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Lời Tri Ân 

“Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ” (Tv 49, 14). 

Con xin mƣợn tâm tình của Vịnh Gia để bày tỏ tấm lòng tri ân và cảm tạ: 

Trƣớc hết, con xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen. 

Vì muôn hồng ân mà Thiên Chúa đã thƣơng ban trên cuộc đời con, và cách riêng là 

ban cho con trong bốn năm Thần Học qua: có sức khỏe, niềm vui, bình an, và sự 

khôn ngoan để chu toàn bổn phận học tập và nghiên cứu Khoa Học Thánh mà Cộng 

Đoàn đã trao phó cho con. 

Thứ đến, để có đƣợc thành quả nhƣ ngày hôm nay, con xin chân thành cám 

ơn Quý Viện Phụ, cách riêng Viện Phụ Vianey Nguyễn Tri Phƣơng, Quý Cha và 

Quý Thầy trong Cộng Đoàn Châu Sơn Đơn Dƣơng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi 

giúp đỡ con về vật chất cũng nhƣ tinh thần để con tham dự Niên khóa Thần Học: 

2015 – 2019. 

Tiếp đến, con xin chân thành cám ơn Quý Cha trong Ban Giám Đốc của 

Hai Cơ Sở Học Viện đã yêu thƣơng, đồng hành, dạy dỗ và giúp đỡ con trong thời 

gian qua. Cũng nhƣ, Quý Cha, Quý Soeurs trong Ban Đào Tạo đã tận tình truyền 

đạt những kinh nghiệm quý báu, và những kiến thức đức tin cho con trong những 

năm tháng qua. 

Tiếp nữa, em xin chân thành cám ơn Quý Thầy trong Học Viện, và nhất là 

Quý Thầy Đồng Khóa đã lấy tình huynh đệ mà tận tình giúp đỡ em rất nhiều về 

kiến thức lẫn đời sống thiêng liêng. 

Đặc biệt, con xin chân thành cám ơn Cha Giáo Laurensô Bùi Công Huy, 

Op đã tận tình và tận tâm hƣớng dẫn để con hoàn thành tốt tập luận văn này. 

Sau cùng, con không quên tri ân đến cha mẹ, thân nhân và ân nhân, là 

những ngƣời đã cƣu mang, sinh thành và dƣỡng dục con; cũng nhƣ các anh chị em 

trong gia đình và những ngƣời thân yêu đã tận tình giúp đỡ con về nhiều mặt, và 

nhất là luôn đồng hành cùng con trong lời cầu nguyện.  

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, ban bình an và trả công bội hậu cho 

toàn thể quý vị. 

                                         

 

     Con xin chân thành cảm ơn! 

                                       M. Gioan Baotixita Nguyễn Bá Điền, O.Cist 

                           Học Viện Thần Học Xitô Thánh Gia 
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NHẬN XÉT 

Với đề tài “Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành trong đời đan tu” 

được thể hiện ngay trong những trang đầu của bài viết qua 3 lý do và 3 

mục đích, bài viết đã cho thấy rất rõ và rất chắc ý hướng sâu xa và xuyên 

suốt trong toàn bài.  

Toàn bài, với lối đặt vấn đề, với nền tảng lý giải vấn đề và nhất là 

cách gợi hứng khi trình bày vấn đề, hẳn bài viết đã muốn đưa ra một 

khẳng định rất nền tảng của đời sống của con người nói chung, của tu sĩ 

hay đan sĩ nói riêng là “không thể thiếu Thánh Thần.” Ngoài ra, bài viết còn 

cho thấy rất rõ quan điểm xuyên suốt: với giới hạn của bản thân mỗi 

người, dù là ai, ở đâu, thế nào và làm gì, Thánh Thần luôn là một Đấng 

“đồng hành” rất phù hợp và hiệu quả, với mỗi một điều kiện: hãy để Chúa 

Thánh Thần xen vào mọi tư tưởng, lời nói và hành động của con người 

trong bất cứ hoàn cảnh nào và trong cuộc đời. Không thể chối cãi, bài viết 

đã làm sáng lên sự cần thiết mang tính quyết định của Thánh Thần trong 

đời sống con người, nhất là của đan sĩ. Tuyệt vời. 

Điểm son mà bài viết đã nêu lên được trong toàn bài, đó là đặt để 

đời đan tu trong bối cảnh của thời đại Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô trở 

nên một gương mẫu sống trong Thánh Thần mà Giáo Hội là thân mình 

mầu nhiệm có Đức Kitô là Đầu. Xuất sắc. 

Sài gòn, ngày 27 tháng 4 năm 2019 

Điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Lm. Laurensô Bùi công Huy, OP. 

                                                                                               Gs hướng dẫn 
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Dẫn Nhập  

Tự bản chất con ngƣời là hƣớng đến, là tƣơng quan, là sẻ chia với ngƣời khác. 

Việc hƣớng đến này không phải chỉ để thỏa mãn nhu cầu trao đổi, chia sẻ, nâng đỡ... 

nhƣng nhờ đó mà nên hoàn thiện hơn. Vì thế, chúng ta cần nhận ra vai trò của ngƣời 

đồng hành bên mình. Đó là yếu tố quan trọng của ơn gọi làm ngƣời, làm con Chúa, và 

đặc biệt là làm môn đệ của Chúa trong lòng Giáo hội. 

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Cha và Con, đƣợc “cử” đến đồng hành với 

con ngƣời. Điều này đã đƣợc thực hiện bởi lời hứa của Chúa Giêsu. Chính Ngƣời 

muốn Thánh Thần Chúa hiện diện và đồng hành với con ngƣời cho đến tận thế, nhƣ lời 

Đức Giêsu nói: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Ngài sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ 

khác đến ở với anh em luôn mãi” hoặc, “khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai 

đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Ngƣời là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, 

Ngƣời sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 14,16; 15, 26). Dẫu biết rằng Chúa Giêsu không còn 

hiện diện và đồng hành với con ngƣời theo cách khả giác, nhƣng Chúa Thánh Thần sẽ 

nhắc lại tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ, chính Ngƣời sẽ đồng hành với con 

ngƣời trên mọi nẻo đƣờng và hành động nhƣ Chúa Giêsu đã hành động. Thực ra, 

không phải chỉ khi Chúa Giêsu về trời thì Thánh Thần Chúa mới hiện diện và hoạt 

động trong vũ trụ này nhƣng Chúa Thánh Thần đã hiện diện và hoạt động ngay từ khởi 

đầu trong công cuộc sáng tạo: “Khởi thủy Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Đất 

thời trống không mông quạnh, và tối tăm trên mặt uông mang và thần khí là là trên 

mặt nƣớc” (St 1, 1-2). Chúa Thánh Thần đồng hành với nhân loại trong suốt lịch sử 

Cựu Ƣớc qua: các ngôn sứ, các nhà lãnh đạo và cụ thể là đã chiếm đoạt Đavít khi ông 

đƣợc xức dầu phong vƣơng (x. 1Sm 16, 1-13), đã chiếm ngự trong Ngƣời Tôi Trung 

của Đức Chúa (x. Is 42,1-7) và ngự trên các sứ giả của Chúa… Thần Khí luôn tự do: 

“Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8). 

Đặc biệt trong thời Tân Ƣớc thì vai trò của Chúa Thánh Thần càng đƣợc nhấn 

mạnh. Chính vai trò nhấn mạnh “chủ thể” đã đƣợc thể hiện qua việc Chúa Thánh Thần 

ngự xuống trên Đức Maria trong ngày truyền tin, biến cố Mẹ Maria viếng thăm bà 
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Êlisabét (x. Lc 1, 35; 39-45), xuất hiện khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa (x. Mt 3,16; Lc 

3,21-22), dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa (x. Mt 1, 1-14; Lc 4,4), và trợ giúp Chúa 

Giêsu trong cơn bách hại (x. Mt 10, 19-20). Chúa Thánh Thần đƣợc mệnh danh là 

Đấng Bảo Trợ, và là Thần Chân Lý (x. Ga 14,15). Chính Chúa Thánh Thần đã hƣớng 

dẫn các Tông Đồ thời khai sinh Giáo hội và đặc biệt là trong ngày lễ Ngũ Tuần (x. Cv 

2, 1-41). Ngày nay, chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã giải phóng và biến chúng ta 

thành con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 1-17), dẫn chúng ta vào đời sống mới và chính 

nhờ Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đổ tràn tình yêu vào lòng chúng ta (x. Rm 5,5). 

