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Lời ngỏ
Chúa T hánh T hần tuy là đấng thiêng liêng nhưng
không phải là ta không cảm được! Chúa Thánh Thần là đấng
xưa kia trong Cựu ước đã thúc giục các Tiên Tri hướng dẫn
Dân Thánh Chúa. Trong Tân Ước có nhiều người được cảm
hứng và trở nên khí cụ của Chúa Thánh Thần để rao truyền
Tin Mừng Lời Chúa. Chẳng hạn như Mẹ Maria, ông
Zacharia, bà Elizabeth, thánh Gioan Tẩy Giả, thánh Phêrô,
thánh Gioan, và nhiều tông đồ khác là những nhân chứng
đặc trưng được ghi lại trong Phúc Âm. Theo như lời diễn tả
của thánh sử Luca, họ là những người được tràn đầy Chúa

Thánh Thần.
Sau đó, các thánh sử dưới sự linh ứng của Chúa Thánh
Thần, các ngài đã viết sách Phúc Âm, các Thánh Thư; và
cho đến ngày hôm nay, chúng ta, những tín hữu của Đức
Kitô có cùng một Thánh Thần: ‘Ta sẽ sai Thánh Thần đến
để dạy dỗ con những điều Ta đã truyền dạy.”
Truyền thống làm tuần cửu nhật vốn có từ thời các
thánh tông đồ theo như lời căn dặn của Chúa Giêsu trước
khi về trời, các ngài đã tụ tập nhau lại để chờ đón Chúa
Thánh Thần hiện xuống. Hồi đầu thế kỷ vừa qua, Đức Giáo
Hoàng Leo XIII đã viết, “ Chúng ta phải luôn luôn cầu
nguyện với Chúa Thánh Thần, vì mỗi người chúng ta cần
xin Ngài nâng đỡ hộ phù. Càng thiếu khôn ngoan, càng yếu
đuối và càng dễ sa ngã trong tội lỗi bao nhiêu, thì chúng ta
càng phải gắn bó với Người vì Người là nguồn mạch Sự
Sống, Sức Mạnh, An UÛi và là nguồn mạch mọi sự Thánh
Thiện.
Công Đồng Vatican thứ hai cũng nhấn mạnh rằng việc
cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần là một vinh dự và là
nghĩa vụ của mọi tín hữu trong mọi hoàn cảnh của cuộc
sống. “Vì những người tín hữu chúng ta đã được thánh hiến
và được xức dầu, nên chúng ta được mời gọi và được ban ơn
cách lạ lùng để Thánh Thần sinh hoa trái ngày càng phong
phú hơn. Thực vậy nếu chúng ta chu toàn trong Thánh Thần
mọi hoạt động, mọi kinh nguyện và các việc tông đồ, trong
đời sống hôn nhân và gia đình, ngay cả trong công ăn việc
làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu ta
kiên trì đón nhận những thử thách của cuộc sống, tất cả đều
trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức
Giêsu Kitô. ” Hiến Chế Ánh Sáng muôn Dân (LG) 34.
Vì thế các linh mục Dòng Chúa Thánh Thần phổ biến
sách Tuần Cửu Nhật này cho tất cả mọi người có thể dùng
chung với cộng đoàn hoặc dùng riêng tùy ý. Để tiện việc
làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, xin theo lời chỉ
dẫn ôû trang 1.
Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là một việc gắn liền
với đời sống đức tin và cầu nguyện trong mọi nơi và mọi lúc
của chúng ta. Vì thế tập sách Tuần cửu Nhật này rất hữu
dụng, chẳng phải là cho 9 ngày trước ngày mừng lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống mà thôi, nhưng cho bất cứ ngày
nào trong năm.
Sau hết chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin Chúa
Thánh Thần đổ tràn trên chúng ta 7 ơn của Ngài: Khôn
Ngoan, Hiểu Biết, Biết Lo Liệu, Can Đảm, Thông Minh,
Đạo Đức, và Kính Sợ Chúa.
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Sứ mệnh của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội
“Khi công cuộc cứu chuộc của Chúa Con thực hiện trên
trần gian đã hoàn tất (Gioan 17,4) Chúa Thánh Thần được
sai đến trong ngày Lễ Ngũ Tuần để không ngừng thánh hóa
Giáo Hội. Và như thế để khuyến khích và nâng đỡ những ai
tin sẽ được tới cùng Chúa Cha qua Chúa Kitô trong Giáo
Hội duy nhất (Eph 2,18). Chính Ngài là Thần Khí ban sự
sống, là mạch nước vọt lên sự sống vĩnh cửu (Gioan 4,14;
7,38-39), nhờ Ngài, Chúa Cha hồi sinh những kẻ đã chết vì
tội lỗi, và làm sống lại thân xác hay chết của họ trong Đức
Kitô. (Rm 8,10-11).
Chúa Thánh Thần ngự trong Giáo Hội và trong tâm hồn
các tín hữu như ngự giữa đền thờ (lCor 3,16; 6,19). Trong
họ, Ngài cầu nguyện và chứng nhận họ là dưỡng tử (Gal 4,6;
Rm 8,15- 16,26). Ngài thông đạt cho Giáo Hội toàn thể chân
lý (Gio 16,13). Ngài thống nhất Giáo Hội nơi việc kết hiệp
và phục vụ. Ngài xây dựng và dẫn dắt Giáo Hội bằng nhiều
ân huệ khác nhau theo phẩm trật và đoàn sủng, trang bị Giáo
Hội bằng hoa quả của Ngài (Eph 4, i 1-12; lCor 12,4; Gal

5,22).
Nhờ sức mạnh Phúc Âm, Ngài làm tươi trẻ, không
ngừng canh tân và dẫn đưa Giáo Hội để kết hợp hoàn toàn
với Phu Quân mình. Thực vậy Chúa Thánh Thần và Hiền
Thê nói cùng Chúa Giêsu rằng: ‘Xin hãy đến” (Kh 22,17).
Như thế Giáo Hội phổ quát xuất hiện như ‘một dân tộc được
hiệp nhất nhờ sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần’.
(Công Đồng Vatican thứ Hai, Mầu nhiệm Giáo Hội
sô’4).

