. Thực sự ơn tha tội đã 

được Thiên Chúa trao ban đầy tràn kể từ cái chết cứu độ của 

Chúa Giêsu. Vấn đề còn lại ở phía con người, chúng ta có ý 

thức và sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Chúa hay không. 

Sau khi các tín hữu nhận lãnh sự sống và ơn cứu độ. 

Thánh Linh sẽ trao ban sứ mệnh, chuyển thông ơn cứu độ, sự 

tha thứ, sự Thánh thiện cho mọi người. Đó là nhiệm vụ của 

Giáo Hội và của mỗi Kitô hữu. “Giáo Hội là cơ quan mở 

mang cho nhân loại cộng đồng tình yêu”. Từ khi Thánh Linh 

hiện xuống, tình trạng đã đổi khác. Các Tông đồ không còn 

run sợ trốn tránh trong phòng kín, nhưng bắt đầu ra đi rao 

giảng Tin Mừng cho mọi người, mọi nơi. Các ông làm chứng 

lời giảng bằng chính cuộc sống và cả tính mạng của mình. 

Lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, nhờ 

Người, chúng con có đủ khôn ngoan, can đảm phục vụ và 

làm chứng cho Chúa trước mặt thiên hạ. 
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29. Đấ ng sáng tạ o. 

Như chúng ta đã biết: đứng trước câu hỏi Chúa Thánh 

Thần là Đấng nào, sách giáo lý đã trả lời: Chúa Thánh Thần 

là Thiên Chúa Ngôi thứ ba. Câu trả lời này thật đúng, nhưng 

lại quá trừu tượng, khiến chúng ta khó có thể hình dung Ngài 

ra làm sao. 

Các thánh Giáo phụ và các nhà thần học đã cố gắng dùng 

những hình ảnh cụ thể để diễn tả về Chúa Thánh Thần. Các 

ngài đã sánh ví Chúa Thánh Thần chính là sợi dây tình yêu 

liên kết Chúa Cha với Chúa Con. 

Thánh Bernađô thì nghĩ rằng: Chúa Cha và Chúa Con yêu 

thương nhau, còn Chúa Thánh Thần chính là nụ hôn ngọt 

ngào và mầu nhiệm mà hai ngôi ấy trao ban cho nhau. 

Nhà thần học Scheeben thì lại coi Chúa Thánh Thần như 

là một sự tỏa lan của đời sống Thiên Chúa, như là một làn 

hương thơm thánh thiện của Chúa Cha và Chúa Con. 

Thế nhưng ngôn ngữ của loài người thì bất lực, không thể 

diễn tả nổi mầu nhiệm cao vời ấy, nếu không muốn nói là 

nhiều khi đã bóp méo sự thật. Để có được một vài ý niệm nào 

đó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những tước hiệu, vốn 

được Giáo Hội quen dùng để xưng tụng Chúa Thánh Thần. 

Một trong những ca khúc nổi tiếng của Giáo Hội từng 

được hát lên để cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi chúng ta 

làm một việc gì, đó là ca khúc “Veni Creator Spiritus”, Lạy 

Chúa Thánh Thần, là Đấng sáng tạo, xin hãy đến. Tước hiệu 

Giáo Hội quen dùng để xưng tụng Chúa Thánh Thần, đó là 

Đấng Sáng Tạo. Vậy tại sao lại như thế? 

Lý do thứ nhất, như chúng ta đã biết: Trong phạm vi vật 

chất. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ vì yêu thương. Nếu 

Thiên Chúa chỉ là Đấng Khôn ngoan và thông biết, chắc Ngài 

sẽ không dựng nên vũ trụ, bởi vì vũ trụ này dù có hoàn hảo 
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đến đâu chăng nữa, thì vẫn còn cách biệt với ý muốn của 

Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa còn là Đấng nhân từ và 

thương xót, Ngài là Tình Yêu, một tình yêu phong phú. Và 

chính bởi tình yêu ấy. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ. 

Người tín hữu, với con mắt đức tin, sẽ nhìn thấy nơi mọi 

tạo vật dấu ấn sâu đậm của tình yêu Thiên Chúa, hay nói 

đúng hơn, dấu ấn sâu đậm của Chúa Thánh Thần, chẳng hạn 

nơi những chồi non của một ngọn cây mới nhú, nơi tiếng hót 

véo von của một loài chim nhỏ, nơi giấc ngủ thiên thần của 

một em bé. Chính là Thánh Thần tình yêu đã là nguyên nhân 

của công cuộc sáng tạo. Chính Thần Khí của Thiên Chúa đã 

làm cho mọi vật được sống động. 

Hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần còn kiện toàn công cuộc 

sáng tạo ấy và duy trì cái trật tự tuyệt vời trong vũ trụ. Sách 

Sáng Thế Ký đã ghi nhận: Thánh Thần Chúa bay lượn trên 

nước và trên vũ trụ đã được tạo thành, như một sức mạnh để 

bảo tồn và duy trì sự hài hòa cân đối. Thánh vịnh 32 cũng đã 

xác quyết: 

Một lời Chúa phán, làm ra chín tầng trời. 

Một hơi Chúa thở, tạo thành muôn tinh tú. 

Vũ trụ đang phát triển và sẽ còn phát triển cho đến tận 

cùng thời gian. Không có Chúa Thánh Thần, thì tất cả chỉ là 

một đám hỗn mang, vô trật tự, vô tổ chức, không mục đích và 

chìm ngập trong tăm tối. Nhưng với Chúa Thánh Thần, vũ 

trụ sẽ đi vào một đường hướng nhất định và sẽ thực hiện 

được mục đích cuối cùng của mình: xuất phát từ Thiên Chúa, 

thì sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Chúng ta gọi Chúa Thánh 

Thần là Đấng Sáng Tạo, bởi vì Ngài đã làm nên và duy trì cái 

trật tự lạ lùng trong vũ trụ. 

Lý do thứ hai đó là trong lãnh vực thiêng liêng, Chúa 

Thánh Thần đã khởi công và còn đang tiếp tục một cuộc tạo 

dựng mới cho loài người ân sủng, cho con người được cứu độ 
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của chúng ta. Cuộc tạo dựng mới này được khởi đầu qua việc 

Ngôi Lời nhập thể dưới tác động của Chúa Thánh Thần. 

Thực vậy, sứ thần Gabriel đã nói với Mẹ Maria: Uy quyền 

Thiên Chúa đã bao phủ bà và con trẻ do bà sinh ra sẽ là Đấng 

Thánh và được gọi là Con Đấng Tối Cao. 

Thiên thần Chúa cũng đã nói với thánh Giuse trong giấc 

mộng như sau: Hỡi Giuse, đừng sợ. Hãy nhận lấy Maria làm 

vợ, vì Maria mang thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. 

Chính vì thế, trong kinh Tin Kính, chúng ta đã tuyên xưng: 

Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. 

Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm 

người. 

Và bây giờ, Ngài vẫn còn tiếp tục công cuộc sáng tạo ấy, 

bằng cách hướng dẫn, dìu dắt và thánh hóa các tâm hồn trong 

Giáo Hội. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh 

Thần cho chúng ta: Thầy đã xin với Chúa Cha và Ngài sẽ ban 

cho các con một Đấng Phù Trợ mới. Ngài là Thần chân lý và 

sẽ ở cùng các con luôn mãi. Chính Chúa Thánh Thần hướng 

dẫn Giáo Hội và chọn lựa những người điều khiển Giáo Hội 

của Chúa. 

Chúa Giêsu đã thực hiện và hoàn tất chương trình cứu độ, 

nhưng Chúa Thánh Thần mới là Đấng ban phát công nghiệp 

ấy cho chúng ta qua các Bí tích. Với một tình yêu bao la, 

Ngài đã theo chúng ta từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho 

đến khi chúng ta nhắm mắt buông tay vĩnh biệt cuộc sống. 

Ngài không phải chỉ đi bên cạnh chúng ta, mà hơn thế nữa, 

còn ngự trị trong chúng ta, như lời thánh Phaolô: Anh em 

không biết rằng thân xác anh em là đền thờ cho Chúa Thánh 

Thần hay sao? Không một ngày nào, không một phút giây 

nào mà Chúa Thánh Thần chẳng ở bên chúng ta để trao ban 

cho chúng ta những ân huệ của Ngài. 
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Thánh Augustinô đã có lý khi nói: Như linh hồn ở trong 

thân xác thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng ở trong Giáo 

Hội, thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô như vậy. 

Khi mùa đông qua đi, mùa xuân trở lại, chúng ta thấy như 

có một sức sống mới tràn lan, khiến cho cây cối đâm chồi 

nẩy lộc. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta và ban 

cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa. Việc thánh hóa và tạo 

dựng thiêng liêng này là một kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa: 

Ngài đã tạo dựng chúng ta một cách tài tình, nhưng Ngài còn 

cải tạo chúng ta một cách tài tình hơn nữa. 

Bởi đó, hãy cộng tác với Chúa Thánh Thần, hãy để Ngài 

hoạt động hầu biến đổi chúng ta thành những con người mới, 

theo tinh thần của Chúa Giêsu, ngập tràn ân sủng và tình yêu. 
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30. Thầ n Khí. 

Trong tiếng Hípri, người ta dùng cùng một chữ để diễn tả 

“gió”, “hơi thở” và “thần khí”. Cũng như người ta không thể 

nhìn thấy gió mà chỉ thấy hậu quả của nó. Thần Khí của 

Thiên Chúa chỉ được nhận ra nơi những người được tác động 

và làm theo sự hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa. 

Hơi thở thì gắn bó chặt chẽ với sự sống; hơi thở là dấu chỉ 

của sự sống. Với phương pháo cấp cứu miệng qua miệng, 

chúng ta có thể đem lại sự sống cho một người mà phổi đã 

ngưng hoạt động, nhờ hơi thở ta. 