Trên hành trình đức tin của ngƣời Kitô hữu nói chung và đan sĩ hay tu sĩ hôm 

nay nói riêng, Chúa Thánh Thần luôn ban ân huệ để nâng đỡ, ban những đặc sủng để 

chúng ta hoạt động hầu tôn vinh danh Chúa và mƣu ích cho ơn cứu độ (x. 1Cr 14, 1-

6.12-19). Có Thể nói, đây là thời đại của Chúa Thánh Thần và chính Ngƣời thổi những 

luồng gió mới vào Giáo Hội. Những luồng gió mới này làm Giáo Hội thêm sinh động 

và trở nên Hiền Thê xinh đẹp của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần cũng tác động mạnh 

mẽ nơi tâm hồn ngƣời tín hữu, nơi tu sĩ và đan sĩ. Hầu giúp chúng ta sinh hoa trái và 

làm chứng cho Chúa Giêsu trong chính ơn gọi và sứ mạng của mình. 

Trong đời đan tu chiêm niệm, đan sĩ cần nhận ra vai trò đồng hành đặc biệt 

của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành với chúng ta qua việc sống với 

đoàn sủng, qua việc tuyên giữ các lời khuyên Tin Mừng, và qua cách sống với các yếu 

tố nền tảng của đời đan tu nhƣ: “Phụng vụ, lao tác và cộng đoàn”. Khi nhận ra vai trò 

của Chúa Thánh Thần trong đời sống, mỗi đan sĩ sẽ hân hoan tiến bƣớc và hành động 

cách rõ nét hơn trong sứ vụ cũng nhƣ ơn gọi của mình. Đặc biệt trong thời mà đƣợc 

mệnh danh là thời của Chúa Thánh Thần, đan sĩ lại càng ý thức hơn về vai trò hoạt 

động của Ngƣời trong ơn gọi đan tu. Cũng chính Thánh Thần ấy hoạt động trong lúc 

sáng tạo, hoạt động nơi các thủ lãnh, các ngôn sứ, hoạt động nơi Đức Maria, nơi Chúa 

Giêsu, các Tông Đồ, và nơi Giáo hội tiên khởi thì ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn 

đang hoạt động và đồng hành trong thế giới, trong Giáo hội, và nơi đan sĩ. Đây cũng là 
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đề tài mà tác giả chọn viết để làm luận văn cho mình: “Chúa Thánh Thần, Đấng đồng 

hành trong đời đan tu”. 

Lý Do Chọn Đề Tài: có ba lý do để chọn đề tài này:  

Lý do thứ nhất, muốn xác tín rằng đời đan tu không thể thiếu Chúa Thánh 

Thần. Thật vậy, tác giả Thánh Vịnh 41 đã ví von một cách thi vị khi dùng hình ảnh 

con nai vàng khát khao đi tìm dòng nƣớc, và dùng hình ảnh này để hƣớng về Thiên 

Chúa: “Nhƣ nai rừng mong mỏi tìm về suối nƣớc trong, hồn con cũng trông mong 

đƣợc gần ngài, lạy Chúa” (Tv 41,2). Lòng khao khát khôn nguôi của đan sĩ có thể diễn 

tả qua tấm lòng thống hối và trở về với Chúa. Chúng ta biết đời sống tâm linh là một 

nhu cầu không thể thiếu trong đời đan tu. Đây sẽ là một tiến trình cần đƣợc huấn luyện 

để mỗi cá nhân đan sĩ có thể trải nghiệm, trƣởng thành và nên nhƣ lời chứng tá của đời 

đan tu cho con ngƣời và thế giới. Chúa Thánh Thần khơi lên lòng khao khát đời sống 

tâm linh, và nhờ vậy, đan sĩ sống phản tỉnh, phản kháng lại tình trạng trống rỗng của 

tâm hồn để đi tìm cho mình một ý nghĩa cũng nhƣ niềm hy vọng đích thực của cuộc 

đời. Điều đó chỉ có đƣợc khi đan sĩ biết hoán cải tâm hồn, thực tâm đi tìm Chúa, và 

nhận ra vai trò đồng hành của Chúa Thánh Thần trong ơn gọi. 

Lý do thứ hai, khi bƣớc theo Chúa Giêsu, đan sĩ xác tín rằng cuộc đời theo 

Chúa là một cuộc lội ngƣợc dòng. Trƣớc những mời gọi quá mạnh và nếp sống ồ ạt 

của dòng đời nhƣ: dòng chảy của tục hóa, sự hƣởng thụ, sự thờ ơ, và coi nhẹ phẩm giá 

của con ngƣời, các chọn lựa của đan sĩ trở thành nét riêng duy trì bậc thang giá trị vốn 

đang bị đảo lộn và lòng ngƣời thì hoang mang lo lắng. Một điều rất thật, mỗi ngƣời 

ứng sinh trẻ hôm nay đều là “những con đẻ của thời đại”. Cho nên, từ cách suy nghĩ, 

cung cách hành xử, kiểu xoay sở… đều bị ảnh hƣởng bởi những quan niệm, cách sống 

của lối mòn tục hóa, hƣởng thụ và giải trừ những huyền nhiệm cuộc sống. Cái khó của 

đan sĩ là cần phải thanh lọc và phải lột xác khi bƣớc theo Chúa Giêsu trong sự hƣớng 

dẫn của Chúa Thánh Thần. Theo xu hƣớng ngày nay, đan sĩ rất dễ có nguy cơ đánh 

mất sự thăng bằng giữa công việc của cộng đoàn và đời sống thiêng liêng của mình. Vì 

vậy, mỗi ngày cần làm mới lại và mỗi ngày là một khởi đầu cũng nhƣ một niềm hy 
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vọng mới. Đây chính là cách mà Chúa Thánh Thần thánh hóa đan sĩ để vững bƣớc đi 

trên con đƣờng thánh hiến theo Chúa.  

Lý do sau cùng, vì chủ đề về Chúa Thánh Thần, Đấng hay bị “quên sót” trong 

phân khoa Thần Học Kinh Viện
1
, và cụ thể là trong đời sống ngƣời Kitô hữu nói 

chung và cách riêng là đan sĩ sống đời đan tu. Cho nên, ngƣời viết quyết định chọn đề 

tài: “Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành trong đời đan tu”. Với đề tài này, ngƣời viết 

tin tƣởng, xác tín và chân nhận Chúa Thánh Thần, Đấng vẫn luôn đồng hành, ban ơn 

và thánh hóa trên cuộc đời đan sĩ. Chính vì thế, từ khi vào Nhà Chúa cho đến khi nhắm 

mắt xuôi tay, đan sĩ luôn xác tín là có Chúa Thánh Thần đồng hành, giúp sống đặc 

sủng, các lời khuyên Phúc Âm, những yếu tố cơ bản của đời đan tu một cách hiệu quả 

nhất. Từ đó, đan sĩ biết yêu mến Chúa, yêu mến ơn gọi, yêu mến cộng đoàn và yêu 

mến đặc sủng một cách rõ rệt hơn trong ơn gọi đan tu.  

Mục đích chọn đề tài: có ba mục đích để chọn đề tài này:  

Mục đích thứ nhất, những trình bày mặc dù rất vắn tắt và trong phạm vi hẹp 

nhƣng nhƣ một lời “nhắc nhở” cho đan sĩ sống đời đan tu thêm ý thức và xác tín để 

xây dựng một niềm tin vững chắc vào Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy thấm nhuần sự 

thật này: “Chỉ có một Thánh Thần, Ngôi thứ ba của Ba Ngôi Thiên Chúa đáng tôn thờ, 

chỉ là một và cùng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con”
2
. Chúng ta tin vào sự hiện 

diện của Chúa Thánh Thần ở khắp mọi nơi, ở trong tâm hồn ngƣời công chính và trong 

chính linh hồn chúng ta. Niềm tin này sẽ giúp đan sĩ luôn biết phụng thờ Chúa Thánh 

Thần, phụng thờ Ngƣời nhƣ chúng ta tin và phụng thờ Chúa Cha và Chúa Con. Bởi vì, 

Chúa Thánh Thần cũng chỉ là một và cùng bản tính với các Ngài. Đan sĩ bƣớc đi trong 

sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, cùng tôn vinh Ngƣời, và xin Ngƣời trợ giúp, thánh 

hóa. Chúng ta cùng làm việc với Chúa Thánh Thần, và đó là cách chúng ta biểu lộ 

hành động yêu thƣơng của Ngƣời trong ơn gọi của chính chúng ta. 