Ơn Gọi của chúng ta.
“Thiên Chúa đã tác tạo nên tôi để tôi thi hành cho Ngài
một sứ vụ. Ngài đã giao phó sứ vụ đó cho tôi mà không cho
những người khác. Sứ vụ đó tôi có lẽ không biết được ở đời
này, nhưng sau này tôi sẽ được tỏ tường.
Tôi giống như một maét xích nối liền với mọi người.
Ngài đã không tạo nên tôi mà không có mục đích. Tôi sẽ trở
nên thiện hảo, làm công việc của Ngài, là một thiên thần an
bình, và một nhà rao giảng sự thật mà tôi không hề nghĩ tới
trong cương vị của tôi - nếu tôi sống tuân giữ giới luật của
Ngài.
Vì thế tôi tin tưởng nơi Ngài. Cho dù bất cứ việc gì, bất
cứ nơi đâu, tôi không thể bị loại trừ. Giả nếu tôi lâm trọng
bệnh, thì bệnh tật của tôi sẽ trôû nên phương cách để phục vụ
Ngài. Trong lúc hoang mang, thì sự hoang mang ấy cũng có
thể trôû nên dịp để tôi phục vụ Ngài. Giả nếu trong lúc bị u
sầu, thì chính mối u sầu đó cũng trở nên nguyên do để tôi
phục vụ Ngài; Chuyện Ngài làm không có gì là thừa thãi cả.
Ngài hiểu rõ Ngài là ai. Ngài có thể cất đi tất cả những bạn
bè của tôi và đặt tôi vào giữa những người không quen biết.
Ngài có thể che daáu tương lai của tôi - Ngài biết Ngài phải
làm gì.
Đức Hồng Y John Henry Newman

Kinh Cầu cùng Chúa Thánh Thần
Các con thân mến! Cha muốn chia sẻ với các con bí
quyết nhằm đạt được đời sống thánh thiện và hạnh phúc
chân thật. Mỗi ngày chæ cần năm phút hồi tâm, nhắm mắt lại
để không bị chi phối bởi những áp lực chung quanh. Khi
tâm hồn đã lắng đọng, các con hãy bước vào nội tâm của
mình. Nội tâm của các con là đền thờ Chúa Thánh Thần.
Chính lúc này, các con hãy thốt lên những lời cầu nguyện
như sau:
Thân lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng
con, con thờ lạy Ngài. Xin hãy soi sáng, hướng dẫn con,

thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì
và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con xin phó thác
trọn vẹn hồn xác con để tùy Ngài định đoạt và xin chấp

nhận tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi.
Sự vâng theo ý chỉ của Chúa Thánh Thần là nguồn
mạch của mọi sự thánh thiện.
Đức Hoàng Y Mercier

Chúa Thánh Thần trong cuộc soáng
và sự tác động của
Ngài trong tâm trí con người.
“Co n t h u yề n có n hiề u c á n h b uồ m và mộ t b á n h lái ;
Gió thổi vào cánh buồm, làm cho cả con thuyền lướt đi.
Con thuyền di chuyển và lướt đi nhờ những cánh buồm bọc
gió.
Tuy nhiên hướng đi của nó lại không nhất định và con
thuyền có thể chạy lạc đường.
Để không bị lạc đường, con thuyền cần có bánh lái hướng
dẫn con thuyền đi cho đúng hướng.
Linh hồn của con là con thuyền, Trái tim con là những cánh
buồm, và Chúa Thánh Thần là gió thổi;
Ngài thổi vào lòng ước muốn của con, và như thế linh hồn
con lướt tới,
tiến đến mục tiêu mà Thiên Chúa đã định hướng cho con.
Tâm trí con ví như một bánh lái, một động lực mãnh liệt
trong trái tim,
giúp con đi đúng hướng trên con đường Thiên Chúa đã
hoạch định. ”
Cha Đáng Kính
Francis Mary Paul Libermann, C.S.Sp.
Đệ Nhị Sáng Lập Viên dòng Chúa Thánh Thần

Cách thức làm tuần Cửu Nhật
I. Dẫn Nhập
HD: Nhân danh Cha và Con và Thánh T hần. - Amen
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến khơi dậy
lửa mến trong lòng chúng con. Xin hãy ban Thần
Khí Người để chúng con lãnh nhận được ơn tái sinh.
CĐ: Xin hãy đến canh tân bộ mặt địa cầu.
HD: Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt chúng con, và
giúp chúng con lắng đọng tâm hồn. Xin đổ tràn
trong tâm trí chúng con tình yêu của Chúa Cha, sự

cầu nguyện liên læ của Chúa Con, của toàn thể nhân
loại và của sự hiện diện của Ngài trong chúng con.
CĐ: Xin ban cho chúng con Đức Tin sâu sắc.
HD: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con thấu hiểu
sự thật của lời hứa, mục đích và chương trình cứu độ
của Chúa Cha, sự chiến thắng và sự phục sinh của
Chúa Con; và xin cho chúng con biết roõ con người
chúng con - tuy tội lỗi nhưng vẫn là con yêu daáu của
Thiên Chúa.
CĐ: Xin ban cho chúng con lòng Trông Cậy vững
vàng.
HD: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban bình an cho chúng
con; bình an với Chúa và với mọi người. Xin hãy đốt
lên lửa sốt mến trong lòng chúng con. Xin gia tăng ý
chí để chúng con sống can đảm và phục vụ. Xin dạy
dỗ và hướng dẫn chúng con đi theo đường lối Chúa
muoán.
CĐ: Xin ban cho chúng con Lòng Mến dạt dào.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Đọc Sách Thánh
Thánh Vịnh / Đáp ca
Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
Ý cầu nguyện cho mỗi ngày, (hay Bài Đọc Hai)
Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần.
Lời Nguyện kết thúc.
Thánh Ca cầu xin Chúa Thánh Thần (tr. 3)

