
 Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội 

và Huấn Luyện Viên trong đời Phục vụ 

(Ga. 14, 26) 
 

“Anh em sẽ nhận được sức mạnh khi Chúa Thánh Linh đến trên anh em; và anh em sẽ làm chứng về Thầy ở 

Giêrusalem và khắp miền Giudea và Samaria và toàn thế giới” (Cv 1:8).  

 

I. Giáo Huấn Của Hội Thánh Về Chúa Thánh Thần 

 Chúa Thánh Thần là Tình yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con.  

 Là Hồng ân và còn được gọi là Đấng bầu cử giống như Chúa Kitô. 

 Người bởi Chúa Cha mà ra như  Chúa Con bởi Chúa Cha (D. 26) 

 Người ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con (D.42). Đồng vĩnh cửu (D.71), cũng quyền năng và ở khắp mọi 

nơi (D.169); 

 Thánh Thần ở trong Thiên Chúa như Chúa con . 

 

II. Chúa Thánh Thần Và Giáo Hội, Gia Đình Của Thiên Chúa. 

Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, thì phải sống “ tinh thần cùa Thiên Chúa”, là “gia đình Chúa Kitô” phải sống 

tinh thần cùa Chúa Kitô. Tinh thần của Chúa Thiên Chúa, tinh thần của Chúa Kitô là Chúa Thánh Thần. (1Cor.2, 

10-11). 

Chúa Thánh Thần đưa cách sống của Thiên Chúa vào gia đình Thiên Chúa, đó là 3  nét lớn của Mầu nhiệm Giáo 

Hội: 

A. Tinh thần của Thiên Chúa hay Thánh Thần là Tình yêu Hiệp thông (koinoia, communio) - Chúa Cha và Chúa 

Con là Một. Sự Hiệp thông  thể diễn tả bằng nhiều nét: 

1. Hiêp thông là “ thông phần” cùng một sự sống. 

2. Hướng chiều về nhau cách trọn vẹn. Dấu chỉ của Tình Yêu, Ba ngôi yêu nhau, hướng chiều về nhau. 

3. Hiệp thông là “đối thoại bằng tình yêu. 

4. Hiệp thông là gắn bó, nên một với nhau. 

5. Hiệp thông sâu xa nhất là nội tại trong nhau, đồng hóa với nhau. 

 Trong Giáo Hội, chúng ta được thông phần cùng một bánh, một chén, một đức tin ( 1 Cor. 12, 13) 

 Trong Giáo Hội, chúng ta biết ra khỏi mình, quên minh mà hướng về nhau. (Nghĩ tới nhau, nhớ tới 

nhau) 

 Sống trong Giáo Hội, phải là cuộc sống đối thoại, lắng nghe nhau, trao đổi với nhau. Lắng nghe Chúa 

mới biết lắng nghe nhau và ngược lại. 

 Cuộc sống trong Giáo Hội là một cuộc sống gắn bó mật thiết giữa những người anh chị em con cùng 

Cha trên trời. Nhà Cha ta có nhiều chỗ ở (Ga. 14,2). 

B. Tinh thần của Thiên Chúa là tinh thần Cứu thế. Chén Hiệp thông là chén cứu độ. Chương trình của TC là 

chương trình cứu độ. 

C. Phục vụ Thiên Chúa, Phục vụ anh chị em (Mc.10, 45) (Lc. 22, 27). 

 

III. Giáo Hội Là Đền Thờ Chúa Thánh Thần 

1. “Chỉ có một Thân thể, một Thánh Thần” (Ep. 4, 4). 

2. “... Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em” (1 Cor, 3, 16-17). 

3. Chúa Thánh Thần là đền thờ thiêng liêng ( 1 Pet,2, 4-5); là hàng Tư tế thánh (Rm. 8, 26). 

4. Vatican II lấy lại lời của Thánh Augustinô để trình bày vai trò của Chúa Thánh Thần: “ Linh hồn cùa Giáo 

Hội”. (Bài giảng 267, 4)  



5. Hiến chế Lumen Gentium: “ Chúa Thánh Thần được sai đến trong ngày lễ Ngũ tuần để thánh hóa Giáo Hội 

mãi mãi ...” (HCGH,.4). 

6. Chúa Thánh Thần hoàn tất công trình của Chúa Kitô: “Người tạo dựng cách mầu nhiệm, tụ họp từ muôn nước 

thành thân thể Người, bằng cách thông truyền Chúa Thánh Thần cho họ” (HCGH. # 7). “Chính Thánh Thần  

duy nhất làm ra những điều đó và phân chia cho mỗi ngưởi mỗi cách , tùy theo ý của Người” (1 Cor. 12, 11). 