                                                             
1 X. Felipe Gómez Ngô Minh, SJ, Chúa Thánh Thần – Một Dạng Tổng Lƣợc Thần Học Về Chúa Thánh Thần, 

Thần Học Tín Lý 5, Nxb An Tôn Và Đuốc Sáng, Năm 2009, Tr. 8. 
2 Ernest Manise, CSSR, Chúa Thánh Thần Đấng Thánh Hóa Linh Hồn Qua Bảy Ơn Thánh, Chuyển Ngữ: 

Nguyễn Thị Chung, Nxb Tôn Giáo, Tr. 31. 
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Mục đích thứ hai, từ việc điểm lại những đoạn Kinh Thánh liên hệ, và những 

giáo huấn của Giáo hội sẽ giúp đan sĩ tránh làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Thật 

vậy, thánh Phaolô luôn căn dặn rằng: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của 

Thiên Chúa, vì chính Ngƣời là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (Ep 

4,30). Điều làm Chúa Thánh Thần buồn nhất là tội lỗi, là khinh dể và lạm dụng đối với 

ơn thánh của Ngƣời. Điều Chúa Thánh Thần khao khát nhất là đƣợc làm chủ linh hồn 

chúng ta để Ngƣời có thể gia tăng sức sống và thánh hóa chúng ta. Ngoài ra, có những 

tội đối với Chúa Thánh Thần sẽ là sự lăng nhục hơn hết các tội khác. Do đó, khiến 

chúng ta sợ hãi nhƣ Lời Chúa Giêsu công bố: “Mọi tội, kể cả tội nói phạm thƣợng, 

cũng sẽ đƣợc tha cho loài ngƣời, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng đƣợc tha. Ai 

nói phạm đến Con Ngƣời thì đƣợc tha; nhƣng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng 

đƣợc tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt 12, 31-32). Nhƣ vậy, cuộc đời đan sĩ sẽ tránh 

làm phiền lòng Chúa Thánh Thần qua các hành vi phạm tội; Và thay vào đó, chúng ta 

biết làm đẹp lòng Ngƣời. Chính Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, thánh hóa và trợ 

giúp chúng ta trong cuộc đời dâng hiến. 

Mục đích thứ ba, nhờ nhận ra hồng ân phong phú của Thánh Thần, nhất là 

những mẫu gƣơng sống theo Chúa Thánh Thần sẽ giúp các đan sĩ hân hoan chu toàn 

bổn phận nhƣ: một lòng muốn đón nhận Chúa Thánh Thần, xa lánh thế gian và chuyên 

chăm cầu nguyện. Đan sĩ nuôi trong mình lòng khao khát, những ƣớc muốn nồng nàn 

đón nhận Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần khuyên rằng: “Hãy mở rộng tâm 

hồn con ra và Ta sẽ ban cho đầy dẫy” (Tv 80,11). Khi có Chúa Thánh Thần ở cùng thì 

đan sĩ dễ dàng xa lánh thế gian. Bởi vì, tinh thần thế tục thì trái ngƣợc với Thần Khí. 

Ánh sáng thƣờng làm quen bóng tối, hơn là Chúa Thánh Thần với thế gian. Vì thế, khi 

Chúa Giêsu xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ là để thánh hóa 

họ trong sự thật (x. Ga 17,16), khi có Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn thì đan sĩ sẽ ham 

thích sống xa cách thế gian, sẽ dễ dàng bỏ lại của cải trần gian để bám vào của cải 

Nƣớc Trời. Một khi có Chúa Thánh Thần đồng hành thì đan sĩ chuyên chăm cầu 

nguyện, kiên trì tập luyện các nhân đức.... Thánh Augustino nói: “Thiên Chúa ban cho 
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chúng ta ân sủng của Ngài, nhƣng Ngài chỉ ban cho những ai xin”
3
. Hãy xin thì sẽ 

đƣợc và đây chính là định luật của Thiên Chúa. Khi sống đúng với đặc sủng thì đan sĩ 

sẽ luôn cầu nguyện với tâm hồn khiêm cung, an bình và thật lòng tin tƣởng.  

 Phƣơng pháp làm đề tài:  

Khi thực hiện đề tài này thì bài viết không có cao vọng trình bày theo lối 

nghiên cứu và học thuật. Tuy nhiên, đề tài này chỉ muốn tổng hợp, phân tích và lý luận 

có hệ thống. Thiết nghĩ với phƣơng pháp này cho dù là ai trong Giáo hội cũng đều đọc, 

hiểu và áp dụng đƣợc trong ơn gọi của mình, cách cụ thể là trong ơn gọi của đan sĩ hay 

tu sĩ sống đời đan tu chiêm niệm ngày nay.  

 Giới thiệu nội dung đề tài:  

Về bố cục, ngoài phần dẫn nhập và kết luận thì bài viết đƣợc chia làm ba chƣơng: 

Chƣơng I: Chúa Thánh Thần trong đời sống con ngƣời. Trong chƣơng này, 

xin đƣợc trình bày theo ba điểm: Thứ nhất, con ngƣời là tặng phẩm ƣu tuyển của 

Thiên Chúa đƣợc minh chứng nhƣ con ngƣời là hình ảnh của Thiên Chúa và là đền thờ 

của Chúa Thánh Thần. Thứ hai, Chúa Thánh Thần là Ngôi Vị bị quên lãng nhƣ việc 

con ngƣời từ chối và phạm đến Ngài trong cuộc sống. Sau cùng, nói về sự hiện diện 

và vai trò của Chúa Thánh Thần đƣợc nhìn nhận trong đời sống con ngƣời nhƣ: Chúa 

Thánh Thần là vị đồng hành tốt nhất cho nên cuộc sống con ngƣời cần thực thi theo 

thánh ý của Ngƣời.  

Chƣơng II: Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội. Trƣớc hết, sẽ trình bày 

về hoạt động của Chúa Thánh Thần nhƣ: Là sứ mạng và là linh hồn của Giáo hội. Thứ 

đến, cho thấy Chúa Thánh Thần bao gồm những đặc điểm nào trong Giáo hội? Nghĩa là 

Chúa Thánh Thần bao gồm những đặc điểm nhƣ: duy nhất tính, thánh thiện tính, công 

giáo tính, và tông truyền tính. Sau cùng, nói lên Chúa Thánh Thần ban cơ cấu đoàn 

sủng nào cho Giáo hội? Đó chính là Chúa Thánh Thần ban cơ cấu đoàn sủng qua ba 

chức năng: Vƣơng Giả, Ngôn Sứ, Và Tƣ Tế.   

                                                             
3 Ernest Manise, CSSR, Chúa Thánh Thần Đấng Thánh Hóa Linh Hồn Qua Bảy Ơn Thánh, Chuyển Ngữ: 

Nguyễn Thị Chung, Nxb Tôn Giáo, Tr. 38. 
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Chƣơng III: Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành trong đời đan tu. Trong 

chƣơng này, trình bày về Chúa Thánh Thần là Đấng hƣớng dẫn đan sĩ thực thi những 

điều Chúa dạy nhƣ thế nào, và lắng nghe tiếng Chúa gọi ra sao? Đồng thời, cũng cho 

thấy Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành cùng đan sĩ qua việc thực thi các lời khuyên 

Phúc Âm, và sống kiên vững trong các yếu tố căn bản của đời đan tu chiêm niệm. 

Ngoài ra, đan sĩ đƣợc lớn lên trong Chúa Thánh Thần ra sao qua sự triển nở ơn gọi, 

qua các nhân đức và đặc biệt là đan sĩ nhận ra Chúa Thánh Thần chính là Đấng đồng 

hành không thể thiếu trong đời thánh hiến đan tu.  
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CHƢƠNG I 

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG CON NGƢỜI 

1. Con Ngƣời: Tặng Phẩm Ƣu Tuyển Của Thiên Chúa 

Từ mạc khải Kinh Thánh và sau này Giáo lý Hội thánh Công giáo quả quyết: 

con ngƣời là tặng phẩm ƣu tuyển của Thiên Chúa. Tặng phẩm này là hình ảnh Thiên 

Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. 