Kinh Cầu 7 Ơn Chúa Thánh Thần
Lạ y Chúa Giêsu, trư ớc khi về tr ời, Ngài đã hứa
ban Thần Khí của Ngài cho các tông đồ và cho tất cả
những ai theo Ngài. Xin Ngài ban cho chúng con Thần
Khí ấy, để Người kiện toàn trong đời sống chúng con
tác động của ân sủng và tình yêu của Ngài. Xin ban cho
chúng con:
Ơn Khôn Ngoan, để chúng con biết ái mộ những gì tồn tại
mãi mãi.
Ơn Hiểu Biết, để soi sáng tâm trí chúng con với ánh sáng
chân lý của Ngài.
Ơn Biết Lo Liệu, để chúng con biết lựa chọn những
phương thế hữu hiệu để thực thi thánh ý của Ngài,
tiên vàn tìm kiếm nước Thiên Chuùa.
Ôn Can Ñaûm, để chúng con sẵn lòng vác thập giá với
Đức Kitô, và can đảm vượt qua mọi thử thách trên
đường đời.

Ơn Thông Minh, để chúng con biết rõ Chúa và biết rõ
chúng con, và lớn lên trong thánh thiện.
Ơn Đạo Đức, để chúng con tìm thấy bình an và sung maõn
trong việc phụng sự Chúa trong khi phục vụ anh em
đồng loại.
Ơn Kính Sợ Chúa, để chúng con được luôn tràn đầy lòng
mến tôn kính Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con trở nên những
môn đệ trung tín của Ngài, và xin Thần Khí của Ngài
luôn tác động trong cuộc đời chúng con. Amen.

Cầu Xin Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
Người thương thăm viếng hồn con.
Ban xuống cho con hoàng ân chan chứa
Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường
ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba,
Đoái nghe lời con thiết tha.
Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm,
Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
Người thương cho trí hồn con,
ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý,
xa điều gian dối luôn trung thành.
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần,
nguồn thiêng ân ái từ nhân.
Nung đốt tim con tình yêu lai láng,
cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Ngày Moät
Cả vũ trụ mong chờ ngày viên mãn.
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
II. Đọc Sách Thánh Rôma 8:18-23, 26
Tất cả những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao
được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng
ta. Muôn loài thọ tạo mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa

mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài
đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn nhưng là
vì Thiên Chúa bắt chịu như vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm
trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ
thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên
Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta
biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết
và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà
thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh
nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi
Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc
thân xác chúng ta nữa. Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ
chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu
nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay
nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.”
III. Ñaùp Ca Thánh Vịnh l04: 24,27,33
Lạy Chúa, sự nghiệp của Ngài xiết bao vĩ đại
Trần gian đầy dẫy sáng tạo khôn ngoan của Ngài.
Các tạo vật đều nương tựa nơi Ngài,
ban cho của ăn đúng như nhu cầu.
Tôi sẽ ca khen Thiên Chúa trọn đời tôi,
Hát mừng Ngài bao lâu tôi còn sống.
Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa
Tự muôn đời cho đến hiện nay,
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.

IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V.
Ý cầu nguyện cho mỗi ngày (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần, (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Thần Khí Thiên Chúa, ngay từ thuở ban đầu,
Ngài đã thiết lập và an bài trật tự của vũ trụ. Ngài cũng đã
mang lại bình an và củng cố niềm tin các môn đệ, khi các
ông còn đang sợ hãi về cái chết, hoang mang về sự sống lại,
lo lắng với sứ vụ rao truyền Tin Mừng sau khi Đức Giêsu
lên trời. Xin giúp chúng con mở lòng để đón nhận ơn thánh
của ngài sốt sắng như các tông đồ trong ngày leã Ngũ Tuần.
Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Giêsu, Chúa chúng

con. Amen.

VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai

Chúa Kitô, khi bị treo lên khỏi đất, đã
kéo mọi người lên với Ngài (Gio 12,32).
Khi từ kẻ chết sống lại và lên trời,
Người đã sai Chúa Thánh Thần ban sự sống
đến với các môn đệ. Hơn nữa, Chúa Thánh
Thần thiết lập thân thể Người là Giáo
Hội như bí tích ban ơn cứu rỗi. Nay đang
ngự bên hữu Chúa Cha, Người không ngừng
tác động trong thế giới để dẫn đưa mọi
người về với Giáo Hội, và qua Giáo Hội,
họ được kết hợp mật thiết hơn vôùi Người.
Người còn lấy chính Mình và Máu Người
nuôi nhân loại, cho họ tham dự vào cuộc
sống thần linh của Người. Vì vậy, sự
sống mới chúng ta mong đợi đã khởi sự
nơi Chúa Kitô, được phát triển trong
Chúa Thánh Thần, và nhờ Ngài được tiếp
diễn trong Giáo Hội. Nhờ đức tin trong
Giáo Hội, chúng ta hiểu đưôïc ý nghĩa
cuộc soáng ở trần gian, ngay khi chúng ta
lo thi hành công việc Chúa Cha trao phó ở
đời này, trong niềm hy vọng hạnh phúc
mai sau. (Phil 2,12).
Vatican II, the Church No.48.