7. Thánh thần kêu mời mỗi người liên đới trong trách nhiệm trong Giáo Hội (2 Tm 4, 2).  

 

IV. Chúa Thánh Thần Trong Kinh Nguyện Kitô Giáo 

1. Thần học Đông phương lời cầu của Thánh Thần làm nên Thánh Thể. Giáo hội kêu cầu Chúa sai Chúa Thánh 

Thần xuống trên bánh và rượu để biến thành Mình và Máu Chúa Kitô. 

2. Nicolas Cabasilas coi Thánh  thể như một lễ Ngũ tuần liện tục.  

3. Dưới quyền năng sức mạnh của Thánh Thần mà Giáo Hội có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa của mình. “ 

Nguyên xin Ân sủng.. “ ( 2Cor.13. 13). ( Ga. 20, 22). 

 

V. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 

“Công Đồng Vatican II bình luận: “Chúa Thánh Linh thông đạt cho Giáo Hội toàn thể chân lý. Ngài thống nhất 

Giáo Hội bằng kết hiệp và phục vụ. Ngài xây dựng và dẫn dắt Giáo Hội bằng nhiều ân sủng khác nhau theo phẩm 

trật và đoàn sủng” (LG. 4), Ngài “là linh hồn làm sống động những định chế trong Giáo Hội và đổ vào lòng các tín 

hữu cùng một tinh thần truyền giáo đã thúc đẩy chính Chúa Kitô” (LG. 4). Từ Chúa Kitô, đến các tông đồ, đến 

Giáo Hội, đến toàn thế giới: dưới hành động của Chúa Thánh Linh tiến trình hợp nhất toàn cầu trong chân lý và 

yêu thương có thể và phải trải rộng ra”.  

 

VI. Cần Đến Với Chúa Thánh Thần Trong Đời Phục Vụ (HLV) 

Trong  sứ mạng của Giáo Hội và trong đời sống của Kitô Hữu, Chúa Thánh Thần giữ  một vai trò hết sức quan 

trọng và rất cần thiết cho đời sống đức tin bởi vì: 

• “Không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở  trong  Thánh Thần” (1 Cor. 12, 3b) 

•  “Để gặp được Đức Kitô, trước hết phải được Chúa Thánh Thần khơi  động.  Chính [Chúa Thánh Thần] đến 

đón chúng ta và khơi dậy niềm tin trong chúng ta…Sự sống có nguồn mạch nơi Chúa Cha và được ban tặng 

cho chúng ta trong Chúa Con, đã được thông ban cho chúng ta bởi Chúa Thánh Thần cách thâm sâu…” 

(GLCG. 683).  

  

Hơn nữa, Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, gìn giữ và làm cho mọi Kitô Hữu thăng tiến về mọi khía cạnh là vì 

Ngài chính là: 

• NGUỒN SỐNG:  "Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.  Đức Giê-su muốn nói về Thánh 

Thần mà những ai tin vào Người sẽ lãnh nhận” (Ga. 7, 38-39). 

• NGUỒN SỨC MẠNH & CAN ĐẢM: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay 

phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, 

mà là Thánh Thần của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10, 19-20). 

• NGUỒN GỐC SỰ KHÔN NGOAN THÔNG THÁI: “Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự 

xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri (Cv. 19, 6). 

• ĐẤNG BẢO TRỢ, CỐ VẤN KỲ DIỆU: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, 

Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga. 14, 26). 

 

Chúng ta đã nhận thức được khá rõ ràng sự hiện diện cũng như vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong 

Giáo Hội và trong đời sống đức tin cho nên người ta mới có những thói quen, tập quán rất tốt đẹp trong những việc 

đạo đức như: 



• Trước khi khai mạc giờ chia sẻ Lời Chúa, học hỏi Kinh Thánh, tĩnh tâm, hội thảo… chúng ta  thường hay cất 

tiếng hát cầu xin ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần: “Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ 

Ngài” hoặc là “Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thường thăm viếng hồn con…”  

• Trước khi khai mạc giờ nguyện ngắm, lần hạt Mân Côi, đọc kinh ở nhà quàn, tại tư gia, cả trước khi họp hành, 

hội thảo... chúng ta hay đọc kinh cầu Chúa Thánh Thần: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng 

liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con…”  

 

Bạn thân mến, tin vào sự hiện diện, nhận thức được vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội và 

trong đời sống đức tin của chúng ta là một điều tốt! Thế nhưng tôi nghĩ tin không mà thôi thì chưa đủ đâu!  Chúng 

mình phải làm sao đó để mối quan hệ giữa chúng mình với Chúa Thánh Thần càng ngày càng triển nở, càng ngày 

càng gắn bó và thân thiết thì mới tạm gọi là tuyệt vời. Làm thế nào để cho mối quan hệ giữa tôi và Chúa Thánh 

Thần càng ngày càng thêm tốt đẹp đây?  HÃY CẦU NGUYỆN VỚI NGÀI! Chẳng có gì mới lạ cả phải không 

bạn?  

