
    

                                                                                                                                                                     

        *CHÚA THÁNH THẦN * 

               Nguồn Ân Sủng Tình Yêu                                                                                                   

                                    ( Lễ trọng 5/6/22) 

 

-“ Ta cầu xin Đức Chúa Cha, Người sẽ ban Đấng khác từ trời xuống với các con 

và ở cùng các con luôn, vì đó là Đấng Thánh Linh “    ( Yn.14: 16 ) 

-“ Thần Khí Sự thật sẽ dẫn dắt anh em tới Sự thật toàn vẹn.”  ( Ga.16: 13 )  

-Chúa Giêsu truyền dạy các tông đồ : “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân,rửa 
tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.”  ( Mt.28 : 19 ) 
-Khi ban phép Thêm Sức, Vị Chủ Sự sức dầu cùng đặt tay lên trán người lãnh 
phép và nói : “Con hãy lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần.”  
   
-Chúa Giêsu nhận phép Rửa bởi Gioan Tiền Hô trên sông Giođan, Chúa Thánh 
Thần đã ngự xuống trên Ngài với hình chim Bồ Câu. ( Mc.1 : 10 ) 
 
-Chúa Giêsu trước khi về trời hứa với các tông đồ sẽ sai Chúa Thánh Thần xuống 
để giúp rao giảng và khi bị bắt bớ, và CTT sẽ ở lại cho tới tận thế.    (Lc.12:12 ) 

 



-Lạy Chúa toàn năng, Đấng tạo thành,                                                                                

Đã sai Con Một cứu sinh linh,                                                                                              

Và ban Thần Khí cho Giáo Hội,                                                                                                

Ngàn Ánh vinh quang muôn đời muôn thuở !                                                                    

( Kinh Phụng Vụ ) 

-Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, bởi Đức Chúa Cha và 

Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha 

và Đức Chúa Con. Người đã dùng tiên tri mà phán dạy…                                                        

( Kinh Tin Kính )   

-"Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong 

anh em". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.  ( Rm.8 : 1- 11 ) 

Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án phạt dành cho những ai ở trong 

Ðức Giêsu Kitô: vì những kẻ ấy không còn sống theo xác thịt. Bởi chưng lề luật 

của Thánh Thần ban sự sống trong Ðức Giêsu Kitô, đã giải thoát tôi khỏi lề luật 

sự tội và sự chết. Ðiều mà lề luật không thể làm được, vì bị xác thịt làm cho ra 

yếu đi, thì Thiên Chúa sai Con của Người đến trong xác thịt giống như xác thịt 

tội lỗi, và để phản đối sự tội, Người đã luận phạt tội lỗi, và phản đối sự tội, 

Người đã luận phạt tội lỗi trong xác thịt, khiến cho ơn công chính của lề luật 

thành tựu đầy đủ trong chúng ta, là những người không còn sống theo xác thịt, 

nhưng theo tinh thần. Vì những ai sống theo xác thịt, thì tưởng ước những sự 

thuộc về xác thịt: còn những ai sống theo tinh thần, thì tưởng ước những sự 

thuộc về tinh thần. Mà tưởng ước của xác thịt là sự chết, còn tưởng ước của tâm 

thần là sự sống và bình an. Vì chưng sự khôn ngoan của xác thịt là thù nghịch 

với Thiên Chúa: bởi nó không tùng phục lề luật của Thiên Chúa: vả lại nó cũng 

không thể tùng phục được. Những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng 

Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh 

thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh 

Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở 

trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức 

công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi 

chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết 

sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần 

Người ngự trong anh em 



 

                                     *Hồng Ân Thánh Linh* 

                                                                                                                                                                                                  
*Ôi ! Tình yêu Chúa vô cùng cao cả,                                                                                                  
Về trời không để con lại bơ vơ, 
 Nhắn nhủ yêu thương qua các môn đồ, 
Thày sẽ xin Chúa Thánh Linh ngự xuống. 
 