1.1 Con Người Là Hình Ảnh Của Thiên Chúa  

Dựa theo sách Sáng Thế, chúng ta có truyền thống Tƣ Tế nói về con ngƣời 

đƣợc tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa: “Thiên Chúa sáng tạo con ngƣời theo hình 

ảnh Thiên Chúa” (St 1, 27). Với truyền thống này, chúng ta đƣợc biết sự hiện hữu của 

con ngƣời không chỉ nằm trong một chuỗi sáng tạo của Thiên Chúa mà còn đƣợc 

mang hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Cho nên, con ngƣời đƣợc thông phần vào quyền 

năng của Thiên Chúa và quyền năng này chỉ có đƣợc khi con ngƣời biết kết hợp với 

Thiên Chúa, sống có trách nhiệm chăm sóc, duy trì và phát triển công trình sáng tạo 

của Thiên Chúa
4
. Từ công trình sáng tạo cho đến việc con ngƣời là hình ảnh Thiên 

Chúa, minh chứng cho thấy:  “Con ngƣời là hình ảnh không phải của một thần linh 

đƣợc quan niệm theo hình ảnh con ngƣời, nhƣng theo hình ảnh của một Thiên Chúa 

siêu việt đến nỗi con ngƣời bị cấm không đƣợc tạc vẽ hình ảnh của Ngài. Chỉ có con 

ngƣời có thể hãnh diện với tƣớc hiệu này, một tƣớc hiệu diễn đạt phẩm chức cao cả 

nhất”
5
. Từ minh chứng này mà sách Sáng Thế cho thấy rõ hơn về việc sáng tạo con 

ngƣời. Việc sáng tạo này đƣợc hiểu con ngƣời thiên giới là con ngƣời duy nhất đƣợc 

tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, còn con ngƣời địa giới thì đƣợc tạo nên từ bụi đất. 

Đồng thời, con ngƣời đƣợc dựng nên có nam có nữ (x. St 1,27tt). Thật vậy, 

hình ảnh Thiên Chúa sẽ là lời giải thích tốt nhất về sự bình đẳng giới tính nơi con 

ngƣời. Nghĩa là Thiên Chúa đã không dựng nên con ngƣời một cách cô độc, nhƣng 

                                                             
4 X. John R. Sachs, S.J, Nhân Học Theo Kitô Giáo, Nguyên Tác: The Christian Vision Of Anthropology Basis 

Christian Anthopolgy, Chuyển Ngữ: Duy Khánh, Op, Minnesota 1991, Tr. 20. 
5 Phân Khoa Thần Học Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X: Đà Lạt Việt Nam, Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh, 

Nxb Tôn Giáo, Tr. 643 – 644. 
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chính Ngƣời đã liên kết họ thành một cộng đoàn đầu tiên giữa ngƣời với ngƣời. Điều 

này minh chứng rằng: “Tự bản tính thâm sâu của mình, con ngƣời là một hữu thể có 

xã hội tính và nếu không liên lạc với những ngƣời khác con ngƣời sẽ không thể sống 

và phát triển tài năng của mình”
6
. Hay nhƣ Elisabet Johnson đã phát biểu: “Việc sáng 

tạo con ngƣời cả nam lẫn nữ theo hình ảnh Thiên Chúa, là cách thức độc nhất biểu lộ 

chiều kích siêu việt và không thể thấu hiểu có sẵn ở nơi Thiên Chúa”
7
. Từ đó, con 

ngƣời có khả năng nhận biết trọn vẹn những ân ban quý báu mà Thiên Chúa ban tặng: 

giá trị thân xác, ân ban lý trí, tự do và lƣơng tâm của con ngƣời
8
. Hơn nữa, ngƣời nam 

ngƣời nữ đều nhận một mệnh lệnh nhƣ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt 

đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên 

mặt đất” (St 1, 28). Nghĩa là việc sinh sản là phƣơng thế chính yếu để con ngƣời chia 

sẻ năng lực sáng tạo của Thiên Chúa. Câu chuyện sách Sáng Thế cho chúng ta nhận ra 

nét tƣơng đồng trong việc sáng tạo của Thiên Chúa và hành vi sáng tạo của con ngƣời.  

Tuy nhiên, con ngƣời đã làm mất đi hình ảnh Thiên Chúa nơi mình, khi sa ngã 

và phạm tội. Ngay từ đầu lịch sử vì nghe theo thần dữ nên con ngƣời bị ma quỷ cám 

dỗ, đã dập tắt trong trái tim mình lòng tin tƣởng với Đấng Tạo Hóa (x. St 3,1-11), lạm 

dụng sự tự do, bất tuân mệnh lệnh của Thiên Chúa
9
. Chính sự lạm dụng tự do mà con 

ngƣời đã nổi dạy chống lại Thiên Chúa, và muốn đạt tới cứu cánh của mình ngoài 

Thiên Chúa. Mặc dù con ngƣời đã nhận biết Thiên Chúa nhƣng họ chẳng tôn vinh 

Ngài nhƣ Thiên Chúa
10

. Trái lại, tâm hồn mê muội của con ngƣời đã ra tối tăm và họ 

đã phụng sự tạo vật hơn là phụng sự Đấng Tạo Hóa (x. Rm 1,21-25). Nghĩa là con 

ngƣời đã chọn mình hơn Thiên Chúa, qua đó đã khinh thƣờng Thiên Chúa. Từ nguyên 

thủy con ngƣời đƣợc tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, trong tình trạng thánh thiện 

                                                             
6 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, Ban Hành 

Ngày 07/12/1965, Số 12. 
7 John R. Sachs, S.J, Nhân Học Theo Kitô Giáo, Nguyên Tác: The Christian Vision Of Anthropology Basis 

Christian Anthopolgy, Chuyển Ngữ: Duy Khánh, Op, Minnesota 1991, Tr. 21-22. 
8 X. Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, Tông Huấn Verbum Domini – Về Lời Thiên Chúa Trong Đời Sống Và Sứ 

Mạng Của Giáo Hội, Bản Dịch Của Ủy Ban Kinh Thánh Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Nxb Tôn 

Giáo: 2011, Số 9. 
9 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 397. 
10 X. Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Mục Vụ Về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay, Ban 

Hành Ngày 07/12/1965, Số 13. 
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và đƣợc Thiên Chúa cho hƣởng phúc vinh quang, thế nhƣng do ma quỷ cám dỗ, con 

ngƣời đã muốn trở nên nhƣ Thiên Chúa mà không cần Thiên Chúa, vƣợt qua Thiên 

Chúa và không theo Thiên Chúa
11

. Chính vì lẽ đó, mọi ngƣời sau này đều bị liên lụy 

bởi tội Ađam.  

Khi con ngƣời bị biến dạng bởi tội lỗi Ađam và dẫn đến cái chết, Chúa Thánh 

Thần của lời hứa đã đến. Ngƣời đến ngang qua con ngƣời của Đức Giêsu, và chính 

Chúa Giêsu sẽ đảm nhận cũng nhƣ khôi phục hình ảnh Thiên Chúa nơi con ngƣời. 

Chính Đức Kitô đã khôi phục hình ảnh Thiên Chúa nơi con cháu Ađam và khôi phục 

lại nơi con ngƣời những gì tội nguyên tổ đã làm cho phai mờ. Bằng cuộc khổ nạn của 

Ngƣời, Đức Kitô đã giải thoát con ngƣời khỏi Satan và tội lỗi. Ngƣời lập công cho 

chúng ta có sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Ngƣời phục hỗi những 

gì tội lỗi đã làm hƣ hỏng nơi con ngƣời
12

. Thiên Chúa bày tỏ ý định yêu thƣơng đối 

với con ngƣời, khi sai Con Một Ngƣời đến trần gian để phục hồi phẩm giá trong tƣơng 

quan với Thiên Chúa. Nhờ ân ban mầu nhiệm Nhập Thể, con ngƣời đƣợc trở về tình 

trạng nguyên thủy, đƣợc chung chia Thiên Tính của Thiên Chúa trong Đức Kitô.  