Ngày Hai
Đức Kitô hứa ban Thần Chân Lý.
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
II. Đọc Sách Thánh Phúc Ầm Gioan 14:15-17,26-27.
“ Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều
răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho
anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón
nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, vì
Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 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. Thầy để lại bình an
cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy

ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em
đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”
III. Đáp ca
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, töø trời tỏa ánh
quang minh của Ngài ra !
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Đấng ủy lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi
trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô
tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn,
xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời.
Amen. Alleluia
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày, (hay Bài Đọc Hai)
IX. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần, (trang 2)
X. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Chúa Giêsu, sự mong chờ ngày Người trở lại đã
làm cho dân Do Thái tràn đầy hy vọng suốt hơn 2000 năm
khắc khoải đợi chờ. Việc Ngài ban Thần Khí của Ngài cho
những kẻ tin theo, đã giúp họ trải qua biết bao nhiêu cuộc
bách hại. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của
Thần Khí Ngài để chúng con luôn luôn trung thành hiệp
nhất với Giáo Hội trong niềm tin tưởng nơi Ngài, vì Ngài là
Thiên Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.
XI. cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“...Chúa Kitô đã sai Thánh Thần từ Chúa Cha đến để
Ngài thực hiện chương trình cứu chuộc và thúc đẩy Giáo
Hội phát triển thêm mãi. Dĩ nhiên là Thánh Thần đã hành
động nơi trần gian trước khi Chúa Kitô được vinh hiển.

Nhưng trong ngày lễ Ngũ Tuần, Ngài đã ngự xuống trên các
Tông Đồ để ở lại với các ông luôn mãi (Gio 14:16). Các
tông đồ công khai ra trước mặt dân chúng và Phúc Âm bắt
đầu được phổ biến giữa muôn dân nhờ lời giảng dạy, tiên
báo sự hợp nhất các dân tộc trong tính cách công giáo của
đức tin và đức ái. Thực vậy, ‘sứ vụ các tông đồ’ bắt đầu từ
ngày lễ Ngũ Tuần, như khi Thánh Thần đến ngự trên Trinh
Nữ Maria thì Chúa Kitô được thụ thai. Và như khi Thánh
Thần ngự trên Đức Kitô lúc Người cầu nguyện thì Người
được thúc đẩy và baét đầu thi hành tác vụ của mình. Chính
Chúa Giêsu trước khi tự hiến mạng sống mình cho thế gian,
đã thiết lập tác vụ Tông Đồ và hứa sai Thánh Thần đến để
công trình cứu chuộc được luôn luôn đem lại kết quả.
Vatican II, Giáo Hội truyền giáo No. 4

Ngày Ba
Chúa Thánh Thần, Lỉnh Hồn Nhiệm Thể của
Đức Kitô, của Giáo Hội
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
II. Đọc Sách Thánh 1Cor 12:12-14, 27
“...Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có
nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều,
nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật
thế, tất cả chúng ta là Do-Thái hay Hy-Lạp, nô lệ hay tự
do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần
Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy
tràn một Thần Khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều
bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em,
anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận.
Tv 34:12-23
III. Đáp ca
Các con ơi, hãy đến mà nghe,
Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa.
Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.
Phải giữ mồm giữ miệng,
đừng nói lời gian ác điêu ngoa;
Hãy làm lành lánh dữ,
Tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hòa.
Chúa ñoái đầu với quân gian ác,
Xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời,
nhưng để mắt nhìn người chính trực,
Và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời,
Giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khoán.
Chúa gần gũi những taám lòng tan vỡ,
Cứu những tâm hồn thất vọng ê chề.

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
Nhưng Chúa giúp họ luôn luôn thoát khỏi,
xương cốt họ được Chúa giữ gìn,
Toàn bộ không cái nào bị dập.
Quân gian ác chết vì tội ác,
Kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.
Chúa cứu mạng các người tôi tôù, những ai ẩn náu bên
Người.
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày, (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần, (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Thiên Chúa Cha! Với sự khôn ngoan và lòng yêu
thương vô điều kiện, Cha đã mời gọi chúng con cộng tác
vào công cuộc sáng tạo vũ trụ, nhờ Chúa Thánh Thần. Xin
cho chúng con biết dành thì giờ để lắng nghe sự hướng dẫn
của Thần Khí Ngài trong cuộc sống, và xin ban cho chúng
con ơn can đảm để thực hành những ý muốn ngay lành như
Ngài đã soi sáng. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng con. Amen.
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“Nước mà tôi ban sẽ trở nên nguồn nước ban sự soáng
vĩnh cửu ” Đây là một thứ nước môùi, nước ban sự sống,
nước tuôn tràn sự soáng cho những ai đón nhận. Nhưng
tại sao Đức Kitô lại gọi nước aáy là nước ân sủng? Bởi vì
tất cả mọi sinh vật đều soáng nhờ nước; cây cốì và súc vật
đều có nguồn gốc từ trong nước. Nước hiện diện dưới
nhiều hình thức trong nhiều trạng thái khác nhau:
chẳng hạn như nước dưới dạng mưa, nước trong cành
dừa, và nước cũng trong dây nho, và hầu như chỗ nào
cũng có nước. Nước không rơi xuống nay thế này rồi
mai thế khác, nhưng tùy theo sự cần thiết, và tùy theo
vật thể tiếp nhận nó, nước vẫn là nước.
Thần Khí ban cho người này khả năng giảng giải
chân lý, kẻ khác được linh hứng nói tiên tri, người này
có quyền trừ quỉ, và kẻ khác có khả năng thông dịch
Thánh Kinh. Thần Khí nâng đỡ kẻ tự chủ, chỉ bảo người
này giúp người nghèo, dạy dỗ người kia ăn chay hãm
mình. Công việc Ngài làm tùy theo mỗi người, nhưng
vẫn cùng một Thần Khí.”
Thánh Cyril thành Giêrusalem, Giám mục