 
Nhìn Hội Thánh trải qua bao tình huống, 
Chúa  Thánh Linh luôn nâng đỡ ủi an, 
Ban sức mạnh Giáo Hội vượt nguy nan, 
Để hoàn tất bao công trình Chúa định. 
 
 

Elizabeth tuổi già đáng kính, 

Vững lòng tin nên được Chúa yêu thương, 

Sinh  Gioan Đấng Tiền Hô mở đường, 

Từ lòng mẹ đã tràn đầy Thần Khí. 

 

Thánh Giuse luôn tuân hành Thánh ý, 

Trong chiêm bao được Thiên Sứ báo tin, 

Bạn đính hôn Maria dịu hiền, 

Đang  mang thai bởi Thánh Linh quyền phép. 

 

 

Này đây nơi làng nhỏ Nazareth, 

Maria vâng phục lời Chúa truyền, 

Sẽ sinh Ngôi Hai cứu thế ân thiêng, 

Do quyền năng Chúa Thánh Thần mầu nhiệm. 

 

 

Trên sông  Jordan Bồ Câu xuất hiện, 

Khi Chúa nhận phép rửa từ Gioan, 

Cửa trời mở tiếng vọng từ Thiên đàng : 

‘Đây Con Chí ái ! Người Ta yêu mến !’ 



 

 

Bốn mươi ngày cầu nguyện trong sa mạc, 

Ba lần bị cám dỗ bởi Sa-tan, 

Chúa đã khuất phục dục vọng gian tham, 

Vì Thần Khí ở cùng Ngài chiến thắng. 

 

Đức tin phải chứng minh bằng hành động , 

‘Các con hãy đi rao giảng khắp nơi, 

Dạy mọi điều ta đã truyền các con, 

Để nhận lấy ơn Thánh Thần thanh tẩy.’ 

 

‘Nếu ngày nào các con bị tù tội, 

Đừng lo âu trước phải nói những gì, 

Đừng thất vọng vì khắc khoải nghĩ suy, 

Thần Khí sẽ thay các con mọi việc.’ 

 

Trong phòng kín các môn đồ xao xuyến, 

Chúa hiện đến giơ tay chúc bình an, 

‘Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần !’ 

Lửa bừng cháy trong tâm hồn từ đấy. 

 

Phúc cho kẻ vững tin dù không thấy, 

Tội  lỗi con người sẽ được thứ tha, 

‘Hãy ghi nhớ phải tuân giữ lới Ta : 



Chẳng được tha, lộng ngôn phạm Thần Khí !’ 

Cảm tạ Tình Chúa yêu thương tuyệt mỹ, 

Con quyết tâm vâng giữ lời Chúa truyền, 

Xin Chúa Thánh Linh đổ xuống ơn thiêng, 

Và hướng dẫn cuộc đời con mãi mãi. 

 

Chúa hằng hiển trị trong vinh quang,  

Lượng cả đỡ nâng kẻ tín thành, 

Xin ngự đến thăm và tuôn đổ, 

Bảy nguồn Ân huệ của Thánh Linh’  

(Thánh thi Phụng vụ)  

*Lời nguyện. 

- Chúng con cảm tạ vì  Thiên chúa đã ban Đức Giêsu cho chúng con để 

yêu thương dạy dỗ và cứu chuộc chúng con. 

- Chúng con tạ ơn Chúa Con từ thuở đời đời, trong ngày chúng con được 

tạo dựng và được tái sinh. 

- Chúng con tạ ơn Đức Chúa Thánh Thần  từng giây phút trong cuộc dời 

chúng con, Chúa đã thánh hóa và giúp chúng con được sống hạnh phúc. 

*Kinh Chúa Thánh Thần. 

Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô 

cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng 

con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời 

trong lòng chúng con. Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa 

Thánh Thần xuống. 

— Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. 

Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần 

xuống, soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì nay chúng con cũng 

xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ 

chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa 

Giêsu Kito là Chúa chúng con. Amen. 

 

Đinh Văn Tiến Hùng 