Trong sách Sáng Thế, chúng ta đọc thấy Thiên Chúa thổi 

hơi vào Ađam và ông trở nên sống động. Khi Thiên Chúa 

chọn những người để thi hành các sứ vụ đặc biệt, chẳng hạn 

như ông Samson, vua Saun, vua Đavid và những người khác 

nữa, thì “thần khí của Thiên Chúa” cũng được ban cho họ. 

“Thần khí của Thiên Chúa” được xem như nguồn mạch của 

sự sống và của mọi thành tựu lớn lao của dân Thiên Chúa 

trong lịch sử cứu độ. 

Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa việc 

Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ. Đó là dấu chỉ ngoài sự 

sống thể lý, họ còn lãnh nhận một sức sống thiêng liêng và 

họ được sai đi thi hành một sứ vụ lớn lao. Mọi sự đều biến 

đổi trong cuộc sống của họ. Sự sợ hãi đổi thành vui mừng và 

can đảm; sự dữ của tội lỗi bị đánh bại bởi quyền năng của ơn 

tha thứ. Khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, 

chúng ta cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách 

đặc biệt. Chúng ta được tái sinh và được tuyển chọn để thi 

hành một sứ vụ đặc biệt. Chúng ta trở thành đền thờ của 

Chúa Thánh Thần. Nghe có vẻ rất tốt đẹp, nhưng chúng ta có 

cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Thánh Thần trong 

chúng ta không? 
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Thực ra, Chúa Thánh Thần không phải là vấn đề của cảm 

xúc, nhưng là việc chúng ta có mở lòng ra để Thần Khí của 

Thiên Chúa tràn vào cuộc sống của mình. Đó là việc chúng ta 

có sẵn sàng từ bỏ mọi kế hoạch, mọi ý riêng, và không tự 

mình hướng dẫn mình nhưng để cho Thần Khí dẫn dắt chúng 

ta. Dĩ nhiên, đây là một cuộc mạo hiểm nhưng là một cuộc 

mạo hiểm đem lại sự giải thoát. Một khi để cho Thần Khí của 

Thiên Chúa ban sự sống, tăng cường sức mạnh, như chúng ta 

đã nhìn thấy nơi cuộc đời của các thánh tông đồ sau ngày lễ 

Ngũ Tuần, thì cuộc sống của họ liền được biến đổi hoàn toàn. 

Tại sao không để cho Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong tâm 

hồn bạn, sử dụng quyền năng của Người mà biến đổi toàn 

diện cuộc đời của bạn? 

Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho 

các tông đồ và cuộc đời của các ngài đã được biến đổi hoàn 

toàn. Giờ đây, xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần xuống 

trên con để con vượt thắng mọi trở ngại mà trở nên một môn 

đệ can đảm của Chúa giữa trần gian. 
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31. Sức mạ nh. 

Khi đến giảng cho dân chúng tại Êphêsô, thánh Phaolô đã 

hỏi họ: “Anh chị em đã lãnh nhận Thánh Thần chưa”? Tất cả 

mọi người có mặt lúc đó đều ngạc nhiên, nhìn nhau không 

hiểu gì hết. “Thánh Thần là gì? Thánh Thần là ai? Chúng tôi 

chưa hề nghe thấy ai nói đến nhân vật xa lạ đó, phương chi là 

đã lãnh nhận hay không”. Đó là câu trả lời của những người 

ở Êphêsô khi nghe thánh tông đồ hỏi họ về Chúa Thánh Thần. 

Đối với chúng ta, chắc chắn khác hẳn những người ở 

Êphêsô, chúng ta đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, vì 

chúng ta đã chịu phép Rửa tội và Thêm sức. Nhưng có lẽ 

Chúa Thánh Thần vẫn còn là một nhân vật xa lạ trong tâm tư 

và trong cuộc sống của nhiều người chúng ta. Nói rằng chúng 

ta không nghe nói hoặc không biết gì về Chúa Thánh Thần 

thì không đúng, may ra chỉ biết hơn những người ở Êphêsô 

một chút thôi. Chúng ta đã được học về Chúa Thánh Thần, 

nhưng học quá sơ sài, quá vội vàng một chương sách giáo lý 

về Chúa Thánh Thần ngày chúng ta học giáo lý để rước lễ lần 

đầu hay thêm sức. Rồi từ đó, có lẽ Chúa Thánh Thần đã 

thành một người khách quý ghé thăm một lần xa xưa mà 

không để lại địa chỉ, thậm chí còn có thể tưởng tượng là Chúa 

Thánh Thần đã đến có một lần rồi đi luôn. Trong khi đó Chúa 

Thánh Thần có liên hệ thật sâu xa đến đời sống của Giáo hội 

và cuộc đời mỗi người chúng ta. 

Tất cả chúng ta đều biết Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, 

vì thế, chắc chắn không ai hiểu lầm là Chúa Thánh Thần chỉ 

bắt đầu có từ lễ Hiện Xuống, và cũng không phải đợi tới 

ngày Chúa Giêsu Phục sinh hoặc ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa 

Thánh Thần mới bắt đầu hoạt động nơi trần thế, nhưng ngay 

từ đầu lịch sử loài người, Ngài đã hoạt động, chỉ khác là 

trong Cựu ước, Ngài chưa hoạt động công khai, và người ta 
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cũng chưa biết rõ Ngài. Với biến cố Hiện Xuống, mọi người 

hiểu thêm, hiểu rõ về Ngài và hoạt động của Ngài. 

Quả thực, ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống thật là 

quan trọng, vì đánh dấu bắt đầu một kỷ nguyên mới: kỷ 

nguyên của Chúa Thánh Thần, kỷ nguyên áp dụng ơn cứu độ. 

Bởi vì như Chúa Giêsu đã xác quyết với các môn đệ: Ngài 

vẫn tiếp tục ở với các ông, Ngài ở với các ông không bằng 

thân xác hữu hình nữa, nhưng cách thiêng liêng, nghĩa là 

bằng Chúa Thánh Thần. Như vậy, Chúa Thánh Thần nối dài 

sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi trần gian, nên Ngài cũng 

tiếp nối công trình của Chúa Giêsu, và đưa công trình ấy đến 

chỗ hoàn thành, tức là công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu 

vẫn được tiếp tục thực hiện dưới sự hướng dẫn và thúc đẩy 

của Chúa Thánh Thần. 

Quả thực, chúng ta thấy lịch sử Giáo hội là một chuỗi dài 

những tác động của Chúa Thánh Thần. Khởi đầu với các tông 

đồ, ngày lễ Hiện Xuống, các ông đã lãnh nhận được sức 

mạnh của Chúa Thánh Thần. Sức mạnh ấy đã khiến cho các 

ông ra khỏi bản thân khép kín và sợ hãi để đi khắp nơi loan 

báo Tin Mừng và lấy cái chết làm chứng cho Tin Mừng. 

Trước đây, ai cũng nghĩ rằng: các môn đệ tầm thường ấy 

không thể làm nên trò trống gì, nhưng lịch sử cho thấy các 

ông đã thực sự làm thay đổi thế giới. Rồi xuyên suốt hai ngàn 

năm qua, biết bao người đã tiếp nối sứ mạng của các tông đồ 

để Giáo hội được đứng vững và phát triển, tất cả cũng đều 

nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

Cho tới ngày hôm nay, sức mạnh của Chúa Thánh Thần 

vẫn còn được ban cho Giáo hội và mỗi người chúng ta, vẫn 

còn là sức sống của Giáo hội và mỗi người chúng ta. Không 

phải là sức mạnh chuyển núi rời sông, chuyện này từ xưa vua 

Pharaon của Ai Cập đã làm được, khi trưng dụng hàng ngàn 

nô lệ vào công việc phá núi, chuyển đá, dựng nên các kim tự 
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tháp. Và ngày nay, người ta dùng mìn nổ, máy xúc đất, máy 

hút bùn, cần trục… thừa sức làm hơn các Pharaon. 

Nhưng không một sức mạnh nào của khoa học kỹ thuật 

hay quyền lực thế gian… làm mềm được trái tim con người 

đã thành sắt đá, hay chuyển đổi con người từ cõi âm u, của 

lạnh nhạt, ghen ghét, hận thù qua miền ánh sáng của tình 

nghĩa, của yêu thương. Chỉ “quyền năng của Chúa Thánh 

Thần”, chỉ sức mạnh của lòng tin bằng hạt cải ngày hôm qua 

cũng như ngày hôm nay có thể đẩy một Kôn-bê bước lên 

mấy bước để tình nguyện chết thay cho một bạn tù còn trách 

nhiệm với một vợ và bảy con. Hoặc là có thể đưa một bà cụ 

trên 80 tuổi như mẹ Têrêxa Calcútta tiếp tục đi từ nước này 

đến nước khác, kể cả Việt Nam, để phục vụ những con người 

khốn khổ nhất. Hoặc là có thể khiến một dì Hai Bến Sắn, chỉ 

nắm lấy tay, nói một lời, là đưa được anh người phong nào 

đó”dữ lắm”, không vừa ý ai là anh cắn, ngay cả đến công an 

cũng chịu thua anh, từ chợ Bến Thành trở về trại phong Bến 

Sắn. 

Chỉ quyền năng Chúa Thánh Thần, chỉ sức mạnh của lòng 

tin ngày hôm nay cũng có thể khiến từng em bé bẻ đôi chiếc 

bánh ngọt chia cho bạn mình ở sân trường, hoặc là đẩy người 

hàng xóm vượt qua được khoảng đường hẻm, chỉ rộng không 

quá hai mét, nhưng sẵn tỵ hiềm cao hơn núi, nghi kỵ sâu hơn 

sông, để chào hỏi người hàng xóm ở đối diện nhà mình. 