   

Khi chúng mình gặp những trái ngang, éo le và đau khổ trong đời sống hàng ngày, tôi và bạn hãy cầu nguyện với 

Chúa Thánh Thần càng nhiều càng tốt bởi vì Đức Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của  bác ái, vui vẻ, bình an, 

nhẫn nhục, kiên tâm, tốt lành, nhân từ, hiền hậu, trung tín, khiêm tốn, tiết dục, [và] khiết tịnh (GLCG. 1832)  

 

Nếu bạn và tôi muốn kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Thần và ước mong Ngài ngự trị trong tâm hồn của chúng 

ta một cách dồi dào và phong phú thì chúng ta phải luôn luôn nhớ đến Chúa Thánh Thần, cầu nguyện liên lỉ và 

thành tâm xin Ngài ban cho chúng mình bảy món quà này: 

• ƠN SỨC MẠNH để ta có đủ sức chống trả lại những cám dỗ, những lôi kéo hấp dẫn của tiền bạc, danh vọng, 

của những đam mê, của những thú vui về xác thịt…  

• ƠN THÔNG BIẾT, KHÔN NGOAN & ƠN HIỂU BIẾT để ta có khả năng phân biệt đâu là phải, đâu là trái, 

đâu là thiện, đâu là ác … cho rõ ràng.  Để nhờ vậy tôi và bạn mới có thể bước đi theo con đường của Chúa.  

• ƠN BIẾT LO LIỆU để bạn và tôi có đủ trí khôn ngoan khi làm những quyết định quan trọng trong cuộc đời: 

chọn trường học, chọn ngành nghề, tiến tới hôn nhân, đi tu, đổi nghề, di chuyển chỗ ở, dạy dỗ con cái, mua 

nhà, mua xe… 

• ƠN ĐẠO ĐỨC thật, để tôi và bạn biết khiêm tốn và tùng phục những giáo huấn của Giáo Hội, biết sống đẹp 

lòng Chúa và mưu cầu lợi ích cho tha nhân và cho Giáo Hội… 

• ƠN KÍNH SỢ THIÊN CHÚA để ta biết thờ phượng Ngài với tất cả lòng yêu mến, để làm cho mối quan hệ 

CHA-CON giữa tôi với Thiên Chúa càng ngày càng thân mật và phát triển chứ không phải là KINH SỢ Ngài, 

xem Ngài như là một ông chủ hà khắc và bủn xỉn (Mt 25:24). 

 

Khi nhận được bảy ơn huệ và những hoa quả của Chúa Thánh Thần rồi thì bảo đảm với bạn rằng đời sống của 

chúng ta sẽ tràn đầy hạnh phúc, bình an và thoát khỏi mọi nỗi lo âu, cũng như những nỗi sợ hãi… Bạn muốn sống 

hạnh phúc và bình an không?  Hãy siêng năng hơn trong việc cầu nguyện và sống kết hiệp với Chúa Thánh Thần 

qua những công việc rất bình thường hàng ngày:  

• Mỗi sáng khi thức giấc, bạn hãy thưa với Chúa Thánh Thần hai tiếng cám ơn và xin Ngài hướng dẫn cũng như 

bảo vệ bạn trong ngày mới. 

• Khi đối diện với những tình huống khó xử, tiến thoái lưỡng nan… bạn hãy thầm thĩ xin Ngài trợ giúp. 

• Khi lúng túng, bồn chồn, lo lắng, rối trí không biết quyết định ra sao, hay hành xử như thế nào…bạn hãy mở 

miệng ra thưa với Ngài xin ơn khôn ngoan và hiểu biết. 

• Khi đau khổ, lúc buồn rầu, gặp thất bại... khi đau ốm, chán nản, ngã lòng… bạn hãy xin ơn sức mạnh, can đảm 

và khôn ngoan.   

• Khi khô khan nguội lạnh, lười biếng đi nhà thờ, không muốn đi tham dự thánh lễ, xưng tội, bị sa ngã, bị cám 

dỗ… bạn hãy lập tức trông cậy và xin Chúa Thánh Thần ban cho ơn kính sợ Thiên Chúa. 

 



+  Thật vậy, Chúa Thánh Thần luôn là Đấng Bảo trợ Giáo Hội tại thế qua mọi thăng trầm. Cuộc sống phục vụ của 

người HLV muốn đạt được thành quả và theo đúng ý Chúa, thì mỗi người HLV phải luôn biết  tin tưởng và cầu 

nguyện với Chúa Thánh Thấn, để Ngài trở nên ngưởi bạn đồng hành , người phụ trợ cho đời Phuc vụ của chúng 

ta.,    

 

Bạn cứ tập thử đi! Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần đi, chúng ta sẽ cảm nghiệm được bàn tay dũng mãnh và ân 

cần của Ngài. Ngài sẵn sàng nâng đỡ và an ủi chúng ta chỉ với một điều kiện: MỞ MIỆNG RA ĐỂ CẦU XIN VỚI 

NGÀI! 
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