Nhƣ vậy, con ngƣời đƣợc tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, và hình ảnh này 

bị phai mờ do tội Ađam xƣa. Cho nên, Chúa Cha đã sai Đức Giêsu đến để biến đổi, 

cứu độ và khôi phục lại hình ảnh tuyệt hảo của Thiên Chúa nơi con ngƣời.  

1.2 Con Người Là Đền Thờ Của Chúa Thánh Thần 

Giáo hội lặp lại mạc khải Kinh Thánh để xác định với chúng ta: con ngƣời là 

đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần xây dựng bằng Lời Thiên Chúa (x. 

Cv 20,32), bằng bí tích rửa tội (x. 1Cr 12,13), bằng các bí tích chữa lành, bằng các 

nhân đức, bằng các ân sủng đặc biệt để giúp các tín hữu có đủ khả năng và sẵn lòng 

đảm nhận các công việc để mƣu ích cho việc canh tân, xây dựng và phát triển Hội 

Thánh. Do đó, mỗi Kitô hữu chúng ta đều là đền thờ của Thiên Chúa với tƣ cách là chi 

thể của Thân Thể Đức Kitô (x. 1Cr 6,15; 12,27) và thân xác chúng ta là đền thờ của 

Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,19; Rm 8,11). Hai khẳng định này liên kết với nhau: “Bởi 

                                                             
11 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 398.  
12 Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 1708. 
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chƣng thân xác sống lại của Đức Kitô, nơi thần tính ngự một cách hữu hình (x. Cl 

2,9), chính là đền thờ tuyệt hảo của Thiên Chúa, các Kitô hữu là chi thể của thân xác 

ấy, hợp với Ngƣời kết thành đền thờ thiêng liêng”
13

. Điều này cho thấy Dân Thiên 

Chúa chỉ đƣợc xây dựng nhƣ Thân Thể Chúa Kitô nhờ vào tác động của Chúa Thánh 

Thần, “chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí” (Ep 4,4). Vậy con ngƣời của chúng ta 

chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là chi thể của Đức Kitô và là đền thờ linh 

thiêng dành cho Thiên Chúa. 

Khi cộng đoàn Côrintô đối diện với những mâu thuẫn và sự chia rẽ, Thánh 

Phaolô đã viết cho họ những dòng “nặng lời” nhƣ: “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 huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ 

Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1Cr 3,16-17). Trong cách 

diễn đạt tƣ tƣởng của Thánh Phaolô, tất cả mọi tín hữu đều trở thành đền thờ của Chúa 

Thánh Thần, và chính nhờ Ngƣời là nguồn mạch hiệp nhất, hiệp thông trong chính 

chúng ta (x. 1Cr 6,19). Đồng thời, Thánh Phêrô xác định nơi đó là “toà nhà thiêng 

liêng” mà các tín hữu đƣợc xây dựng trong và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần: 

“Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị ngƣời ta loại bỏ, nhƣng đã 

đƣợc Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em nhƣ 

những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên 

Chúa đặt anh em làm hàng tƣ tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Ngƣời, 

nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 2,4-5).  

Nhƣ vậy, một điều chúng ta xác tín và tin tƣởng rằng con ngƣời không những 

đƣợc sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa mà còn đƣợc nhìn nhận là đền thờ của Chúa 

Thánh Thần. 

2. Chúa Thánh Thần, Ngôi Vị Bị Lãng Quên 

Chúa Thánh Thần không chỉ bị lãng quên hôm nay, mà từ thời xa xƣa. Thánh 

Bênađô đã than phiền: “Thiên Chúa Ngôi Ba chẳng đƣợc mấy Kitô hữu quan tâm, 

                                                             
13 Phân Khoa Thần Học Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X: Đà Lạt Việt Nam, Điển Ngữ Thần Học Thánh 

Kinh, Nxb Tôn Giáo, Tr. 453. 
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ngƣời ta đua nhau đến với những ngƣời đƣợc thánh hóa mà quên chính Đấng Thánh 

Hóa”
14

. Vậy Chúa Thánh Thần, Đấng bị lãng quên nhƣ thế nào ? 

2.1  Chúa Thánh Thần Bị Quên Lãng 

Trong cuộc sống thƣờng ngày, con ngƣời dễ rơi vào tình trạng quên lãng Chúa 

Thánh Thần. Sự lãng quên này không chỉ đơn thuần là không nhớ hay coi nhƣ không 

có mà còn là sự phản kháng, một cách cố tình và đầy cƣơng quyết. Thật vậy, Thánh 

Phaolô cho thấy: “Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính 

Ngƣời là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc” (x. Ep 4,30). Nghĩa là chính 

Chúa Thánh Thần sẽ là mối dây độc nhất liên kết các chi thể trong Nhiệm Thể của 

Chúa Kitô. Ngƣời thấm nhập toàn thể Giáo hội, và làm cho Giáo hội đƣợc hiệp nhất 

(x. Ep 4,4). Ngƣời ghi trên hết thảy các chi thể một dấu ấn để làm chứng rằng chúng ta 

đã thuộc quyền sở hữu Thiên Chúa. Những gì phƣơng hại và làm mất đi sự hòa hợp 

giữa chi thể và đe dọa sự hiệp nhất thì đều làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. “Tất cả 

chúng ta, dầu 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 đƣợc đầy tràn 

một Thần Khí duy nhất” (1Cr 12,13). Chính nhờ Chúa Thánh Thần và trong Chúa 

Thánh Thần mà chúng ta đƣợc hiệp nhất và nên một với nhau. 

Thánh Phaolô khẳng định rằng: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (x. 1Tx 5, 

19). Chúng ta biết chính Chúa Thánh Thần đã làm dậy lên sự sống và sự năng động 

của Giáo hội. Cho nên, chúng ta đừng ngăn chặn hay dập tắt những ân ban từ Thánh 

Thần, nhƣng là biết phân định cái gì là bởi Thánh Thần. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế 

ngày nay thì việc dập tắt ân ban của Thánh Thần thƣờng đƣợc giải thích theo nghĩa 

không biết tôn trọng các đặc sủng mà Thánh Thần ban cho để xây dựng Giáo hội. 

Những ngƣời cai trị độc đoán trong Giáo hội thƣờng hay mắc phải tội này. Nhìn trên 

bình diện tu đức, đây là tội không nghe theo những gợi ý, thúc giục của Thánh Thần 

trong nội tâm. Hoạt động của Thánh Thần đƣợc ví nhƣ ngọn lửa vừa khơi dậy, đã bị sự 

ƣơn lƣời, khô khan làm tắt đi sự sống của Chúa Thánh Thần. Đây chính là những dấu 

chỉ mà con ngƣời dễ rơi vào tình trạng quên lãng về Chúa Thánh Thần. 

                                                             
14 Đominico Phạm Văn Hiền, O.Cist, Cùng Chúa Thánh Thần Ta Tiến Bƣớc, Lƣu Hành Nội Bộ, Tr. 5. 
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2.2 Tội Phạm Đến Chúa Thánh Thần 

Chúng ta biết tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội rất nặng và đáng trách. 

Thật thế, Chúa Giêsu đã nhắc về tội phạm đến Chúa Thánh Thần là loại tội không thể 

tha cả đời này lẫn đời sau. Thánh Mathêu có ghi lại Lời Đức Giêsu khẳng định nhƣ: 

“Mọi tội, kể cả tội nói phạm thƣợng, cũng sẽ đƣợc tha cho loài ngƣời, chứ tội nói 

phạm đến Thần Khí sẽ chẳng đƣợc tha. Ai nói phạm đến Con Ngƣời thì đƣợc tha; 

nhƣng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng đƣợc tha, cả đời này lẫn đời sau” (Mt 

12, 31-32). Điều này đƣợc Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ cắt nghĩa: “Tội 

phạm đến Chúa Thánh Thần là gán cho ma quỷ những việc hiển nhiên do Thiên Chúa 

thực hiện để mở đƣờng đƣa con ngƣời đến lòng tin vào Đức Giêsu nhƣ là Thiên Chúa. 

Làm nhƣ thế là con ngƣời khinh dể, khƣớc từ tình thƣơng của Thiên Chúa – thƣờng 

quy về Chúa Thánh Thần, Đấng chủ động trong mọi hoạt động của Chúa Giêsu. 