Chính sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã giúp cho lòng 

chung thủy thầm kín của vợ chồng với nhau, đã giúp cho các 

bà mẹ gia đình chu toàn bổn phận trong âm thầm, đã tăng 

nghị lực, can đảm cho người bạn trẻ chống lại các cám dỗ, đã 

giúp cho người tín hữu ham thích cầu nguyện trong thinh 

lặng, kiên nhẫn trong lúc đau khổ và vui mừng vì có lương 

tâm ngay thẳng… Chúng ta có thể kéo dài bảng thống kê này 

thành một bài mô tả tất cả đời sống Kitô hữu. Đó là công 
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trình của Chúa Thánh Thần đang tác động trong thế giới và 

nơi mỗi người. 

Tóm lại, trong mạch sống của Giáo hội, tác động của 

Chúa Thánh Thần thật vô cùng quan trọng cho Giáo hội cũng 

như cho mỗi người để sống đức tin và bác ái. Nhưng chúng ta 

hãy nhớ: Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ, nghĩa là nâng đỡ, 

trợ giúp chúng ta chứ không làm thay chúng ta. Chúng ta 

phải cố gắng làm hết sức mình, hết khả năng mình, phải học 

hỏi, phải nghiên cứu, phải thực hiện hết sức mình, Chúa 

Thánh Thần sẽ phù trợ thiện chí của chúng ta, Ngài không 

làm thay chúng ta. Nói cách khác, chúng ta phải hợp tác với 

Chúa và sử dụng mọi phương tiện thông thường Ngài ban 

trước khi chúng ta cầu xin Ngài can thiệp vào một số trường 

hợp đặc biệt. Ai trong chúng ta cũng biết câu châm ngôn cổ 

xưa: “Hãy tự giúp mình trước, rồi trời sẽ giúp mình sau”, và 

như thế có thể nói: Chúng ta phải tự mình làm trước, rồi 

Chúa Thánh Thần sẽ trợ giúp cho. 
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32. Ngôn ngữ  tình yêu. 

Tôi xin bắt đầu phần chia sẻ sáng hôm nay bằng câu 

chuyện về ngọn tháp Babel trong Cựu ước. 

Bấy giờ thiên hạ chỉ nói một thứ tiếng, sau khi định cư tại 

đồng bằng Senna, họ bàn luận với nhau: 

- Ta hãy nung gạch và xây một ngọn tháp chọc trời, trước 

khi phân tán tới mọi miền trên mặt đất. 

Trước ý định đầy kiêu căng và ngông cuồng này, Thiên 

Chúa đã khiến tiếng nói của họ trở nên lộn xộn, người này 

không còn hiểu được người kia. Thế là họ đành phải ngưng 

việc xây tháp và ra đi mỗi người một ngả. 

Đây chỉ là một hình ảnh tượng trưng nói lên tính kiêu 

căng và tình trạng chia rẽ của con người. 

Thế nhưng, nhìn vào ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy khác 

hẳn. Thực vậy, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, một tình 

trạng mới đã được nảy sinh. 

Sách Tông đồ Công vụ kể lại: 

Bấy giờ các môn đệ đang tụ họp ở một nơi, bỗng dưng có 

tiếng từ trời đến, ào ào như gió thổi, ùa vào nhà nơi các ông 

đang hội. Lại thấy có hình lưỡi lửa tản ra và đỗ trên từng 

người. Tất cả đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần và bắt đầu 

nói được nhiều thứ tiếng khác nhau. 

Trong thời gian lễ Ngũ tuần, có nhiều người Do thái từ 

khắp các nơi trở về Giêrusalem. Nghe tiếng ồn, họ liền tuốn 

đến. Và ai nấy đều bỡ ngỡ vì mỗi người đều nghe các tông đồ 

nói tiếng của mình. 

Họ ngạc nhên và bàn tán cùng nhau: 

- Phải chăng chúng ta đều nghe họ dùng tiếng thổ âm của 

mình mà nói đến những sự cao trọng của Thiên Chúa. 

Đây chính là một cuộc tụ họp đông đảo kể từ thời ngọn 

tháp Babel, trong đó mọi người đều hiểu được nhau và cảm 
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thông với nhau. Sở dĩ như vậy là do tác động của Chúa 

Thánh Thần. 

Qua hình ảnh lưỡi lửa và ơn nói nhiều thứ tiếng nơi các 

tông đồ, tôi nhận thấy ngôn ngữ Chúa Thánh Thần đã dùng 

để liên kết và tạo lấy sự cảm thông chính là thứ ngôn ngữ 

của tình yêu. 

Thiếu vắng Ngài, thiếu vắng tác động của Ngài, hay nói 

đúng hơn, thiếu vắng tình yêu, chúng ta không thể hiểu biết 

nhau, xích lại gần nhau và cảm thông với nhau, để rồi hận thù 

sẽ bùng nổ. 

Vào năm 1887, một người Ba Lan tên là Zamenhof, đã tạo 

ra và cổ động cho một thứ ngôn ngữ quốc tế, để mọi người có 

thể sử dụng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, thứ ngôn ngữ quốc 

tế này đến nay vẫn giậm chân tại chỗ và thế giới vẫn còn tràn 

ngập những hận thù và chiến tranh. Sở dĩ như vậy vì người ta 

không sử dụng thứ ngôn ngữ của tình yêu và không đặt tình 

yêu làm nền tảng cho mọi mối liên hệ. 

Tôi nghĩ rằng tình yêu chân chính, được coi như là hoạt 

động của Chúa Thánh Thần, sẽ là một thứ ngôn ngữ mà ai 

cũng có thể hiểu được. Nó không phải chỉ được nói bằng lời, 

bằng tiếng, mà còn được nói bằng thái độ, bằng cử chỉ, bằng 

việc làm và bằng cả cuộc sống ngập tràn tình bác ái của mình. 

Thực vậy, ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được một 

ánh mắt thông cảm, một cử chỉ thân thiện, hay một việc làm 

giúp đỡ. Thứ ngôn ngữ tình yêu này không phải chỉ giúp 

chúng ta hiểu được nhau, mà hơn thế nữa, còn giúp chúng ta 

hiểu được chính Thiên Chúa và tiến đến với Ngài. Vì Thiên 

Chúa là gì, nếu không phải là tình yêu như thánh Gioan đã 

định nghĩa. 

Rất nhiều khi nhờ những hành động bác ái yêu thương mà 

những kẻ tội lỗi biết đường ăn năn trở về cùng Chúa. 
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Trong đời sống gia đình cũng như trong sinh hoạt xã hội, 

đừng nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của hận thù, của đấm 

đá. Đừng nói với nhau bằng ngôn ngữ của chia rẽ, của nghi kị. 

Nhưng hãy nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của tình yêu, 

ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần. Vì ngôn ngữ của tình yêu 

chính là ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, là thứ ngôn ngữ tạo 

được sự cảm thông và là thứ ngôn ngữ bất cứ ai cũng có thể 

hiểu được. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thắp lên trong lòng chúng 

con ngọn lửa tình yêu Chúa. 
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33. Hiệ n hữu mớ i. 

Trong thời Thế Chiến II, có rất nhiều binh lính đóng đô 

trên những hòn đảo ngoài Thái Bình Dương. Trong thời điểm 

đầu của thế chiến, các binh lính phải sống trong những túp 

lều và ăn uống trong những dãy nhà bê bối không có tủ lạnh 

hay những tiện nghi. 

Những chuyên viên dinh dưỡng của chính phủ muốn cho 

các binh sĩ này có những thức ăn như sữa và trứng. Thế 

nhưng, điều này không thể thực hiện, bởi vì không có tủ lạnh 

để chứa. Nếu những binh sĩ muốn những thức ăn như thế, thì 

những thức ăn này phải được biến đổi thành trạng thái khác 

mà không cần đến tủ lạnh. 

Và như thế, một loại thức ăn mới đã được biến chế: thức 

ăn bột. Trứng và sữa đã được biến dạng thành bột, đóng hộp, 

và di chuyển đến những binh sĩ ngoài Thái Bình Dương. 

Chỉ cần quậy thức ăn bột với nước lã là các binh sĩ sẽ có 

trứng và sữa trong một hình thể mới - một hình thể mà có thể 

dọn bữa hằng ngày mà không cần đến tủ lạnh. 

Câu chuyện trứng sữa có liên quan gì đến Ngày Lễ Chúa 

Thánh Thần Hiện Xuống chúng ta mừng kính hôm nay? 

Lễ Hiện Xuống đánh dấu một thời điểm mà Thiên Chúa 

bắt đầu ngự trị giữa dân Ngài trong một hình thức hoàn toàn 

mới mẻ. 

Qua 30 năm, Thiên Chúa đã ngự giữa dân Ngài bằng hình 

thức con người Chúa Giêsu. Thế nhưng, Chúa Giêsu thật sự 

là một con người, sự hiện diện của Ngài giữa dân Thiên Chúa 

bị giới hạn chỉ trong quãng cuộc sống nhân loại mà thôi. 

Quả thật, nếu Thiên Chúa còn tiếp tục ngự trị giữa chúng 

ta sau quãng đời sống của Chúa Giêsu, thì sự ngự trị này phải 

bằng một hình thức khác với thân xác nhân loại. 
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Lễ Hiện Xuống đánh dấu một thời điểm khi Thiên Chúa 

khởi đầu ngự trị giữa chúng ta trong một hình thức hoàn toàn 

mới lạ, không phải qua con người thể xác của Chúa Giêsu, 

nhưng trong sự hiện diện thần linh của Chúa Thánh Thần. 

Và như thế, câu truyện biến chế sữa và trứng cho chúng ta 

một khái niệm về việc biến dạng của sự hiện diện Thiên 

Chúa giữa chúng ta được bắt đầu vào Ngày Lễ Chúa Thánh 

Thần Hiện Xuống. 

Tuy thế, Lễ Hiện Xuống còn đánh dấu sâu xa hơn cuộc 

biến dạng của sự hiện diện Thiên Chúa giữa chúng ta. Nó còn 

đánh dấu sự biến dạng của sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa 

chúng ta. Giờ đây Chúa Giêsu hiện diện giữa chúng ta cũng 

trong một hình thể khác. 