Ngày Bốn
Nhân bản của một Tín Hữu.
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
Cor 3:16-17 và Rom 8:14-17
II. Đọc Sách Thánh
“Nào anh em chẳng biết rằng 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 aáy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi
thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em. “Quả vậy, phàm
ai được Thần Khí Thiên Chúa höôùng dẫn, đều là con cái
Thiên Chúa. Vì Thần Khí mà anh em đã lãnh nhận,
không phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sôï sệt
như xöa; nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa
tử, khiến chúng ta được kêu lên: ‘Abba! Cha ôi ’. Chính
Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng
ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa
kế, mà được Thiên chúa cho thừa kế, thì tức là đồng
thừa kế vôùi Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với
Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.
III. Đáp ca
Lạy Chúa Thánh Thần,
Đấng vỗ về an ủi,
Ôi Thần Chân Lý,
Đấng hiện diện khaép mọi nơi,
trong hết thảy mọi tạo vật,
Ôi Đấng ban sự sống,
xin ban muôn phước lộc,
cho chúng con cậy nhờ.
Xin hãy đến ở cùng chúng con,
Tẩy con sạch hết mọi lỗi lầm,
Và cứu con khỏi muôn sự ác,
Ôi lạy Chúa nhân từ của chúng con.
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày, (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần, (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, theá hệ hôm nay đầy dẫy
những thành công của khoa học. Nhưng con người chúng
con đã lạm dụng những kiến thức khoa học để tạo nên
những cảnh giết chóc đẫm máu nhất trong lịch sử loài
người. Trong tình trạng tội lỗi, chúng con không còn biết
yêu mến và kính trọng nhau nữa. Xin cho chúng con biết

lắng nghe lời Thánh Phaolô dạy bảo, nhìn thấy thân xác
chúng con là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần và biết
thương yêu nhau như Đức Giêsu đã yêu thương chúng
con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa
chúng con. Amen.
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“Chúa Thánh Thần là nguồn mọi sự thánh thiện, là ánh sáng
cho tâm hồn, và Ngài ban ánh sáng cho tất cả những ai tìm
kiếm chân lý. Do bản tính, Chúa Thánh Thần vượt trên trí
hiểu biết của ta, nhưng ta có thể hiểu biết Ngài qua sự tốt
lành của Ngài. Quyền lực của Ngài bao trùm cả vũ trụ,
nhưng Ngài trao ban mình cho những ai đáng được, tùy theo
lòng Tin của họ.
Tuy đơn sơ, nhưng Chúa Thánh Thần làm rất nhiều sự
lạ lùng. Ngài hiện diện trong mỗi cá nhân và Ngài cũng hiện
diện ở khắp mọi nơi. Gioáng như ánh sáng mặt trời chiếu tỏa
khắp nơi, trên mặt đất, trên biển cả, và mọi người có thể
hưởng dùng như là của riêng mình. Thế nên, Chúa Thánh
Thần tuôn đổ hồng ân của Ngài xuống trên tất cả mọi người
và đặc biệt những ai biết đón nhận Ngài. Ñoái với mọi người,
tiếp nhận ánh sáng của Ngài nhiều hay ít là tùy khả năng tiếp
nhận của mỗi người, chứ không do khả năng ban phát của
Ngài.
Thánh Basiliô Cả, Giám Mục

Ngày Năm
Phục Vụ và Xây Dựng
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
II. Đọc Sách Thánh 1 Cor 12:4-11,31; 13:13
“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần
Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có
một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn
chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.
Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích
chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn
ngoan để giảng dạy, người thì được thần Khí ban cho ơn
hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho
lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất aáy
ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được
ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì
được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói
các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các

tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất
cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách,
tùy theo ý của Người.
Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết
tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho
anh em con đường troåi vượt hơn cả. Hiện nay đức tin,
đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng
hơn cả là đức mến.”
III. Đáp ca
Ôi lạy Chúa, Thần Khí Ngài thật là chân lý,
Chỉ có Ngài môùi giải thoát con
Xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa.
Thần Khí Ngài quả là lửa mến,
Xin đốt lên lòng mến trong con,
Xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa.
Thần Khí Ngài thật là êm ái,
Làm vươn lên sức sống tận đáy lòng,
Xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa.
Thần Khí Ngài là lời ca nguyện,
Giúp hồn con cất tiếng ngợi khen;
Xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa.
Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con,
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Tự muôn đời cho đến hiện nay,
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen.
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày. (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần. (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Giêsu Con yêu dấu
của Cha, Cha đã mời gọi chúng con trở nên anh chị em
của Đức Giêsu, và cùng với Người gọi Ngài là ‘Cha’.
Chúng con đã lãnh nhận lời mời gọi ấy qua bí tích rửa
tội. Nhờ hiệu quả của bí tích rửa tội, xin Chúa Thánh
Thần đổi môùi và thánh hoá chúng con nên một trong đức
tin, đức cậy, và đức mến với Đức Kitô. Chúng con cầu
xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“Không ai trong anh chị em lại nói, ‘Tôi đã lãnh nhận ơn
Chúa Thánh Thần, tại sao tôi lại không có ơn nói các thứ
tiếng khác nhau? Anh em thân mến, nếu anh em muốn
có Chúa Thánh Thần thì nên biết rằng ‘Thần khí của
chúng ta là linh hồn và vì thế mà mỗi người chúng ta
sống. Bạn có thể thấy được những gì linh hồn làm trong

thể xác. Linh hồn nhìn thấy qua đôi mắt, nghe qua đôi
tai, ngửi bằng mũi, nói bằng lưỡi, làm việc bằng tay, và
đi lại bằng chân. Linh hồn không những hiện diện khắp
nơi trong cơ thể, mà còn mang sự sống và giúp các chi
thể thi hành chức năng của mình. Con mắt thì không
nghe được, lỗ tai không thấy được, cái lưỡi không nhìn
được, và lỗ tai và con mắt thì không nói được. Nhưng tất
cả đều có sự sống và hoạt động cho cùng một thân thể.
Giáo Hội Chúa cũng gioáng như thế. Trong các vị thánh,
có vị làm phép lạ, có vị chuyên rao giảng về chân lý, có vị
khaán giữ mình đồng trinh, có vị khác lại tận tụy trung
thành trong đời sống gia đình; có người thế này, có người
thế khác. Mỗi người đóng góp tùy theo khả năng của
mình, nhưng hết thảy đều sống trong cùng một cuộc
sống. Thật ra, như linh hồn ñoái với thân xác thế nào thì
Chúa Thánh Thần ñoái với nhiệm thể Chúa Kitô, là Hội
Thánh Chúa như vậy. Cũng như linh hồn tác động trên
khắp mọi cơ quan của một thân thể thế nào, Chúa
Thánh Thần cũng tác động trên toàn thể Hội Thánh như
vậy.
Thánh Augustine, Bài giảng 276, 4

