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CHÚA NHẬT: 20.05.2018 CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

 

Ga 20, 19 – 23 
20:19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, 
các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, 
đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" 
20:20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ 
vui mừng vì được thấy Chúa. 
20:21 Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an! như Chúa 
Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". 
20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận 
lấy Thánh Thần. 
20:23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, 
thì người ấy bị cầm giữ". 
 
1. Ghi nhớ: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Các 
con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). 
 
2. Suy niệm: Chúa Phục Sinh, Chúa mặc lấy con người mới, sự sống 

mới, không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Lần hiện 

ra thứ nhất, Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Đồ. "Người thổi 

hơi vào các ông và bảo: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Nhưng 

mãi đến 50 ngày sau, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tác động của 

Chúa Thánh Thần mới thấy hiệu quả nơi các Tông Đồ: Rửa tội cho 

3000 người, ngày này được gọi là ngày khai sinh Hội Thánh. Chúa 

Thánh Thần là Đấng Thánh hoá Hội Thánh, là sự sống mới, là Thần 

Trí, là sức mạnh, là tình yêu Chúa. Mỗi người tín hữu Chúa Kitô cần 

đón nhận Chúa Thánh Thần. Ngày chịu Bí Tích Rửa Tội và Thêm 

Sức, chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy làm cho 

bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần được tỏ hiện trong đời sống mình. 
 
3. Sống lời Chúa: Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. 
 
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, sửa lại mọi sự 
trong ngoài chúng con, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, 
và cho chúng con luôn thuận theo ơn hướng dẫn của Ngài. Amen 