Giờ đây, Ngài hiện diện giữa chúng ta không phải như là 

một người sống bên chúng ta, nhưng mà là một người sống 

trong chúng ta. 

Đấy chính là những gì Chúa Giêsu có ý muốn nói khi 

Ngài phán dạy các môn đệ của Ngài, "Ta ra đi, thì ích lợi hơn 

cho các ngươi." Và lại một lần nữa, khi Ngài dạy họ, "Ta 

không để cho các ngươi mồ côi đâu; Ta sẽ "lại" đến với các 

ngươi." 

Và như thế, Lễ Hiện Xuống đánh dấu một thời điểm khi 

Thiên Chúa và Chúa Giêsu khởi đầu ngự trị giữa chúng ta 

trong một hình thức hoàn toàn mới lạ. 

Ngoài việc là ngày khởi đầu của sự hiện diện mới của 

Thiên Chúa giữa từng cá nhân chúng ta, nó còn chính là ngày 

khởi đầu của sự hiện diện mới của Thiên Chúa giữa chúng ta 

nói chung. Vì chưng, Chúa Giêsu ngự trong chúng ta, chúng 

ta được liên kết với Ngài trong một hình thức mới. Chúa 

Giêsu phán với các môn đệ của Ngài trong bữa Tiệc Ly: 
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"Đến ngày ấy "khi Thánh Thần đến" các con sẽ nhận biết 

rằng Ta ở trong Cha và các con ở trong Ta cũng như Ta ở 

trong các con vậy." 

Và qua việc liên kết mới của chúng ta với Chúa Giêsu đó, 

giờ đây chúng ta hiệp thành một nhiệm thể với Ngài. Thánh 

Thần liên kết chúng ta nên những gì mà Thánh Phaolô gọi là 

Thân Thể Chúa Kitô. 

Quả thật, Lễ Hiện Xuống không chỉ là ngày khởi sự của 

sự hiện diện mới của Thiên Chúa giữa từng cá nhân chúng ta, 

nó còn chính là ngày khởi sự của sự hiện diện mới của Thiên 

Chúa giữa chúng ta nói chung. 

Nó chính là ngày sinh nhật của Thân Thể Chúa Kytô, là 

Giáo Hội. Nó cũng chính là ngày sinh nhật của một gia đình 

Thiên Chúa mới. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận biết rằng mối dây liên 

kết mới này nói cho chúng con một trách nhiệm mới. Trách 

nhiệm đó là việc truyền bá Phúc Âm không chỉ trong giáo xứ 

chúng con nhưng còn khắp tận cùng trái đất. 
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34. Sự  thậ t trọ n vẹ n. 

(Trích trong ‘Manna’) 

Suy Niệm 

Ai trong chúng ta cũng muốn biết sự thật, và căm ghét sự 

lừa lọc dối trá. Nhưng không dễ gặp được sự thật nơi người 

khác, cũng như nơi chính mình. 

Để nói lên một sự thật, cần phải trả giá. Dám nghe một sự 

thật nhỏ, cần một can đảm lớn! 

Đời người là một cuộc ruổi dong tìm sự thật. 

Sự thật vừa đáng sợ, lại vừa đáng yêu. 

Khi sống ở đời, Đức Giêsu đã nói và làm nhiều điều, để 

cho các môn đệ thấy sự thật về mình. Ngài cho họ biết mọi 

điều Ngài nghe được từ Cha. Tuy vậy, Ngài vẫn còn nhiều 

điều phải nói với họ mà bây giờ họ không kham nổi (x. Ga 

16,12). 

Đức Giêsu không có thái độ bao cấp. Ngài chẳng đòi các 

môn đệ phải hiểu hết con người Ngài. Thánh Thần sẽ giúp họ 

làm điều đó sau khi Ngài phục sinh. 

”Khi nào Thần Khí sự thật đến, 

Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn” (Ga 16,13) 

Để biết sự thật trọn vẹn về Đức Giêsu, để hiểu việc làm và 

lời nói của Ngài, chúng ta cần có Thánh Thần làm người 

hướng đạo. 

Đức Giêsu là một mầu nhiệm sâu thẳm khôn dò. Nhờ 

Thánh Thần, ta thấy Đức Giêsu luôn luôn mới. Càng đến gần, 

ta càng thấy Ngài siêu việt. Càng biết rõ Ngài, ta càng thấy 

Ngài lôi cuốn. 

Nhờ Thánh Thần, Lời Chúa Giêsu luôn luôn mới. Đó 

không phải là những dòng chữ chết khô, nhưng là ánh sáng 

cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống. 
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Nhờ Thánh Thần, Hội Thánh luôn luôn mới. Ngài là 

luồng gió mát lúc Hội Thánh gặp khó khăn, là luồng gió 

mạnh làm Hội Thánh chuyển mình thức tỉnh. 

Chúa Thánh Thần không sống cho mình, nhưng cho Đấng 

sai mình là Đức Giêsu Kitô (x. Ga 15,26). Ngài chỉ mong cho 

Đức Kitô được tôn vinh (x. Ga 16,14) 

Chúa Thánh Thần là phát ngôn viên của Đức Kitô. Ngài 

chỉ nói những gì Ngài đã nghe Đức Kitô nói. Ngài không 

loan báo điều gì mới lạ, nhưng chỉ giúp ta nhớ lại, hiểu và 

sống Tin Mừng. 

Chúng ta cũng là những chứng nhân của Đức Kitô như 

Thánh Thần. Cần làm chứng như Ngài trong thái độ khiêm 

nhu từ bỏ. 

Dù chúng ta là Kitô hữu, là người công giáo, chúng ta vẫn 

trên đường tìm kiếm sự thật trọn vẹn. 

Sự thật bao giờ cũng lớn hơn suy nghĩ của ta. Sự thật ở 

nơi người khác tôn giáo, khác quan điểm... 

Đừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật. 

Hãy để cho sự thật chiếm lấy mình. 

Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn vào sự thật, sự thật về 

Thiên Chúa, về Đức Kitô, về tôi và tha nhân. 

Có những sự thật rất thường, rất nhỏ, nhưng khó nuốt. 

Chỉ khi chấp nhận chúng, tôi mới gặp được Đức Kitô. 

Ngài là Sự Thật viết hoa, Sự Thật đem lại tự do (x. Ga 

8,32). 

Gợi Ý Chia Sẻ 

Chúa Thánh Thần hoạt động ở khắp nơi. Ngài đem lại sức 

sống cho mọi người. Có khi nào bạn thấy Ngài hoạt động nơi 

những người ngoài Kitô giáo không? Có khi nào bạn thán 

phục vì lối sống siêu thoát của một phật tử không? 
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Sự thật vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu. Bạn có sợ biết sự 

thật về mình không? Bạn có can đảm nói sự thật một cách 

đầy yêu thương không? 

Cầu Nguyện 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con. 

Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự 

đơn điệu nghèo nàn, vào những lối mòn quen thuộc, nhưng 

xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng 

con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra 

những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy 

của Tin Mừng. 

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, thế giới hôm 

nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh; mạng 

sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự 

sống, và gieo vãi sự sống khắp nơi. 

Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện Xuống mới để 

con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu 

thương. 
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35. Số ng trong Thầ n Khí – AM Trầ n Bình An 

Vào ngày 18/5/1996, tôi được thụ phong Linh mục. Có ai 

đó nói với tôi rằng, vào dịp này bất cứ điều gì tôi cầu xin đều 

được lãnh nhận. Vì vậy tôi thưa với Chúa Giêsu, khi tôi nằm 

sấp trên nền cung thánh: “Lạy Chúa Giêsu, con biết con sẽ là 

một Linh mục theo ý nghĩa bí tích, nhưng con cũng muốn 

được rửa trong Thánh Thần theo ý nghĩa Lễ Ngũ Tuần.” Hai 

ngày sau khi lãnh chức, ngày 20/5/1996, tôi dự một nghi lễ 

cầu nguyện tại một giáo xứ địa phương, và tôi được rửa trong 

Thánh Thần. 

Vào ngày được truyền chức, bạn tôi, Mary Beth, nói rằng 

em bé người hàng xóm của cô ấy bị bệnh nặng. Và những 

tháng sau khi chào đời, bé vẫn phải ở trong bệnh viện. Cô ấy 

xin tôi cầu nguyện cho nó. Tôi đã bỏ dở bữa tiệc và đi đến 

bệnh viện. Tôi nhớ hình ảnh đủ thứ ống dây cắm vào em bé. 

Tôi hỏi bố mẹ nó: “Anh chị có tin nếu tôi xức dầu cho em bé, 

thì nó sẽ được chữa lành không?” Họ đáp “có”, và tôi đã xức 

dầu cho nó. Ba ngày sau tôi gọi điện thoại và được biết em bé 

đã khỏi bệnh cách lạ lùng. Tôi nghĩ đó là biểu tượng cho bí 

tích đầu tiên tôi cử hành là xức dầu cho em bé bị bệnh nặng 

và nó được bình phục. Từ ngày đó việc cầu nguyện chữa lành 

là phần quan trọng trong thừa tác vụ của tôi. (Lm Stefan P. 

Starzynski, Tiếp tục tác vụ chữa lành của Chúa Giêsu) 

Trong Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay Chúa Giêsu trao 

ban Đức Chúa Thánh Thần cho các tông đồ qua nghi thức 

biểu tượng “thổi hơi.”Ngay từ khi nhập thế và nhập thể, Chúa 

Thánh Thần đã đồng hành cùng Chúa Giêsu trên từng chặng 

đường cứu độ. 

Nguồn Sống 

Chinh từ Thần Khí phát sinh nguồn sống vạn vật. Thần 

Khi Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. (St 1, 2) Đức Chúa 
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là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí 

vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. (St 1, 7) 

Đức Mẹ Maria đã thụ thai do quyền năng Chúa Thánh 

Thần. (Mt 1, 18). Khi Chúa Giêsu vừa chịu phép rửa bới ông 

Gioan Tiền Hô, thì Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như 

chim bồ câu và ngự trên Người. (Mt 3, 16). Sau đó, Đức 

Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. 