Ngày Sáu
Sự Yếu Ñuoái và Sa Ngã của con Người.
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
Rom 7:15-20; 8:26-27
II. Đọc Sách Thánh
“Thật vậy, tôi làm gì thì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi
muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi không muốn, thì tôi
lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi
đồng ý với Lề Luật và nhận rằng Lề Luật là tốt. Vậy thật ra
không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở
trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là
trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể
muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không
làm nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi
cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi
làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.
Hơn nữa, chúng ta là những kẻ yếu hèn được Thần Khí
giúp đỡ, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho
phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta,
bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng
thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí
cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa”

III. Đáp ca Tv 131:1-3
Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi!
Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu;
hồn con, con vẫn trước sau,
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa, Is-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vàl phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày. (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần. (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Cha, qua lời xác tín của tiên tri Malachi về
những hy sinh hằng ngày, chúng con tuyên xưng ‘tất cả
mọi danh dự và vinh quang đều thuộc về Cha là Thiên
Chúa toàn năng”. Trong sự kiêu hãnh, chúng con
làm mất ơn suûng của Chúa. Chúng con quá yếu ñuoái
để vươn dậy từ những khốn cùng, chúng con quá mù
quáng đến nỗi không nhận ra mình đang sống trong tội
lỗi. Chúng con cậy nhờ vào sức mạnh vô biên của Thần
Khí Ngài, xin làm vinh danh Cha và xin hướng dẫn
chúng con đến nơi hạnh phúc trường sinh mà Cha đã
hứa ban cho chúng con qua Đức Giêsu, Con Cha,
Chúa chúng con. Amen
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“Thần Khí đến thật êm ái và người ta nhận ra
Ngài qua hương thơm của Ngài. Ngài không là một gánh
nặng, vì Ngài rất nhẹ nhàng. Ngài tiến đến đâu thì hào
quang và những luồng tưởng của Ngài lan tỏa ra đến
đấy. Thần Khí Ngài đến rất êm ái như một người bạn và
như một người bảo vệ. Thần Khí đến để cứu vớt, để
chữa lành, để dạy bảo, để cố vấn, để tăng sức và để an
ủi. Thần Khí đến làm giác ngộ tröôùc những ai tìm kiếm
Ngài, sau đó Thần Khí tác động đến những người xung
quanh. Để giúp những người từ trong bóng toái böôùc ra
ánh sáng, ngài mở mắt cho họ thấy rõ những điều mà họ
chưa hề thấy. Thần Khí Ngài cũng ngập tràn tâm hồn
những người đã được tuyển chọn, để giúp cho họ thaáy
được những sự việc mà mắt người chưa từng thấy hoặc

tâm trí chưa hề nghĩ tới.
Thánh Cyril thành Jerusalem, Giám mục

Ngày Bảy
Tình Yêu mang lại sự phát triển tự nhiên của tín hữu
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
Gal 5:1,13-26
II. Đọc Sách Thánh
“ Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải
thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy
ách nô lệ một lần nữa. Quả thế, thưa anh em, anh em đã
được gọi để được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự
do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà
phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều
răn duy nhất này là: ‘Hãy yêu mến tha nhân như chính mình
ngươi.’ Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi
chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!
Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và
như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác
thịt nữa. Vì tính xác thịt thì öôùc muoán những điều trái ngược
với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái
ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh
em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho
Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật
nữa. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ
Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh,
đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau.
III. Đáp ca Thánh Augustino
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin thổi sinh khí vào con,
để tất cả tâm trí con được thánh thiện.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin hành động trong con,
để công việc con làm được thánh thiện.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin thúc đẩy lòng con,
để con mến yêu những gì thánh thiện.
Lạy Chúa Thánh Thần,
xin gia tăng sức mạnh cho con,
để con bảo vệ những gì thánh thiện.
Lạy Chúa Thánh Thần,
Xin giữ gìn con,
để con được hoàn toàn thánh thiện.
IV.

Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.

V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày. (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần. (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Cha, trong sự khôn ngoan tuyệt vời, Cha đã mời
gọi chúng con ở lại trong Cha như Chúa Con ở trong Cha,
nhờ đó chúng con được thừa hưởng sự tự do làm con cái
Cha. Nhờ sự hướng dẫn của Thần Khí Cha ở trong chúng
con, xin cho chúng con biết xử dụng sự tự do ñoù để tìm kiếm và
thực hiện thánh ý của Cha, biết kềm chế những gì là ý muoán
riêng của chúng con. Xin gia tăng sức mạnh cho chúng con,
để chúng con biết lựa chọn tình thương, biết tôn trọng cuộc
sống, và sống đúng theo phẩm giá là con cái Cha, được cứu
chuộc bằng giá máu Con yêu quí của Cha, là Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng con. Amen.
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Thật là dễ biết những ai được Chúa Thánh Thần ban
ơn. Ngài thánh hóa những người đón nhận Ngài, để cho họ
có một cuộc sống hoàn toàn đổi mới khác hẳn nếp sống cũ.
Có những người đang sống chỉ lo hưởng thụ vật chất,
Chúa Thánh Thần đến đổi mới, giúp họ chuyển hướng sống
một cuộc sống mới khác hẳn nếp sống cũ. Hay có những
người trước đây nhút nhát, nay tỏ ra can đảm kiên cường.
Chuyện xảy đến cho các thánh tông đồ khi xưa cũng vậy.
Sức mạnh mà các ngài nhận được là do Chúa Thánh Thần
tác động trên lòng yêu mến Đức Kitô. Các ngài đã trở nên
can đảm khi phải đương đầu với những kẻ bách hại mình.
Thật vậy, Chúa Giêsu về trời có lợi hơn cho các môn đệ vì
Chúa Thánh Thần ngự đến .
Thánh Cyril thành Alexandria, Giám Mục