Khƣớc từ tình thƣơng và không tin nhƣ thế, nên con ngƣời không sám hối. Bất cứ tội 

nào mà không ăn năn sám hối, thì không khi nào đƣợc tha”
15

. Cho nên, cuộc sống 

chúng ta đừng bao giờ khƣớc từ tình thƣơng của Thiên Chúa, từ chối Chúa Thánh 

Thần ngang qua niềm tin, sự hoán cải trong ơn gọi Kitô hữu, làm con Chúa và làm 

môn đệ của Ngƣời. 

Truyền thống tu đức đã nêu đích danh một số tội phạm đến Chúa Thánh Thần 

nhƣ: “Ngã lòng trông cậy vào Thiên Chúa nhân từ, thái độ kiêu căng, ngạo mạn và 

cho rằng tự bản thân, con ngƣời có thể đạt đến ơn cứu độ mà không cần đến ân sủng 

Chúa; có khả năng hiểu biết chân lý nhƣng lại không thi hành chân lý vì những lợi ích 

cá nhân; thái độ đố kỵ đối với những ân huệ thiêng liêng mà ngƣời khác nhận đƣợc; 

thái độ ngoan cố, quyết sống lỳ trong tội, không thống hối thật lòng, thái độ bất hối 

trong giờ lâm tử”
16

. Cũng từ truyền thống này mà ngƣời ta đã nêu ra tới bảy tội phạm 

đến Chúa Thánh Thần nhƣ: Một là lừa dối Chúa Thánh Thần (x. Cv 5, 3-4); Hai là 

nhục mạ Chúa Thánh Thần (x. Dt 10, 29); Ba là nói phạm đến Chúa Thánh Thần (x. 

Mt 12, 24-32; Lc 12,10; Mc 3, 29); Bốn là làm phiền lòng Chúa Thánh Thần (x. Ep 

                                                             
15 Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Thánh Ấn Bản 2011, Nxb Tôn Giáo, Tr. 2153. 
16 Felipe Gómez Ngô Minh, Sj, Chúa Thánh Thần, Một Dạng Tổng Lƣợc Thần Học Về Chúa Thánh Thần, Nxb 

An Tôn Và Đuốc Sáng, Năm 2009, Tr. 229. 
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4,30; Is 63,10); Năm là dập tắt Chúa Thánh Thần (x. 1Tx 5,19); Sáu là chống đối Chúa 

Thánh Thần (x. Cv 7,51; Kh 22,17); Bảy là không tin Chúa Thánh Thần (x. Ga 3,6; 14, 

26; 15, 26; 16, 7-15). Đây là những loại tội phạm đến Chúa Thánh Thần, và nó có thể 

xuất hiện dƣới các hình thức nhƣ bất kính với Thiên Chúa, nguyền rủa Thiên Chúa và 

cố ý khinh thƣờng Thiên Chúa.  

Hơn nữa, Đức Gioan Phaolô II viết trong Thông Điệp Dominum Et 

Vivificantem nhƣ sau: “Tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần thực sự cốt ở thái độ triệt 

để khƣớc từ ơn tha thứ mà Ngƣời ƣu ái ban cho, bao hàm cả thái độ không chịu đón 

nhận việc hoán cải đích thực mà Ngƣời xƣớng lên trong lƣơng tâm…”
17

. Nó là dạng 

tội mà khi con ngƣời phạm và vỗ ngực tuyên bố mình có quyền tiếp tục ở lại trong sự 

dữ, trong bất kỳ một tội lỗi nào và từ đó, con ngƣời cự tuyệt với ơn cứu độ. Nghĩa là 

khép kín lòng mình trong tội, và ngƣời ta tự cắt đƣờng hoán cải, không lãnh nhận đƣợc 

ơn tha tội, thứ ơn mà họ coi là không cần thiết và cũng chẳng quan trọng trong cuộc 

đời của  họ. Tội này cốt ở việc ngƣời ta tin cái xấu là tốt và cái tốt là xấu (x. Is 5,20). 

Cho nên, bất cứ ai phạm đến Thánh Thần đều tách mình ra khỏi ơn tha thứ. Sở dĩ, con 

ngƣời không đƣợc tha là vì thái độ cố tình phạm tội, một sự cố chấp và khƣớc từ ơn 

tha thứ. Trong khi đó, Chúa Thánh Thần chính là tác nhân cuộc mặc khải về Chân Lý 

Thần Linh (x. Ga 15,26; Ep 6,17). 

3. Chúa Thánh Thần Trong Đời Sống Con Ngƣời  

Chúng ta đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Ngƣời hiện diện và 

thôi thúc chúng ta làm điều lành lánh điều dữ. Vậy là ngƣời Kitô hữu, chúng ta sống 

theo thánh ý của Chúa Thánh Thần ra sao ? 

3.1  Làm Theo Thánh Ý Của Chúa Thánh Thần 

Sống ơn gọi làm ngƣời, làm con Thiên Chúa, chúng ta luôn thực hành theo 

thánh ý của Chúa Thánh Thần, và khi sống theo nhƣ thế con ngƣời sẽ đƣợc giải thoát 

khỏi  mọi tội, trở nên con ngƣời mới, và sống tự do là con cái Thiên Chúa. Trƣớc hết, 

chúng ta đƣợc giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Vấn nạn tội lỗi và sự chết luôn là hai 

thái độ đi đôi với nhau, hệ luận của tội là sự chết. Cái chết không những xảy ra lúc kết 

                                                             
17 Gioan Phaolô II, Thông Điệp Dominum Et Vivificantem, Ban Hành Ngày 18/5/1986, Số 46-48. 
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thúc cuộc hành trình dƣơng thế, nhƣng còn là gặm nhấm từng ngày và điều này khiến 

cho những ai vƣớng vào vòng tội lụy sẽ luôn thấy bất an và thất vọng. Điều này đƣợc 

Thánh Phaolô quả quyết: “Lƣơng bổng mà tội lỗi trả cho ta là sự chết”
18

. Tuy nhiên, 

với niềm tin son sắt vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô, tội lỗi 

và sự chết không còn là ngõ cụt mà lại trở nên phƣơng thế giúp con ngƣời tiến bƣớc 

nhờ ân sủng Thiên Chúa ban nhƣng không.  

Thứ đến, trong Chúa Thánh Thần con ngƣời đƣợc trở nên con ngƣời mới. Khi 

lãnh nhận bí tích thanh tẩy, Thiên Chúa ban ân sủng cho con ngƣời, nhờ ân sủng mà 

con ngƣời đƣợc tái sinh vào cuộc sống mới trong tự do và công chính (x. Rm 3,24). 

Nghĩa là ân sủng bao trùm chúng ta, giúp chúng ta trở nên con ngƣời mới do quyền 

năng của Chúa Thánh Thần. Tác động của Thánh Thần đã giải thoát con ngƣời khỏi tội 

và làm cho con ngƣời đƣợc làm con Thiên Chúa. Thánh Phaolô quả quyết: “Nhƣng 

anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà đƣợc Thần Khí chi phối ,bởi vì Thần Khí 

của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không 

thuộc về Đức Kitô” (Rm 8,9)
19

. Chính vì thế, sự sống này đƣợc ban cho chúng ta và 

trong Thần Khí chúng ta không thiếu một ân huệ nào (x. 1Cr 1, 7). Tuy nhiên, chúng ta 

phải nhờ chiến đấu mới đạt đƣợc sự sống này. Bởi vì, trong thế gian này, chúng ta mới 

chỉ có những bảo chứng (x.Eph 1,14) và của đầu mùa của Thần Khí (x. Rm 8,23)
20

. 

Đời sống con ngƣời sẽ trở nên sinh động khi Chúa Thánh Thần và Đức Kitô vào cuộc 

để thực hiện việc cứu rỗi và thánh hóa chúng ta. Cả hai đổi mới chúng ta bằng ân sủng 

và quà tặng của Thiên Chúa. Ai chấp nhận để Chúa Thánh Thần cƣ ngụ nơi mình thì là 

thành viên của gia đình Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta không còn sống cho xác thịt mà 

sống theo Thánh Thần, Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết (x. Rm 8,13). 