(Mt 4, 1)… 

Đấng Bảo Trợ 

Ngay sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Người đã hiện ra và 

trao ban cho các môn đệ Thần Khí. Nhưng còn thiếu sự cộng 

tác, thiếu sự chuẩn bị đón nhận, thiếu sự hiệp thông, nên 

Thần Khí Chúa chưa thật sự tác động trên các ngài. Do vậy, 

mà cửa vẫn khóa, then vẫn cài chắc chắn, vì các ngài còn mãi 

hoảng sợ, kinh hãi người Do Thái, tâm hồn vẫn mất bình an 

và niềm vui. 

Chỉ khi các ngài cùng nhau hiệp ý, đều đồng tâm nhất trí 

chuyên cần cầu nguyện, thì Thần Khí Chúa mới thật sự 

xuống với các ngài. Tái sinh, đổi mới, cùng bảo trợ các ngài. 

Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, vào chiều ngày Thứ nhất 

trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các 

ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông, 

chúc bình an và sai đi rao giàng. Nói xong, người thổi hơi 

vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần… (Ga 

20, 19-22) 

Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong 

nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng 

kín…(Ga 20, 26) 

Trở về Giêrusalem, các tông đồ đều đồng tâm nhất trí 

chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà 

Maria thân mẫu Đức Giêsu. (Cv 1, 14) Khi đến ngày lễ Ngũ 

Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra 
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tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ 

đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống 

như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều 

được tràn đầy ơn Thánh Thần. (Cv 2 1-4) 

Sống trong Thần Khí 

Các Kitô hữu cũng được Chúa Thánh Thần ngự xuống khi 

lãnh nhận các phép Bi tích Rửa Tội và Thêm Sức. Thế nhưng 

tôi chẳng thấy được tái sinh, được biến đổi và được bảo trợ. 

Hình như tôi chẳng nhận được Bảy Ơn căn bản của Chúa 

Thánh Thần: Khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, hiểu 

biết, đạo đức và kính sợ Chúa. Phải chăng Chúa Thánh Thần 

bỏ rơi tôi, quên tôi rồi sao? 

Không, chính vì tôi chưa sẵn sàng đón nhận Ngài, chưa 

trân trọng kính mời Ngài đến thăm. Phải chăng tôi đang bị 

những nhân khí, âm khí và tà khí hiệp lực, vây hãm chặt chẽ 

và nặng nề. 

Nhân khí là những bản năng, những ham muốn vinh thân 

phì gia, những đam mê xác thịt. Âm khí là những khuynh 

hướng thế gian sa đọa. Tà khí là những cám dỗ ma quỷ, kiêu 

căng, hận thù, ganh ghét, giận dữ. Tất cả chúng biến tôi thành 

kẻ nô lệ xác thịt, nô lệ xã hội thực dụng và hưởng thụ, nô lệ 

ma quỷ kiêu căng, chống lại sự thật, sự công chính và sự 

sống viên mãn. 

Tôi trở nên nhạy cảm với thú vui trần gian, xa dần Thần 

Khí, rồi dửng dưng và chống lại Thần Khí. Tôi đánh mất dần 

nhận thức tội lỗi. Tôi đương nhiên thuộc về cộng đồng, mà 

ngôn sứ Isaia đã phải thất vọng thốt lên: "Dân này thờ kính 

Ta bằng môi bằng miệng, nhưng tâm hồn chúng thì xa Ta." 

(Is 29. 13). 

Tôi thường vào mạng internet lùng sục, ngấu nghiến coi 

những tin tức giật gân, những xì căng đan các thần tượng, 

những chuyện tình, tiền, tù, tội. Thay vì truy cập vào các 
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trang web nhà đạo, để tìm hiểu, học hỏi Lời Chúa, để suy tư 

nguyện ngẫm, nâng tâm hồn lên bằng những hạt giống tốt 

lành, có thể củng cố, phát triển, bồi dưỡng các nhơn đức Tin, 

Cậy, Mến,... 

Tôi không có thì giờ hằng ngày đến với kinh nguyện, 

chầu lễ. Nhưng tôi vẫn thường xuyên vui vẻ thoải mái hằng 

giờ bên bạn bè đàn đúm. Yên tâm sống đạo bình thường như 

bao người khác. Riết rồi sống tầm thường và tầm bậy lúc nào 

chẳng hay. 

Mẹ Têrêsa đã thuật lại kinh nghiệm nội tâm này: “Tôi 

luôn ý thức tôi không thể làm gì. Vì thế, tôi để mặc cho Chúa 

Thánh Thần hoạt động trong tôi và Người muốn làm gì tùy ý. 

Đó là thành công của tôi”. Nhờ đó, một mình Mẹ đã lập 5 

loại dòng tu khác nhau trên thế giới ngay cảở Liên xô, 

Rumani, Cuba, Albani... để làm việc truyền giáo.. 

Ngày lễ hôm nay, xin Chúa Thánh Thần ban cho tất cả 

chúng con được ơn tái sinh, biến đổi để trở nên con người 

mới phù hợp với thời đại. Xin Chúa Thánh Thần đến an ủi kẻ 

âu lo, bệnh tật, tù đày, đau khổ... và đến giúp đỡ cho các 

thanh niên thiếu nữ và trẻ em biết sống cuộc sống của Chúa 

Kitô phục sinh. (ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, 

Bài giảng 43: Chúa Thánh Thần, Chúa Nhật 19/5/1991) 

Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết cầu nguyện, khấn xin 

Chúa Thánh Thần luôn đổ tràn hồng ân trên chúng con. 

Amen. 

Lời nguyện: 

Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và 

canh tân Hội Thánh.Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho các vị 

chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được tràn đầy Bảy ơn Đức 

Chúa Thánh Thần, mà hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa. 

Thành tâm chúng con cầu xin Chúa. 
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Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và phán: "Các con 

hãy nhận lãnh Thánh Thần"..Lạy Chúa, chúng con cầu xin 

cho các Kitô-hữu, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh 

Thần, mà trung thành sống đạo và trở nên ánh sáng cho trần 

gian. Thành tâm chúng con cầu xin Chúa. 

Chúa Giêsu phán: "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho 

các con Đấng Bàu Chữa"..Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho 

những người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật, được ơn Chúa 

Thánh Thần nâng đỡ ủi an, mà vững tin trong đời sống đạo. 

Thành tâm chúng con cầu xin Chúa. 

Chúa Thánh Thần làm cho các Tông đồ hiểu Lời Chúa, và 

can đảm loan báo Tin Mừng..Lạy Chúa, chúng con cầu xin 

cho các Kitô-hữu, chân thành sống đạo Chúa, sống Đức Tin 

trong ơn sức mạnh can đảm của Chúa Thánh Thần. Thành 

tâm chúng con cầu xin Chúa. 

Chúa Thánh Thần hiệp nhất các Kitô-hữu..Lạy Chúa, 

chúng con cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng con, 

nhờ tác động Chúa Thánh Thần, trở nên một cộng đoàn yêu 

thương, và cùng giúp nhau tiến về nhà Cha trên trời. Thành 

tâm chúng con cầu xin Chúa. 



 117. 

36. Chú giả i và suy niệ m củ a Lm. FX. Vũ  Phan Long 

ĐỨC GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ 

Thánh Thần chính là làn hơi của Thiên Chúa, Người như 

là gió. 

1.- Ngữ cảnh 

Dựa theo bố cục tổng quát của TM Ga, đoạn văn này nằm 

trong chương 20 là chương cuối cùng của phần B (Sách về 

Giờ của Đức Giêsu), kèm theo lời kết cho thấy mục tiêu của 

tác giả khi viết Tin Mừng. 

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Maria 

Mácđala đi đến mộ Đức Giêsu và thấy mộ đã được mở và 

trống không. Cho tới nay, có hai sứ điệp của Đức Giêsu Phục 

Sinh đã bao trùm ngày Phục Sinh (20,2.17). Vào buổi chiều 

ngày dài này, Đấng Phục Sinh đã đến gặp các môn đệ Người. 

Người gặp họ khi họ đang ở trong phòng cửa đóng kín: họ 

còn đang ở trong mộ của nỗi sợ hãi, chứ chưa được thông dự 

vào sự sống của Người. Đức Giêsu đã đưa các môn đệ ra 

khỏi tình trạng bế tắc do phản bội, do sợ hãi. Và Người đã 

trao sứ mạng để các ông trở thành sứ giả đi khắp nơi mà ban 

ơn tha tội, ban sự bình an. 

2.- Bố cục 

Bản văn có thể chia thành hai phần: 

1) Lời chào "bình an" thứ nhất với việc chứng minh sự 

Phục Sinh (20,19-20); 

2) Lời chào "bình an" thứ hai với sứ mạng và trao ban 

Thánh Thần (20,21-23). 

3.- Vài điểm chú giải 

- Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần (19): 

Cuộc hiện ra xảy ra tại Giêrusalem vào ngày Chúa Nhật. Bản 

văn Lc 24,33-49 cho biết Đức Giêsu hiện ra vào buổi chiều, 

bởi vì vào lúc xế chiều, Người đã ngồi ăn với hai môn đệ tại 
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Emmau, rồi hai ông đã trở lại Giêrusalem ngay trước khi Đức 

Giêsu hiện ra với cả nhóm. Rất có thể tác giả dùng từ ngữ 

"ngày ấy" mà chỉ ngày Chúa Nhật ấy là có ý coi đây là ngày 

cánh chung, ngày mà Đức Giêsu ban Thánh Thần để ở lại 

mãi mãi với các môn đệ (xem thêm cc. 14,20; 16,23.26). 

