
Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 
Ngày 20 tháng 5 năm 2018 
 
PHÚC ÂM: Gioan 20: 19-23 
 
Vào tối ngày đầu tiên của tuần đó, nơi các môn đệ ở, vì sợ người 
Do Thái đã khóa chặt cánh cửa lại, Chúa Giêsu đến đứng giữa 
và nói với họ, “Bình an với các con.” Khi Chúa nói điều này, 
Chúa đã cho họ thấy bàn tay và mặt của Người. Các môn đệ vui 
mừng khi thấy Chúa  Chúa Giêsu lại nói với họ: "Bình an với 
các con. Như Cha đã sai ta, vì vậy ta sai các con. ” Và khi Chúa 
nói điều này, Chúa thở vào họ và nói với họ," Hãy nhận ơn Chúa 
Thánh Thần. Con tha tôị cho ai, thì người đó được tha, và con 
buôc tội ai thì người ấy bị buộc.” 
 
NHẬN XÉT PHÚC ÂM: 
 
“Vào buổi tối ngày đầu tuần đó, Chúa Giêsu đã đến.” Sự xuất 
hiện này xảy ra vào tối Chủ Nhật Phục Sinh,  Chúa Giêsu đến 
với một nhóm các đệ tử sợ hãi ("Cửa khóa lại vì sợ người Do 
Thái"). Thực tế rằng Chúa Giêsu có thể đi qua cánh cửa bị khóa 
cho thấy rằng "cuộc sống phục sinh" là hoàn toàn khác nhau - 
không bị giới hạn bởi những trở ngại về thể chất. Tuy nhiên, 
bằng cách cho họ thấy bàn tay và mặt của mình, Chúa Giêsu 
đang nói rằng có một sự kết nối và liên tục giữa Đấng Kitô bị 
đóng đinh và Đức Kitô phục sinh. Ngoài ra, bằng cách cho họ 
thấy bàn tay và cạnh sườn của mình, Chúa Giêsu đang truyền 
đạt sự vinh quang. 
 
Chúa Giêsu truyền đạt ba món quà: Hòa Bình, Niềm Vui và 
Thánh Linh.  



‘Sự bình an’ mà Chúa Giêsu mang lại sẽ thay thế cảm giác tội 
lỗi mà các môn đồ đã từ bỏ Chúa Giêsu trong giờ cao điểm nhất 
của Ngài. Món quà này khôi phục sự hài hòa cho một mối quan 
hệ bị hỏng hoặc bị sứt mẻ. 
 
‘Niềm vui’ là những gì mà các môn đệ trải nghiệm khi họ thấy 
Chúa Giêsu. Niềm vui này với sự hiện diện của Chúa Giêsu thay 
thế cảm giác trầm cảm mà các môn đồ cảm thấy trong sự vắng 
mặt của Ngài. 
 
Rồi Chúa Giêsu truyền đạt ‘Thánh Linh’ của Ngài: “Ngài thở 
vào môn đồ.” Cử chỉ này gợi nhớ đến ban sự sống của Đức 
Chúa Trời thở vào A-đam (Sáng thế ký 2: 7). 
 
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là khởi đầu của sự sáng tạo 
mới. Bằng cử chỉ hơi thở của mình, Chúa Giêsu khởi sinh ra 
Giáo Hội của Ngài. Sau đó, Ngài ủy nhiệm các Môn Đồ để ra đi 
rao giảng và làm phép rửa. “Những tội lỗi mà họ rửa sẽ được tha 
thứ và tội lỗi mà họ cầm giữ sẽ bị cầm giữ lại.” Ban đầu, những 
từ này có thể được xem là đặc quyền của Giáo hội để trao đổi 
hoặc giữ kín phép rửa từ những người gia nhập vào Giáo Hội. 
Những người được đánh giá là không thực sự ăn năn tội lỗi của 
họ hoặc những người không nắm lấy thông điệp của Chúa Giêsu 
đã từ chối phép rửa, trong số những thứ khác, làm sạch người 
nhận tội lỗi. Sau đó, Giáo Hội chúng ta đã thấy trong những lời 
này của Chúa Giêsu là nền tảng của Bí Tích Hòa Giải. 
 
 
 
 
 



CHIA SẺ NHỮNG CÂU HỎI VỀ ĐỨC TIN: 
 
1. Chuyển hướng sang người bên cạnh bạn (măt đối măt) và chia 
sẻ câu nào trong Tin Mừng thu hút sự chú ý của bạn. Tại sao? 
 
Chia sẻ phản ảnh với toàn bộ câu hỏi trong nhóm nhỏ của bạn 2 
& 3. 
 
2. Chúa Thánh Thần là ai đối với bạn? Nếu bạn có một mối quan 
hệ với Chúa Thánh Thần, nó bắt đầu và phát triển như thế nào? 
 
3a. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Con tha thứ tội cho ai thì 
người đó được tha.” Mô tả những gì nó giống như sự tha thứ cho 
sự tổn thương và nhận được sự tha thứ. 
 
     b. Điều gì là muốn buộc lại hay không tha thứ  hoặc bạn 
không được tha thứ bởi một ai đó? 
 
4. Chúa Giêsu nói: “Như Cha đã sai Ta, vì vậy Ta sai các con.” 
Bạn có cảm giác rằng bạn được sai hoặc truyền giáo bởi Chúa 
Giêsu để chia sẻ Tin Mừng của mình? Nếu vậy, khi nào cảm 
giác đó được phát triển trong bạn? 