                                                             
18 R. Cantalamessa, Đời Sống Mới Trong Chúa Kitô, Chuyển Ngữ: Lm. Micae Trần Đức Quảng, Nxb: Tôn Giáo 

2012, Tr. 33. 
19 X. Chantal Reynier, Để Đọc Thánh Phaolô, Chuyển Ngữ: Thiên Hựu Và Xuân Hùng, Nxb Phƣơng Đông 

2017, Tr. 296. 
20 X. Filippe Gomez, Sj – Học Viện Pio X, Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh, Nxb Hà Nội: Tôn Giáo, 1973, Tr. 

1312. 
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Khi đó chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và đƣợc Thánh Thần Ngƣời dẫn dắt (x. 

Rm 8,14)
21

. 

Sau cùng, Thánh Thần ban tự do để chúng ta sống tƣ cách là con cái Thiên 

Chúa. Thật vậy, tự do của ngƣời tín hữu biểu thị đời sống làm con Thiên Chúa (x. Gl 

4, 4-7): trong Ngƣời, chúng ta đƣợc kêu lên: “Áp-ba: Cha ơi” (x. Gl 4,6)
22

.  Ngoài ra, 

tự do không phải là sống vô kỷ luật hoặc phóng túng nhƣng là sự tự do mà thánh 

Phaolô nhắc đến nhƣ: “Anh em đã đƣợc gọi để hƣởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng 

tự do để sống theo tính xác thịt, nhƣng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 

5,13). Chính Chúa Thánh Thần là động lực mãnh liệt cho ta, nhờ Ngƣời mà chúng ta 

đƣợc hƣớng dẫn (x. Gl 2, 25), qua Ngƣời mà chúng ta đƣợc hƣởng tự do
23

. Đó là một 

sự tự do mà chúng ta đƣợc lãnh nhận và sống trong đời sống của Chúa Thánh Thần. 

3.2  Chúa Thánh Thần: Vị Đồng Hành Tốt Nhất 

Chúng ta biết Chúa Thánh Thần luôn là Đấng đồng hành quan trọng và cần 

thiết trong đời sống của ngƣời Kitô hữu. Trƣớc hết, Chúa Thánh Thần, Đấng đồng 

hành bằng ân sủng. Ngƣời không phải là Đấng xa lạ nhƣng là Đấng cƣ ngụ, gần gũi và 

soi sáng mọi điều cho chúng ta (x.1Cr 3,16). Xét về nguồn gốc thì mọi ân sủng đều bắt 

nguồn từ Chúa Thánh Thần: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhƣng chỉ có một Thần 

Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhƣng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động 

khác nhau, nhƣng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi ngƣời. Thần Khí 

tỏ mình ra nơi mỗi ngƣời một cách, là vì ích chung” (1Cr 12, 4-7). Đây là những ân 

sủng mà Chúa Thánh Thần dành cho ta. 

Theo Thánh Phaolô thì ân sủng đƣợc nhìn thấy trong tình yêu thƣơng, tha thứ 

và phục vụ trong đời sống cộng đoàn. Do đó, ân sủng, sứ vụ luôn đồng hành với nhau, 

ân sủng mỗi ngƣời nhận đƣợc chính là để phục vụ. Vì thế, khi mang trong mình ân 

sủng cứu độ, có nghĩa là có cuộc sống mới theo Thần Khí thì cũng là lúc đòi hỏi chúng 

                                                             
21 X. Fx. Vũ Phan Long, Ofm, Tìm Hiểu Các Thƣ Của Thánh Phaolô, Nxb Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2008, 

Tr. 161. 
22 X. Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Phần Dẫn Nhập Thƣ Gửi Tín Hữu Galat, Thánh Kinh Tân Ƣớc 

(1997), Tr. 584. 
23 X. Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Phần Dẫn Nhập Thƣ Gửi Tín Hữu Galat, Thánh Kinh Tân Ƣớc 

(1997), Tr. 585. 
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ta nối kết và hiện thực hóa ân sủng của Thần Khí, biến chúng trở nên sinh động, dễ 

thấy trong sứ vụ mà mình phục vụ nơi cộng đoàn và Hội thánh
24

. Vậy Chúa Thánh 

Thần đồng hành với con ngƣời chúng ta ngang qua ân sủng và nhờ ân sủng mà con 

ngƣời chúng ta lãnh nhận là để phục vụ vì lợi ích chung. 

Thứ đến, Chúa Thánh Thần đồng hành qua việc hƣớng dẫn đời sống ngƣời 

Kitô hữu. Thật vậy, những con ngƣời đƣợc Đức Giêsu giải thoát không còn bị ràng 

buộc bởi luật nhƣng để đƣợc hƣởng tự do đích thật: “Nếu anh em để cho Thần Khí 

hƣớng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa” (Gl 5,18). Do đó, điều thực 

hành trƣớc tiên là để sống theo hƣớng dẫn của Thánh Thần là giúp chúng ta từ bỏ con 

ngƣời cũ, con ngƣời của xác thịt để lãnh nhận hoa trái của Thánh Thần (x. Gl 5, 19-

24)
25

.  

Hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ đƣợc thể hiện khi con ngƣời biết sống theo 

Thần Khí. Một khi con ngƣời tự mãn tự kiêu thì sẽ dẫn đến sự chết và xa lìa Thiên 

Chúa. Còn Thánh Thần của Thiên Chúa đã làm cho Chúa Con sống lại từ cõi chết, sẽ 

làm cho thân xác chúng ta đƣợc tham dự sự sống mới: “Nếu Thần Khí ngự trong anh 

em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm 

cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Ngƣời đang ngự trong 

anh em, mà làm cho thân xác của anh em đƣợc sự sống mới” (Rm 8,11). Thánh Thần 

lãnh nhận đƣợc không làm cho chúng ta trở nên nô lệ, sợ sệt, nhƣng làm cho chúng ta 

nên con cái Thiên Chúa, cùng đƣợc đồng thừa kế với Đức Kitô. 

Sau cùng, Chúa Thánh Thần hƣớng con ngƣời đến cánh chung. Thật vậy, 

Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn con cái trong Giáo hội biết rằng: “Quê hƣơng chúng ta ở 

trên trời” (Pl 3,20). Chính Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn chúng ta đạt tới vinh quang 

tƣơng lai ngang qua mạc khải (x. Rm 8,18). Vì thế, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần 

sẽ là một bảo đảm cho niềm trông đợi của ngƣời Kitô hữu chúng ta. Cho nên, chúng ta 

thấy đƣợc vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc phục sinh của Đức Giêsu, thì giờ 

                                                             
24 X. John R. Sachs, S.J, Nhân Học Theo Kitô Giáo, Nguyên Tác: The Christian Vision Of Anthropology Basis 

Christian Anthopolgy, Chuyển Ngữ: Duy Khánh, Op, Minnesota 1991, Tr. 79. 
25 X. HĐGM Đức, Tài Liệu Học Hỏi Về Năm Thánh Phaolô, Chuyển Ngữ: Lm Aug. Nguyễn Văn Trinh, Nxb Hà 

Nội Tôn Giáo, 2008, Tr. 160. 
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đây chính Đấng phục sinh ấy sẽ là ân huệ mở đầu, và là bảo chứng cho chúng ta đƣợc 

phục sinh trong thân xác (x. 1Cr 15, 20.23). Hiện nay, do bởi tình trạng bấp bênh của 

chúng ta, con ngƣời chúng ta sẽ chịu nhiều thống khổ, nhƣng niềm trông cậy là vững 

chắc. Bởi vì, “Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Ngƣời 

đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng” (2Cr 5,5). Đồng thời, Chúa Thánh 

Thần sẽ là nguồn bảo đảm cho tƣơng lai của chúng ta, không chỉ về phƣơng diện 

thiêng liêng mà thôi, nhƣng về thể xác nữa. Tất cả lời hứa trên đều có liên hệ với nhau: 

“Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại 

từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần 

Khí của Ngƣời đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em đƣợc sự sống 

mới” (Rm 8,11). Thánh Phaolô đã ra sức dùng nhiều từ khác biệt nhau để diễn tả nhƣ: 

“Gieo xuống thì hèn hạ mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối mà trỗi 

dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí mà trỗi dậy là thân thể có thần 

khí” (1Cr 15,43.44). Nhƣ vậy, chính Chúa Thánh Thần đang âm thầm thực hiện tiến 

trình biến đổi này ngay trong đời sống trần thế và một mai làm cho nó đƣợc tỏ hiện 

huy hoàng trong vinh quang Thiên Chúa.  
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CHƢƠNG II 