Tác giả dùng công thức "Ngày thứ nhất trong tuần" cho cả 

hai lần hiện ra ở đây (lần sau đúng một tuần sau) rất có thể là 

vì ông muốn nhắc đến thói quen của các Kitô hữu cử hành 

Thánh Thể vào "ngày thứ nhất trong tuần" (Cv 20,7; xem 

thêm 1 Cr 16,2). 

- các cửa đều đóng kín (19): Lý do nêu ra trong bản văn 

là "vì các ông sợ người Do-thái", nhưng có lẽ tác giả cũng 

còn muốn cho thấy là thân thể Đức Giêsu Phục Sinh có thể đi 

qua cửa đóng kín. 

- Bình an cho anh em (19): Trong tiếng Do-thái, shalôm 

(= bình an) là một lời chào thông thường. Nhưng trong văn 

cảnh long trọng ở đây, lời của Đức Giêsu có ý nghĩa khác, 

không phải chỉ là "Cầu chúc anh em được bình an", như thể 

họ còn phải chờ đợi sự bình an đến trong tương lai. Ở đây, 

lời Đức Giêsu nói là một nhận định về thực tại: chắc chắn họ 

đang có sự bình an của Người. 

- Như Chúa Cha đã sai Thầy (21): Trong các Tin Mừng 

khác, cũng có lời sai đi này (x. Mt 28,19; Lc 24,47), nhưng ở 

đây, mẫu mực cho việc sai đi là quan hệ của Con với Cha 

(một đề tài thần học của Ga, xem 17,18). 

- Người thổi hơi vào các ông... Anh em hãy nhận lấy 

Thánh Thần (22): Hành động này nhắc nhớ đến làn hơi sáng 

tạo của Thiên Chúa trong St 2,7. Làn hơi của Đức Giêsu 

chính là Thánh Thần. Trên thập giá, Người đã "trao Thần 

Khí" (paredôken to pneuma; trước đây, vì không quan tâm 

đến thần học của tác giả Ga, người ta đã dịch là "trút hơi thở") 

(19,30): Người đã trao ban Thánh Thần cho những người 
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đứng dưới chân thập giá, đặc biêt cho thân mẫu Người, tượng 

trưng Hội Thánh hoặc Dân mới của Thiên Chúa, và cho 

người môn đệ Người thương mến, tượng trưng các Kitô hữu. 

- Anh em tha tội cho ai...; anh em cầm giữ ai... (23): Câu 

này có vọng lại Ds 22–24 bằng tiếng Hy-lạp (Bản LXX), 

Truyện Bilơam: chẳng hạn so sánh Ga 20,23 // Ds 22,6 LXX. 

Theo bản văn Híp-ri, vua Balác xác tín rằng "kẻ nào bị ông 

nguyền rủa thì mắc họa/bị nguyền rủa" (Ds 22,6 Híp-ri), 

nghĩa là sẽ bị nguyền rủa qua lời nguyền Bilơam tuyên bố. 

Ông không bận tâm với quyền năng của Thiên Chúa Israel, là 

Đấng có đồng ý thì Bilơam mới có thể chúc phúc hoặc 

nguyền rủa (Ds 22,12; 23,8). Ngược lại, trong bản văn Hy-

lạp, lời của Balác ở 22,6 có một ý nghĩa hàm hồ: có thể hiểu 

"được phúc" (eulogêntai) và "mắc họa/bị nguyền rủa" 

(kekatêrantai) vừa theo nghĩa một hậu quả sẽ xảy ra trong 

tương lai gần (bản văn Híp-ri: dạng phân từ và vị hoàn), vừa 

theo nghĩa một lời thú nhận không chủ ý rằng chỉ những ai đã 

được Thiên Chúa chúc phúc hoặc bị Thiên Chúa nguyền rủa 

thì Bilơam mới có thể chúc phúc hoặc nguyền rủa. Đó chính 

là điều Thiên Chúa đã nói với Bilơam: "Ngươi không được đi 

với chúng! Không được nguyền rủa dân đó, vì nó đã được 

chúc phúc (estin gar eulogêmenon)". Bilơam không thể 

nguyền rủa kẻ đang sống trong tình trạng được chúc phúc, từ 

đó chúng ta hiểu là kẻ nào ông nguyền rủa được, kẻ ấy đã 

đang bị Thiên Chúa nguyền rủa rồi. Balác đã nói như thế và 

ông có lý, mà ông không biết. 

Dạng hoàn thành apheôntai ("được tha") và kekratêntai 

("bị cầm giữ") ở Ga 20,23 có thể được hiểu như thế. 

4.- Ý nghĩa của bản văn 

Sau khi Đức Giêsu đã bị bắt, bị xử tử và được an táng, 

tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông về nhà 

đóng kín tất cả các cửa, vì sợ người Do-thái. Các ông hoàn 
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toàn mất bình an. Trong khi các môn đệ còn ở trong tình 

trạng bế tắc cùng cực, Đức Giêsu Phục Sinh đã đến với họ, tự 

mình đi vào ngày giữa lòng tình trạng thê thảm đó. 

* Lời chào "bình an" thứ nhất với việc chứng minh sự 

Phục Sinh (19-20) 

Khi hiện ra với các ông, điều đầu tiên Đức Giêsu nói là: 

"Bình an cho anh em!" (19,19). Nhưng nói mà thôi thì không 

đủ, Người còn cho các môn đệ thấy rằng các ông có Người 

đang sống giữa các ông. Người không chỉ nói về bình an, 

Người cung cấp nền tảng chắc chắn cho lời của Người: các 

vết thương. Vậy Người chính là Đấng đã chết trên thập giá, 

nhưng nay Người đã trở lại với cuộc sống trong tư cách vừa 

là Đấng Tử Nạn vừa là Đấng chiến thắng cái chết. Các vết 

thương cũng là dấu chỉ cho thấy tình yêu vô biên của Người. 

Trong cùng một lúc, Người cho các ông được gặp Người như 

Đấng Chịu Đóng Đinh và Đấng Phục Sinh. Do đó, Người 

chính là sự bình an và nguồn mạch tuôn trào niềm vui cho 

các môn đệ (c. 20). 

Đoạn văn này còn có một ý nghĩa sâu xa hơn. Lời Đức 

Giêsu chào "Bình an cho anh em" (eirênê hymin) khiến 

chúng ta nghĩ đến ý nghĩa Thần Khí học của đoạn văn: eirênê 

lần đầu tiên được dùng ở Ga 14,27, ngay sau một lời nhắc 

đến Đấng Bảo Trợ sẽ đến (14,26). Câu tiếp theo "Thầy ra đi 

và đến với anh em" (14,28) là một quy chiếu về việc Đức 

Giêsu ra đi và Thánh Thần đến (x. 16,7). Như thế, lời Đức 

Giêsu nói về sự bình an của Người ở c. 27 rất có thể cũng 

phải được giải thích như là một quy chiếu về việc ban Thánh 

Thần trong tương lai, do chỗ các động từ "Thầy để lại" 

(aphiêmi) và "Thầy ban" (didômi) đều có nghĩa tương lai, 

cũng như "Thầy đến" (erchomai) ở c. 28. Các lời hứa – sai 

Thánh Thần, ban bình an, và lại đến – nay đã được hoàn tất. 
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Một chi tiết nữa cũng liên hệ đến Thánh Thần, là "cạnh 

sườn" (pleura); từ này tạo một liên kết với cuộc đóng đinh và 

hành vi người lính đâm cạnh sườn Đức Giêsu (19,31-36). Rất 

có thể coi nước chảy từ cạnh sườn Đức Giêsu là một biểu 

tượng về Thánh Thần: nước và Thánh Thần được đặt song 

song tại 3,5 và cái chết của Đức Giêsu là một điều kiện cần 

thiết để Thánh Thần đến (7,39; 16,7). Ở 7,38-39, tác giả Ga 

minh nhiên đồng hóa những dòng nước hằng sống, sẽ chảy ra 

từ Đức Giêsu, với Thánh Thần. Điều này được hoàn tất ở 

19,34. Bây giờ, khi Đức Giêsu cho các môn đệ xem cạnh 

sườn bị đâm, Người không chỉ chứng minh Người là con 

chiên Vượt Qua đã chết trên thập giá, nhưng nay đã sống lại; 

Người còn cho thấy rằng Thánh Thần đã tuôn trào ra từ 

Người và bây giờ có thể được ban cho các môn đệ. 

* Lời chào "bình an" thứ hai với sứ mạng và trao ban 

Thánh Thần (21-23) 

Sau khi chúc bình an lần thứ hai, Đức Giêsu nói đến việc 

sai phái các môn đệ (c. 21). Trước đây, tác giả TM IV cũng 

đã nói đến một việc sai phái các môn đệ tương tự việc Chúa 

Cha sai phái Đức Giêsu (13,20; 17,18). Thiên Chúa sai phái 

Đức Giêsu đi nói các lời của Thiên Chúa và giảng dạy (3,34; 

7,16; 8,26; 12,49; 14,24), để thực hiện ý muốn và các công 

việc của Thiên Chúa (4,34; 5,30.36; 6,38-39; 9,4), và cứu độ 

thế gian (3,17). Từ ngữ "như" (kathôs) ở 20,21 khiến nhớ lại 

nhiều đoạn trong TM IV cho hiểu rằng các môn đệ phải làm 

việc như các ngôn sứ của Đức Giêsu, y như Đức Giêsu đã 

làm việc như là ngôn sứ của Cha Người. Như Đức Giêsu đã 

thấy Chúa Cha, họ cũng đã thấy Đức Giêsu; qua việc thấy 

Đức Giêsu, họ cũng đã thấy Chúa Cha (14,7-9). Bởi vì Đức 

Giêsu đã cho họ tất cả được biết những gì Người nghe được 

từ Chúa Cha (15,15), những gì họ đã nghe được từ Đức 

Giêsu bây giờ là lời của Chúa Cha (14,24). Các lời (rhêmata) 
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đã được Chúa Cha ban cho Đức Giêsu, Đức Giêsu đã ban cho 

các môn đệ (17,8). Như Đức Giêsu đã làm chứng về những gì 

Người đã thấy và nghe (3,11.32), các môn đệ Người cũng 

phải làm chứng về Người (15,27). Như một cành nho không 

thể sinh hoa trái tự mình (aph' heautou) nhưng chỉ nhờ ở lại 

trên cây nho, họ cũng phải ở lại trong Đức Giêsu, "vì không 

có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (15,4-5). Đức Giêsu đã 

ban cho họ vinh quang (doxa) mà Chúa Cha đã ban cho 

Người (17,22). Như vậy, các đặc điểm ngôn sứ trong sứ 

mạng của Đức Giêsu nay được gán cho các môn đệ sau khi 

Người đã chết, sống lại và lên trời vinh hiển. 

