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THÔNG BÁO 

1.  Chúa Nhật 14/6/2020 là Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Thánh Lễ 11 
giờ sáng sẽ có Nghi Thức Rước Lễ Lần Đầu cho các em Rước Lễ Lần 
Đầu.  Vì thế, sẽ không có Thánh Lễ vào lúc 1 giờ chiều trong ngày 
Chúa Nhật hôm đó.  

SUY NIỆM LỜI CHÚA 

Bài đọc 1: Tông Đồ Công Vụ   (2: 1-11) 
Qua bài đọc 1 hôm nay, việc các Tông Đồ nhận được Chúa 

Thánh Thần như “cơn gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà” (Cv 2,2). 
Chúa Thánh Thần là sức mạnh “từ trời”, từ nơi Thiên Chúa, đến 
lấp đầy tâm hồn trống trải, hoang mang của các Tông Đồ, làm cho 
các ông nhớ lại và hiểu mọi điều Chúa Giêsu đã dạy (x. Ga 14,26).  

Dấu hiệu nhận biết Chúa Thánh Thần là lưỡi lửa đậu xuống 
từng người một (Cv 2,3). Lưỡi là bộ phận quan trọng dùng để nói, 
để thông truyền; “lưỡi” dùng để tuyên xưng đức Tin của mình 
vào Thiên Chúa; và dùng để rao giảng Tin Mừng Phục sinh của 
Chúa Giêu. Lửa là sự nhiệt huyết, tâm huyết được đốt nóng lên 
trong tâm hồn của các Tông Đồ và các tín hữu của Chúa Kitô Phục 
Sinh. Chúa Thánh Thần không chỉ giúp các Tông Đồ mạnh dạn và 
có khả năng nói các thứ tiếng để giúp người ta hiểu, mà còn loan 
truyền sứ điệp chân lý của Thiên Chúa, vừa khơi dậy niềm tin vào 
Đức Kitô Phục Sinh. Giờ đây họ “mở tung” mọi cánh cửa đang 
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khép kín để “ra đi” loan báo sứ điệp Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh đến mọi người và mọi nơi.  

Qua bí tích Rửa Tội và nhất là Thêm Sức, rồi trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, tôi cũng 
đã nhận được Chúa Thánh Thần, vậy tôi có sẵn sàng “ra đi” để loan báo cho người khác về kinh nghiệm 
đức tin?  

ĐGH Phanxicô nói trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Thông được công bố ngày 24-1-2020 rằng 
“Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, mọi câu chuyện, ngay cả những câu chuyện bị lãng quên nhiều 
nhất, thậm chí cả câu chuyện dường như được viết với những dòng quanh co nhất, đều có thể được truyền 
cảm hứng, có thể được tái sinh thành kiệt tác, và trở thành phụ lục của Tin Mừng”.  

Trong đời sống đức tin, tôi có ý thức và tin vào Chúa Thánh Thần đang ở trong tôi và ở trong Giáo 
Hội Công Giáo hay không? 

2. Bài đọc 2:   1 Côrintô    (12: 3b - 7, 12 - 13) 
Trước hết, Chúa Thánh Thần (hay Thần Khí) là tác động liên kết Ba Ngôi. Thánh Phaolô khẳng định 

rằng dù có nhiều đặc sủng, nhưng chỉ có một Chúa Thánh Thần; dù có nhiều công việc phục vụ nhưng chỉ 
có một Đức Kitô; dù có nhiều hoạt động khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa (1Cr 12,4-6). Như thế, 
Chúa Thánh Thần chính là tác động liên kết và hiệp nhất Ba Ngôi. Sau nữa, Chúa Thánh Thần là tác động 
liên kết trong cộng đoàn. Chúa Thánh Thần được ban nơi mỗi người khác nhau, và mỗi người đều nhận 
được ân huệ và đặc sủng riêng, nhưng đều có một gốc chung là Chúa Thánh Thần (1Cr 12,7). Như thế, 
dấu chỉ để nhận biết những ân huệ của Chúa Thánh Thần là sự hiệp nhất mà những ân huệ đó mang lại 
cho cộng đoàn. 

Cuối cùng, thánh Phaolô dùng hình ảnh của thân thể để cho thấy sự hiệp nhất mà Chúa Thánh Thần 
mang lại (1Cr 12,12-13). Các bộ phận trong thân thể dù khác nhau về hình dáng, chức năng, nhưng được 
liên kết và hiệp nhất với nhau trong cùng một thân thể.  

CĐ Vatican II cũng dựa vào đó mà khẳng định: Chúa Thánh Thần thống nhất Hội Thánh bằng kết 
hiệp và phục vụ. Người xây dựng và dẫn dắt Hội Thánh bằng nhiều ân sủng khác nhau theo phẩm trật và 
đoàn sủng (x. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân, số 4).  

Tôi có nhận ra rằng đời sống và sứ vụ của mỗi Kitô hữu và Hội Thánh đều do một Chúa Thánh Thần 
duy nhất hướng dẫn và tác động không?  

Tôi có ý thức rằng mỗi thành viên trong Hội Thánh/ giáo xứ/ hội đoàn như là một chi thể trong thân 
thể, tuy khác nhau nhưng vẫn có sự đoàn kết, phối hợp và hổ trợ cho nhau để xây dựng đời sống cho cộng 
đoàn mình không? 

3. Bài Tin Mừng:  Gioan      (20: 19-23) 

Trước hết, Chúa Kitô Phục Sinh ban bình an cho các môn đệ. Khi còn sống với Thầy Giêsu, các môn 
đệ luôn được Thầy hướng dẫn và bảo vệ. Các ông sống trong bình an vì luôn có Thầy bên cạnh. Vậy nên 
khi Thầy bị bắt, đánh đòn và giết chết, các ông không còn chỗ nương tựa và luôn sống trong tâm trạng 
hoang mang, sợ hãi. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi lo lắng, bất an của các ông, nên ngay khi sống lại, lời an ủi 
đầu tiên Người dành cho các môn đệ là “bình an cho anh em” (Ga 20,19.21). Sự hiện diện của Chúa Kitô 
Phục Sinh là nguồn bình an, mang lại niềm vui cho các môn đệ (Ga 20,20). Đây là sự bình an đích thực, 
bình an cứu độ. 

Đức Kitô phục sinh ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Tin Mừng Gioan nối kết vai trò của Chúa 
Thánh Thần với sứ mạng được sai đi của các môn đệ (Ga 20,21-22). Chính Chúa Kitô Phục Sinh sai các 
môn đệ ra đi và ban Chúa Thánh Thần cho các ông, cùng với những thẩm quyền kèm theo (Ga 20,23). 

Đức Giêsu Phục Sinh đã ban “bình an-là ơn cứu độ” cho các môn đệ để các ông vượt qua được nỗi 
thất vọng, lo âu, sợ hãi; đồng thời, ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi loan báo sự bình an cứu độ đó 
cho người khác. Mỗi Kitô hữu cũng được mời tiếp nối bước chân rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu, nối 
dài bàn tay của Đức Giêsu để đem sự bình an cho mọi người.  

Tôi có để cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn và mở rộng con tim cho Thiên Chúa 
mỗi ngày trong đời sống để có sự bình an đích thực của Chúa?  

Sống trong ân sủng của Chúa Thánh Thần, Tôi có nỗ lực thi hành sứ vụ cứu rỗi của Đức Kitô Phục 
sinh cho những anh chị em đang sống trong cộng đoàn Giáo xứ bằng tình yêu và phục vụ khiêm nhường 
của chúng ta hay chưa? 