Ngày Tám
Tình Mến của Thần Khí Ban Cho Ta Trí Tuệ,
Hiểu Biết Và Khôn Ngoan
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
Cor 2: 9-16
II. Đọc Sách Thánh
“ Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải
nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thaáu suoát mọi sự, ngay cả
những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người
biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí
của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết
được những gì nơi Thiên Chúa nếu không phải là Thần Khí
của Thiên Chúa. Phần chúng ta, chúng ta đã không lãnh
nhận thần trí của thế gian nhưng là Thần Khí phát xuất từ
Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban
cho chúng ta. Để nói về những điều đó chúng tôi không

dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài
người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi Thần Khí;
chúng tôi dùng những lời lẽ Thần Khí linh hứng để dieãn tả
thực tại thuộc về Thần Khí. Con người sống theo tính tự
nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên
Chúa, vì cho đó là sự điên rồ; họ không theå biết được, bởi vì
phải nhờ Thần Khí mới có thể xét đoán. Nhưng con người
sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có
ai xét ñoaùn được người ấy. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của
Chúa, để chỉ về Người. Còn chúng tôi, chúng tôi biết được
tư tưởng của Đức Kitô.
III. Đáp ca
Thần khí khôn ngoan,
Thần khí hiểu biết,
Thần khí tôn thờ,
Thần khí của Chúa xin hãy đến.
Thần khí sức mạnh,
Thần khí thông minh,
Thần khí hân hoan,
Thần Khí của Chúa xin hãy đến.
Thần khí tình yêu,
Thần khí bình an,
Thần khí ân sủng,
Thần khí của Chúa xin hãy đến.
Thần khí tự nguyện
Thần khí thiện hảo,
Thần khí dịu dàng,
Thần khí của Chúa xin hãy đến,
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày. (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần. (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Cha, mỗi ngày có rất nhiều tiếng nói bên tai hoặc trong
lòng chúng con: có tiếng gọi của bạn bè, của văn hóa xã hội,
của cơ quan truyền thanh, truyền hình, tiếng nói của khát
vọng, của ma quỷ và của Chúa Thánh Thần. Xin ban thêm
sức mạnh cho chúng con mỗi ngày trong sự thinh lặng của
đáy lòng, để tăng thêm khả năng nhận ra tiếng gọi của Thần
Khí Cha, để thi hành những gì Cha muốn và để hiểu rõ hơn
những hồng ân Cha ban tặng nhưng không cho chúng con.
Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng
con. Amen.
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“’Sự vâng phục đức tin’ (Rom. 16:26; Rom 1:5; 2Cor

10:5-6.) phải do Thiên Chúa mặc khải. Nhờ đức tin mà
người ta mới tự nguyện phó thác toàn thân cho Thiên chúa.
Họ là những người được Thiên Chúa mặc khải cho để sẵn
lòng qui phục hoàn toàn cả lý trí và ý chí cho Ngài. Để được
niềm tin này, họ cần có ân sủng Thiên Chúa đi trước giúp
đỡ và sự trợ lực của Chúa Thánh Thần sau lưng: Ngài thúc
đẩy và qui hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý
trí và ban cho mọi người cảm thaáy niềm vui và sự ngọt ngào
khi đón nhận và tin theo chân lý. Cuối cùng chính Chúa
Thánh Thần, Ngài đã không ngừng kiện toàn đức tin qua
các ơn của Ngài để việc hiểu biết mặc khải của họ được sâu
rộng và thêm vững chắc.
Công Đồng Vatican II, Hiến Chế Tín Lý
về Mặc Khải của Thiên Chúa No. 5

Ngày Chín
Xin ban sức mạnh để giao hòa.
I. Dẫn Nhập: (trang 1)
II. Đọc Sách Thánh Gioan 20:19-23
“Vào chiều ngày 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: ‘Chúc bình
an cho anh em!’ Nói xong, Người cho các ông xem tay và
cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thaáy Chúa. Người
lại nói với các ông: ‘Chúc bình an cho anh em’.
‘Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thì Thầy cũng sai anh em.’
Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy
nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy
được tha; Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.
hoặc đọc: 2Cor 5:20-21; 6:4-6
“Vì thế chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể
chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân
danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với
Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã
biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm
cho chúng ta nên công chính trong Người.
Traùi lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chöùng tỏ mình là
những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quaãn, lo
âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất
ngủ chúng tôi đều hết mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn
chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo,
nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, và một
tình thương không giả doái.
III. Đáp ca Isaiah 12:1-6
Trong ngày ấy, ngươi sẽ nói:

Tôi xin tạ ơn Người, lạy Giavê, vì Người đã giận tôi,
nhưng cơn giận của Người đã lui, và Người lại an ủi tôi.
Này Thiên Chúa là sự cứu độ của tôi:
tôi trông cậy, tôi sẽ không sợ,
vì sức mạnh tôi và lời ca của tôi chính là Đức Chúa,
Người đã nên sức cứu độ cho tôi.
Các ngươi sẽ hân hoan kieám nước nơi nguồn suối cứu độ.
Trong ngày ấy các ngươi sẽ nói:
Hãy cảm tạ Giavê, hãy kêu Danh Người,
Hãy loan báo giữa muôn dân các huân công của Người.
Hãy tụng niệm: Danh Người siêu việt.
Hãy đàn ca Giavê, vì Người đã ra uy,
Sự việc đã lừng vang trên toàn cõi đất.
Hãy hò la reo mừng, kẻ ở Sion,
Vì ở giữa ngươi, Người thật lớn lao, Đấng Thánh của Is-ra-en.
IV. Bài chia sẻ - hoặc một vài phút suy niệm.
V. Ý cầu nguyện cho mỗi ngày. (hay Bài Đọc Hai)
VI. Kinh Cầu 7 ơn Chúa Thánh Thần. (trang 2)
VII. Lời Nguyện kết thúc.
Lạy Cha, trong thế kỷ hôm nay, nhân loại chúng con có
nhiều người lớn cũng như trẻ em đã phải thiệt mạng bởi
chính tay những người anh em đồng loại hơn so với những
thế kỷ trước cộng lại. Ôi Cha mến yêu, sự tham lam, sợ hãi,
giận dữ, và sự ganh ghét của chúng con đã biến chúng con
thành những kẻ thù của nhau. Xin mở rộng lòng chúng con
để chúng con biết đón nhận sự tha thứ của Cha vì những toäi
lỗi chúng con đã ghen ghét và tàn sát lẫn nhau. Xin bổ sức
cho chúng con để chúng con saün lòng tha thứ cho những ai
đã phạm đến chúng con, vì lòng thương xót, tha thứ là bản
chất tình yêu Cha đã mạc khải nơi Con của Cha. Nay chúng
con nguyện xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
VIII. Cầu Xin Chúa Thánh Thần (trang 3)
Bài đọc hai
“Vì chưng tất cả đều được kết hợp làm một với Thiên Chúa
Đấng Tối cao. Cho nên, lòng mến phaûi vượt thắng sự sợ hãi.
Vì khi ấy sự sợ hãi sẽ biến thành tình yêu, và keá đến là sự
hợp nhất nên một với Đức Kitô sẽ được trọn vẹn. Hết thảy
sẽ trở nên hoàn hảo qui thuộc về Người, chim bồ câu, theo
như lời dịch thuật đã chép rằng: Chỉ có Người là bồ câu
tuyệt diệu. Chính Người là con rất yêu dấu của mẹ. Giờ đây
mối liên kết đồng nhất ấy chính là vinh quang. Do đó Chúa
Thánh Thần còn gọi là vinh quang mà không có ai có thể
chối cãi được vì chỉ có Người mới có thể hieåu lời nói của

Thiên Chúa: “ Vinh quang mà Cha đã ban cho Con, Con
ban cho chúng hết thảy. Thật ra, Ngài đã ban vinh quang ấy
cho các môn đệ cuûa Ngài khi Ngài phán: Hãy nhận lấy Chúa
Thánh Thần. ”
Thánh Gregory thành Nyssa, Giám mục

Vài giòng về các
Tu Sĩ Dòng Chúa Thánh Thần
Ngày nay Dòng Chúa Thánh Thần gồm các Linh Mục, các
Tu Sĩ và những tín hữu Dòng Ba, với đặc sủng rao giảng Tin
Mừng Phúc Âm đến tận cùng trái đất. Nơi nào cần chia sẻ sứ
điệp tình thương của Chúa, nơi đó có Tu sĩ Dòng Chúa Thánh
Thần, đặc biệt cho giới người nghèo và bị bỏ rơi.
Sứ mạng truyền giáo của tu sĩ trong dòng bao gồm nhiều
lãnh vực khác nhau, kể cả công việc mục vụ cũng như về các
công việc xã hội. Chẳng hạn như dạy dỗ và huớng dẫn cho các
thanh thiếu niên, giúp đỡ những người di dân và tị nạn. Họ còn
lo mục vụ và phục vụ trong nhiều lãnh vực khác nữa.
Các tu sĩ trong dòng hiện đang phục vụ trên 50 quốc gia
khắp các lục địa. Môi trường hoạt động của đại gia đình dòng
Chúa Thánh Thần gồm các quổc tịch và các văn hóa trên toàn thế
giới nói lên sự phong phú của Thần Khí Chúa trên khắp mặt đất
và cho mọi dân tộc.
Các tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần đến Hoa Kỳ vào năm
1872. Hiện nay văn phòng chính đặt tại Wheaton, Maryland hổ
trợ các sinh hoạt dòng toàn cầu. Hai Tænh Dòng tại Hoa Kỳ một
ở vùng Đông Bắc có văn phòng chính tại Pittsburgh,
Pennsylvania và một ở vùng Tây Nam có văn phòng tại Houston,
Texas.
Với đặc sủng mang Tin Mừng đến cho người nghèo và
người thiếu may mắn, Dòng Chúa Thánh Thần đã có mặt bên
cạnh người Da Đỏ, người Da Màu cũng như dòng đã tiên phong
trong việc truyền bá Phúc Âm tại Phi Châu và các quốc gia
nghèo tại Nam Mỹ Châu.

Vài suy nghĩ cuối
Sứ điệp tình yêu của Chúa mỗi ngày cần được truyền
rao bằng những nỗ lực của quí vị cũng như của các tu sĩ dòng
Chúa Thánh Thần, những con người giống như quí vị. Nếu quí vị
nào muoán giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho Gia Đình
Chúa trên trần gian, xin đừng ngần ngại làm việc với các tu sĩ
Dòng Chúa Thánh Thần.
Lời cầu nguyện và giúp đỡ về tài chánh của quí vị là một
trong những cách gia nhập đại gia đình Dòng Chúa Thánh Thần và
chia sẻ Tin Mừng Phúc Âm trong lời nói cũng như trong việc làm.
Sự giúp đỡ của quí vị sẽ là liều thuốc cứu sống một bệnh nhân

nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, hoặc sẽ giúp mua thức ăn hay nhà
ở cho những trẻ em nghèo đói, sẽ mang lại những nụ cười
thật dễ thương trên những khuôn mặt đang đói khát lương thực,
cũng như đang khao khát đón nghe Lời Chúa.
Và sau cùng sự chia sẻ và giúp đỡ của quí vị một phần sẽ
dùng vào việc đào tạo các chủng sinh, các tu sĩ. Để biết thêm chi
tiết về nhà dòng cũng như tu sĩ Dòng Chúa Thánh Thần, xin liên
lạc với chúng tôi ở địa chæ döôùi đây. Sự giúp đỡ của quí vị có theå
khai miễn thuế (tax-deductible) nếu quí vị muốn.
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