Nói xong, Người "thổi hơi vào" (enephysêsen) các môn 

đệ; nói như thế là tác giả giải thích rằng hơi thở của Đức 

Giêsu là Thánh Thần. Y như sự cố Thần Khí xuống đã đánh 

dấu khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu (1,32-33), nay ân ban 

Thần Khí khai mạc sứ mạng của các môn đệ. Trước đây Đức 

Giêsu đã nói đến Thần Khí sự thật, Đấng ở lại (menei) với 

các môn đệ (14,17) như Ngài đã ở lại (emeinen) trên Đức 

Giêsu (1,32). Đây là Thần Khí ngôn sứ, theo như Đức Giêsu 

đã giải thích: "Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất 

cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho 

anh em biết những điều sẽ xảy đến (16,13). Ở đây nhiều đặc 

tính ngôn sứ được áp dụng cho Thần Khí: Ngài vừa nghe vừa 

nói/loan báo những điều giấu kín, và Ngài là trung gioan 

truyền tải sứ điệp. Ngài sẽ làm chứng cho Đức Giêsu và như 

thế cung cấp cho các môn đệ một điển hình (15,26-27). 

Động từ emphysian ("thổi hơi vào") ở Ga 20,22 đã được 

dùng tại St 2,7 LXX là chỗ nói về việc Thiên Chúa thổi hơi 

mang sức sống vào Ađam. Dựa vào đó, có những nhà chú 

giải đã giải thích rằng, chức năng của Thần Khí là rửa sạch 

các môn đệ khỏi tội lỗi và làm cho họ thành một cuộc tạo 
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dựng mới. Nhưng ở đây Thần Khí được ban cho các môn đệ 

không phải vì lợi ích cá nhân họ, nhưng vì những kẻ khác. 

"Anh em tha tội ai... anh em cầm giữ ai..." (c. 23): Câu 

này nói đến quyền tha và buộc tội. Dưới ánh sáng của Chu kỳ 

Bilơam (Ds 22–24), các thì hoàn thành của Ga 20,23 không 

có ý nói là Thiên Chúa cứ "nhắm mắt" phê chuẩn bất cứ hành 

vi tha tội và cầm tội nào mà các môn đệ tự do công bố. Đúng 

hơn, các thì này diễn tả điều này: nhờ Thánh Thần ngôn sứ 

được ban cho các ông, các môn đệ sẽ có khả năng tha tội cho 

những người và chỉ cho những người mà Thiên Chúa hoặc 

Đức Giêsu đã tha tội cho. 

+ Kết luận 

Ân ban căn bản của Đấng Phục Sinh là sự bình an 

(20,19.21.26). Ngay trong các diễn từ cáo biệt, Đức Giêsu đã 

hứa ban sự bình an này cho các môn đệ. Người có tư cách để 

ban sự bình an này vì Người về cùng Chúa Cha (14,27) và vì 

Người thắng thế gian (16,33). Nay Người đã thực sự thắng 

cái chết, là dấu chỉ tối hậu về sức mạnh tiêu diệt của thế gian, 

và đã thật sự lên cùng Chúa Cha. Người đã đạt tới mục tiêu 

của Người, Người lại đang sống giữa các môn đệ trong tư 

cách là Đấng chiến thắng. Chính Người là nền tảng của sự 

bình an của các ông, hoặc nói theo thư Êphêxô, "chính Người 

là bình an của chúng ta" (Ep 2,14). Các ông có thể ra đi thực 

hiện chương trình cứu độ, nhớ Thánh Thần của Người. 

5.- Gợi ý suy niệm 

1. Đức Kitô mà chúng ta gặp trong Lời Chúa, trong các 

buổi cử hành Phụng vụ, trong giờ cầu nguyện giữa cộng đoàn 

anh chị em, là Đức Kitô Phục Sinh. Người ban cho chúng ta 

bình an và Thánh Thần, và sai chúng ta đi hân hoan chia sẻ 

niềm tin và niềm hy vọng ấy. Chúng ta cần phải để Người 

đưa chúng ta ra khỏi ngôi mộ của sợ hãi, của ích kỷ, của 

những sai lầm, để tin tưởng đi vào lòng thế giới. Quả thật, 
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Đức Giêsu không giải thoát các môn đệ khỏi những ưu phiền 

(x. 16,33), nhưng ban cho chúng ta sự vững vàng, không lay 

chuyển và sự tin tưởng an bình. 

2. Các môn đệ của Đức Giêsu cần xác tín rằng Đấng đang 

sống giữa họ cũng chính là Đấng đã chết trên thập giá; các 

ông cũng phải nhận biết rằng Người vẫn mang những vết tích 

của cuộc Thương Khó, dù đã sống lại; Người chính là "Con 

Chiên đứng như thể đã bị giết" (Kh 5,6). Các vết thương ấy 

là dấu chứng tỏ tình yêu vô biên của Người, nhưng cũng là 

dấu cho thấy sự tàn ác của loài người: dấu của tình yêu vô 

biên, để họ luôn luôn tin tưởng dấn thân; dấu của sự tàn ác 

con người, để họ có cái nhìn thực tế, biết rằng mình dấn thân 

vào trong thế giới nào. 

3. Khi ban Thánh Thần trên các môn đệ, Đức Giêsu đã 

thổi hơi vào các ông và bảo: "Hãy nhận lấy Thánh Thần". 

Thánh Thần chính là làn hơi của Thiên Chúa, Người như là 

gió. Người ta không thấy gió, người ta không biết gió bắt 

nguồn từ đâu và đến đâu thì dừng lại. Cho dù các nhà khí 

tượng học có bao trước được các trận bão, ta vẫn có cảm 

tưởng mình bị một sức mạnh vừa huyền bí vừa mạnh mẽ bao 

trùm. Gió thổi và gây tiếng động. Gió bẻ gãy và nhổ bật lên. 

Gió tàn phá, nhưng cũng làm cho đất đai ra phì nhiêu. Có khi 

gió quạt mát, có lúc gió thiêu đốt. Về làn gió Thánh Thần 

cũng thế. Người mạnh mẽ, Người len lỏi vào mọi sự. Nếu 

chúng ta mở lòng ra với Người, Người sẽ bẻ gãy, Người nhổ 

tung và phá hủy tất cả những gì chống lại tình yêu Thiên 

Chúa; Người cũng làm cho các con tim nên dồi dào phong 

phú. Người liên tục làm việc trong lòng chúng ta, như thánh 

Phaolô đã nói: "Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình 

đến ngự trong lòng anh em mà [liên tục] kêu lên: 'Áp-ba, Cha 

ơi!'" (Gl 4,6). 
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4. Nếu chúng ta chờ đợi một sự biến đổi đột ngột, tức 

khắc và lạ lùng sau khi được rửa tội, chắc chắn chúng ta phải 

thất vọng. Thánh Thần triển khai các hành động của Người 

như một hạt giống nhỏ bé trong tim chúng ta. Hạt giống ấy sẽ 

lớn lên dần dần trong âm thầm thinh lặng, nhưng chắc chắn 

sẽ kết quả. 
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37. Chú giả i củ a Noel Quesson. 

Chiều tối ngày thứ nhất trong tuần 

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chiều tối ngày Phục 

sinh, ngay sau khi Đức Giêsu sống lại, các môn đệ đã được 

ban Chúa Thánh Thần và Hội Thánh phát sinh từ hơi thở của 

Đức Giêsu. Trong bài tường thuật này, so với bài của Thánh 

Luca trong Công vụ Tông Đồ, hình như Đức Giêsu chiếm 

chỗ quan trọng hơn Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan đã 

thường cho chúng ta thấy màu sắc thần học dưới hình thức 

những biểu tượng Kinh Thánh trong Tin Mừng của Người. 

“Ngày đầu tuần”. 

Một thế giới bắt đầu, một tạo dựng mới. Đây là một sáng 

thế ký mới. Chúa đã “nắm được con người trong tay”, và 

nhồi nắn lại con người với một thứ đất sét mới. 

Và từ ngày đó, các Kitô hữu đã luôn luôn tập họp lại, từ 

“ngày thứ nhất trong tuần” này đến “ngày thứ nhất trong 

tuần” kia, nghĩa là từ Chúa nhật này đến Chúa nhật khác. Hội 

Thánh được hình thành từ những cuộc tập họp như thế trong 

suốt thời gian và ngày nay vẫn còn tiếp tục. Cũng cần phải có 

những buổi họp mặt Chúa nhật để hình thành một Kitô hữu, 

dần dần theo tiến độ những lần Đức Giêsu “hiện đến”. Chúng 

ta đã xa rời sự bắt buộc phải xem lễ ngày Chúa nhật với vẻ 

pháp lý của nó: Bây giờ, việc xem lễ là một điều cần thiết 

cho cuộc sống “Chúng bị bắt buộc phải thở, để lấy hơi lại”. 

Và không phải chỉ một năm một lần mà thôi. 

Nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ 

Sự sợ hãi! Thế giới chúng ta luôn luôn ở trong sự sợ hãi. 

Nguy cơ về nguyên tử, đó là mối lo sợ! 

Trước khi đi xa hơn trong việc cầu nguyện, tôi cần phải 

nhìn thẳng vào trong chính cuộc đời của tôi xem tôi sợ những 

gì? Nơi Chúa “hiện ra vào ngày Phục sinh”, là nơi các môn 
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đệ đã tự khoá cửa lại, để tự bảo vệ; nơi các ông sợ hãi. “Nơi 

Chúa Thánh Thần có thể hiện ra trong đời tôi, đó chính là vết 

thương nội tâm của tôi, chỗ yếu nhược của tôi, nơi tôi có thể 

bị nguy hiểm hay đau khổ. Tình trạng “khoá chặt cửa” của tôi 

như thế nào? Những hoàn cảnh, tội lỗi, lo âu nào đang giam 

giữ tôi? 

Thánh Phao lô đã có ý thức thực tại này như là một cái 

chết: “Cái chết đang tác động trong chúng ta. Nhưng chúng 

ta không mất can đảm, vì trong chúng ta, dù là con người bên 

ngoài đang đi đến sự hư mất, con người bên trong vẫn mỗi 

ngày mỗi đổi mới – Những nguy nan chóng qua của ta thật 

nhẹ nhàng so với sự cao quý khôn lường của vinh quang đời 

đời mà Chúa chuẩn bị cho ta” (2Cr 4,12-16.17). 

Đức Giêsu đến đứng giữa các ông. 

Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Gioan đã liên kết việc 

Đức Giêsu Phục sinh với việc ban Chúa Thánh Thần. Trong 

Kinh Tin Kính chúng ta khẳng định rằng: Chúa Thánh Thần 

là “Chúa, Đấng ban sự sống”. Ơn ban sự sống này, chính 

Đức Giêsu đã được nhận trước tiên, khi giải thoát Đức Giêsu 

khỏi quyền lực của sư chết, Chúa Thánh Thần đã làm được 

một kỳ công lớn lao. 

Nơi chúng ta là tạo vật hữu hạn, không phải là Chúa “tinh 

thần” và “thể xác” luôn được liên kết, lúc thịnh cũng như lúc 

suy. Nhưng dù tinh thần của chúng ta có mạnh đến đâu, nó 

cũng sẽ bị một thất bại cuối cùng, nó không thể giữ lại thân 

xác của nó: “Con người” có nghĩa là “hay chết”. Nhưng đứng 

trước vũ trụ được tạo dựng và hay chết này, Đức Kitô chẳng 

những có khả năng giới hạn của trí khôn nơi con người mà 

còn có những khả năng vô hạn của Thiên Chúa. 

Nơi Đức Kitô có một thần trí thức hơn hẳn trí khôn con 

người thường bị cái chết khống chế – Đức Kitô có được 

quyền năng Chúa Thánh Thần, là Đấng ban sự sống. 
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Đức Giêsu phá vỡ mọi rào cản. Việc người đột nhiên xuất 

hiện với các môn đệ đang ở trong phòng đóng kín có nghĩa là 

Người không bị một trở ngại nào ngăn cản không cho đến 

“ngự giữa các môn đệ của Người”. 

Sáng hôm đó, Người đã nhận được một “hơi thở” mới, 

làm Người trở nên một “thân thể linh thiêng”, một thân thể 

sinh động do sự sống của Chúa Thánh Thần (1Cr 15,44). 

Trước khi trực tiếp ban hơi thở đó cho các bạn hữu mình Đức 

Giêsu “được Phục sinh và tôn vinh nhờ quyền năng Thiên 

Chúa, Cha Ngài, đã nhận từ Chúa Thánh Thần” (Cv 2,23). 

Chính Thánh Phêrô nói lên mạc khải lạ lùng này trong ngày 

Lễ Hiện Xuống – Vâng, sự Phục sinh là công trình của Chúa 

Thánh Thần. 

Người đưa cho các ông xem tay và cạnh sườn. 

Bạn đang tìm nơi Đức Giêsu xuất hiện vào ngày Phục 

sinh chăng? Bạn thấy khó nhận ra sự hiện diện của Chúa 

Thánh Thần chăng? 

Vậy thì bạn hãy cố tìm ra những vết sẹo, những vết 

thương trong tim bạn, trong cuộc đời bạn, cũng như trong thế 

gian và trong Giáo Hội. 

“Chúc anh em được bình an”. Các môn đệ vui mừng vì 

được thấy Chúa. 
Từ sợ hãi đến vui mừng, nhờ sự bình an 

“Như Chúa đã sai Thầy, thì bây giờ Thầy cũng sai anh 

em”. 

Các ông đã tự “ở trong nhà đóng kín”, bây giờ các ông 

“được sai đi”. 

Việc phái các ông đi thi hành nhiệm vụ không hẳn được 

coi dưới góc độ của một tổ chức nào đó. Đây không phải là 

một bảng quảng cáo được dựng lên. Đức Giêsu cũng không 

nhắm đến những công cụ thực tiễn mà Giáo Hội sẽ tìm ra 

được để truyền giáo. “Chỉ có một điều quan trọng đối với 
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Người: Nguồn gốc của sứ mạng này. Đó là “mối liên hệ mật 

thiết kết hợp Đức Giêsu với Chúa Cha”. Nói cho cùng, chỉ 

một sứ mạng: Sứ mạng của Chúa Cha, cũng là sứ mạng của 

Chúa Giêsu, và trở thành sứ mạng của Giáo Hội. 

Nói xong Người thổi hơi vào các ông. 

Ở đây Thánh Gioan dùng ngôn ngữ của Thánh Kinh, ám 

chỉ đặc biệt đến hai đoạn văn nổi tiếng: 

+ Sự tạo dựng lúc đầu: “Chúa thổi vào mũi (của Adong) 

hơi thở sự sống”(St 2,7). 

+ Sự tạo dựng sau cùng: “Hãy thổi lên đống xương khô 

này và chúng sẽ sống lại”(Ed 37,9). 

Đã có một sự tạo dựng trong quá khứ, sự phát sinh sự 

sống vào lúc khởi đầu thời gian; và sẽ có một sự tạo dựng 

trong tương lai, sự sống lại cuối cùng, vào ngày kết thúc. 

Nhưng cũng có một sự tạo dựng luôn luôn hiện thực: “Hơi 

thở” của Chúa vẫn đang tác động. “Tôi tin Chúa Thánh Thần 

là Đấng ban sự sống”. 

Hơi thở sự sống! Các bạn không nhận thấy sự tài tình khi 

mô tả sự hiện diện của Thiên Chúa và hoạt động của Người 

trong thế giới bằng việc thông thường và căn bản nhất là 

“thở” sao?. Tất cả những sinh vật đến những dã thú to lớn, tất 

cả đều thở bằng khí oxy, được ban cho chúng ta trên hành 

tinh này, và chính tôi cũng đang thở hơi thở của những sinh 

vật. Đây là một hình ảnh cảm kích của Thiên Chúa duy nhất. 

Đấng làm cho chúng ta sống! Với Nicôđêmô, Đức Giêsu đã 

dùng hình ảnh đơn giản này: “Gió thổi đến nơi nào nó muốn 

và làm cho người ta sống” (Ga 3,6-8). 

Anh em hãy lãnh nhận 

Tôi cầu nguyện với những lời này. Tâm thức con người 

ngày nay không thích “nhận lãnh”. Người ta khước từ, không 

muốn lệ thuộc kẻ khác. Đó là điều tội lỗi nhất: cao vọng được 

như “thần thánh”. Nhưng điều đó không thuộc quyền con 
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người. Dù muốn dù không con người vẫn phải lệ thuộc và 

hoàn toàn lệ thuộc: Để sống con người phải nhận sự sống. 

Tôi nhận sự giúp đỡ của cha mẹ tôi, tôi nhận sự sống từ 

không khí tôi thở. Tôi tùy thuộc hàng ngàn sự vật, hàng ngàn 

con người, hàng vô vàn điều kiện khác. 

“Anh em hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần”. 

Chúng ta phải nhận lấy “Chúa Thánh Thần”. Lạy Chúa 

xin cho chúng con biết đón nhận những ân huệ Chúa trao ban: 

Chúa Thánh Thần. 

Nhân loại phải đón nhận mối thông hiệp Thần Khí giữa 

Chúa Cha và Chúa Con. Nhiều nhưng chỉ một. Như thế, 

chúng ta nhận ra rằng, trong sứ vụ của Giáo hội, không chỉ có 

Chúa Cha và Chúa Con mà Chúa Cha sai đến, mà là mầu 

nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Theo Công đồng Vatican II, Giáo Hội là sự quảng diễn 

cho con người nhận biết cộng đồng tình yêu liên kết Ba Ngôi 

Thiên Chúa 

Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em 

cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. 

Vai trò và nhiệm vụ của Giáo Hội là loan báo sự tha thứ 

và ơn cứu rỗi. Sự tiến triển trong trang Tin Mừng này của 

Thánh Gioan thật là cảm kích. Một cộng đồng con người có 

kinh nghiệm của người được sống lại. Từ kinh nghiệm đó sai 

gởi cộng đồng này đi làm nhiệm vụ. Sự trao ban Chúa Thánh 

Thần giúp cho sứ mạng này có thể được thi hành. “Sứ mạng” 

này là để loan truyền sự cứu rỗi - sự tha thứ – sự thánh thiện. 

Như vậy vai trò của Giáo Hội là giải thoát! Là cống hiến 

cho con người tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nói cách 

khác, về mặt tiêu cực, rõ ràng vai trò đó không có nghĩa là 

Giáo Hội có thể hành xử một thứ quyền võ đoán. Không bao 

giờ đặt câu hỏi: “Chúa có tha thứ cho tôi không?” Thập Giá 
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của Đức Giêsu đã trả lời cho vấn nạn đó rồi. Nhưng câu hỏi 

luôn phải nêu lên là: “Tôi có lãnh hận ơn tha thứ đó không?”. 

 