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI 

1. Hoạt Động Của Chúa Thánh Thần 

1.1  Linh Hồn Của Giáo Hội 

Chúng ta biết Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hội. Thật vậy, Giáo hội 

đƣợc “thai ngén” và thiết lập trong ý định của Thiên Chúa, dƣới tác động của Chúa 

Thánh Thần. Biến cố ấy đƣợc sách Tin Mừng Thứ Tƣ ghi lại nhƣ sau: “Vào chiều 

ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu đến…và nói: Bình an cho anh em! Nhƣ 

Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Ngƣời thổi hơi vào các 

ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì ngƣời ấy 

đƣợc tha; anh em cầm giữ ai, thì ngƣời ấy bị cầm giữ” (Ga 20,19-23). Thánh sử Gioan 

rất tinh tế trong tƣ duy về biểu tƣợng “thổi hơi” của Chúa Giêsu, và chính cử chỉ đó 

cho thấy: “Giáo hội đƣợc tạo dựng từ Thần Khí của Đức Giêsu phục sinh”
26

. Hơi thở 

của Đức Giêsu là chính Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã xuống trần gian để 

đánh dấu bƣớc khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu (x. Ga 1,32-33), và nay chính Chúa 

Thánh Thần cũng khai mạc sứ mạng của các Tông đồ. Chúa Thánh Thần đã ban cho 

các ông không phải vì lợi ích cá nhân, nhƣng là vì những kẻ khác
27

.   

Sự kiện mà Chúa Thánh Thần đƣợc gửi đến cho Giáo hội đã đƣợc Đức Giêsu 

loan báo trƣớc: “Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh 

Thần” (Cv 1,5). Với cuộc bầu chọn Mathia và dần dần có những ngƣời gia nhập thêm, 

điều này minh chứng cho thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần rất mạnh mẽ. Nhờ 

Thánh Luca tƣờng thuật mà chúng ta thấy tất cả diễn tiến của triều đại Thánh Thần nơi 

Giáo Hội. Diễn tiến này chính là mọi ngƣời đƣợc quy tụ lại một nơi, và từng ngƣời 

một đều nhận lãnh tràn đầy Chúa Thánh Thần (x. Lc 2, 1-4). Đây là biến cố toàn thể 

Giáo hội đƣợc sinh ra bằng Thánh Thần. Chính Thánh Thần đã làm cho Giáo Hội trở 

nên sống động. Những hoạt động của các Tông đồ và thành quả đạt đƣợc trong Giáo 

                                                             
26 Fx. DURRWELL, CSsR. Hiểu Và Sống Mầu Nhiệm Thánh Thần Thiên Chúa. Chuyển ngữ: P. Vũ Văn Thiện, 

Nxb Tôn Giáo, Năm 2004, Tr. 116. 
27 X. FX Vũ Phan Long OFM, Các Bài Tin Mừng Gioan Dùng Trong Phụng Vụ, Nxb Tôn Giáo, 2014, Tr. 452. 
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Hội sơ khai đều đƣợc hƣớng dẫn và xảy ra trong sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. 

Ngƣời ta không chỉ thấy một sự kiện xảy ra trong một lần duy nhất, nhƣng là một tiến 

trình kéo dài  để hoàn tất các điều Thiên Chúa đã hứa: Ngƣời sẽ ngự trên các môn đệ 

(x. Ga 14,17), dạy dỗ họ (x. Ga 14,26), làm chứng cho Đức Kitô (x. Ga 15,26). Vì thế, 

Công Đồng Vaticanô II nhấn mạnh đến việc chúng ta đƣợc thông phần vào Thần Khí 

của Ngƣời, Đấng hiện hữu nơi Đầu và trong các chi thể, Đấng tuôn ban sự sống, tạo 

mối hiệp nhất và luân chuyển khắp cả thân mình
28

. 

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội trở nên một 

“thực thể thần nhân”, nghĩa là một xã hội bao hàm cả hai thực tại là thần linh và nhân 

loại. Với những yếu tố thần linh vừa có tính cách hữu hình, vừa có tính cách vô hình, 

và một thực thể nhƣ thế chỉ có thể xác định qua việc dùng các hình ảnh và biểu tƣợng 

để diễn tả mà thôi. Do đó, Kinh Thánh mời gọi Giáo hội là Thân mình Đức Kitô, Hiền 

thê Con Chiên, Đền thờ Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần nối kết Giáo hội vào 

Đức Kitô. Là Đền Thờ, Giáo hội đƣợc xây dựng trên nền móng là các Tông đồ, các 

ngôn sứ và đá tảng góc tƣờng là chính Đức Kitô (x. Ep 2,20). Điều này cho thấy rằng: 

“Chính Chúa Thánh Thần mới là Đấng làm cho những viên đá ấy trở nên sống động, 

mang lại hiệu lực siêu nhiên cho các hoạt động của Giáo hội và biến đổi các sinh hoạt 

hằng ngày của giáo dân thành những lễ tế thiêng liêng”
29

. Nhƣ thế, xét về cơ cấu tổ 

chức cũng nhƣ các hoạt động trong Giáo hội mới trở nên một “bí tích” - dấu chỉ, trong 

đó tiềm ẩn chiều kích hoạt động của Chúa Thánh Thần. 

Ngoài ra, chúng ta thấy chính Chúa Thánh Thần mới bảo đảm tính liên tục cho 

sứ mạng của Chúa Kitô. Theo sách Giáo lý Công Giáo ghi nhận: “Sứ vụ của Đức Kitô 

và của Chúa Thánh Thần đƣợc thực hiện trong Hội thánh, là thân thể của Đức Kitô và 

đền thờ Chúa Thánh Thần. Sự phối hợp này từ nay đƣa các tín hữu của Đức Kitô vào 

sự hiệp thông của Ngƣời với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần: Thần Khí chuẩn bị 

ngƣời ta, Ngài đến với họ trƣớc bằng ân sủng của Ngài để lôi kéo họ đến với Đức 

                                                             
28 X.Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 7.  
29 Felipe Gómez Ngô Minh, Sj, Chúa Thánh Thần, Một Dạng Tổng Lƣợc Thần Học Về Chúa Thánh Thần, Nxb 

An Tôn Và Đuốc Sáng, Năm 2009, Tr. 120. 
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Kitô. Chính Ngài làm tỏ hiện Chúa phục sinh cho họ nhớ Lời của Ngƣời và mở trí cho 

họ hiểu đƣợc sự chết và sự sống lại của Ngƣời”
30

. Do vậy, khi thấy Giáo hội theo tƣ 

thế là một thân thể duy nhất hoặc thấy các chi thể của Giáo hội hoạt động đúng theo 

Giáo lý cũng nhƣ cung cách của Đức Kitô thì có thể nói ngay đƣợc rằng: “Ngón tay 

của Thiên Chúa đang hiện diện ở đấy. Bởi vì, chắc chắn rằng khi đó Thánh Thần có 

mặt đằng sau những biến cố hữu hình”
31

.  

Nhƣ vậy, Chúa Thánh Thần chính là nguyên lý tác động trong mọi hành động 

cứu độ, Ngƣời chính là linh hồn của lời cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ trong 

Giáo hội. Điều này minh chứng cho thấy Giáo hội vẫn hằng sống trong Chúa Thánh 

Thần. 

1.2  Sứ Mạng Của Giáo Hội  

Chúa Thánh Thần có sứ mạng đặc biệt trong đời sống Giáo hội. Dựa vào đâu 

chúng ta có thể nói đƣợc nhƣ vậy? Trƣớc hết, chúng ta thấy sứ mạng của Chúa Thánh 

Thần đƣợc nói đến rất nhiều trong các bản văn Tân Ƣớc. Sau những lời tâm sự trong 

bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã công bố về sứ mạng của Chúa Thánh Thần: “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). Đức 

Giêsu còn quả quyết thêm rằng: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến 

với anh em; nhƣng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7). Việc 

Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần đƣợc hiểu nhƣ là biến cố hoàn 

tất lời hứa của Chúa Giêsu, và điều này đƣợc Thánh Phêrô minh chứng: “Thiên Chúa 

Cha đã ra tay uy quyền nâng Ngƣời lên, trao cho Ngƣời Thánh Thần đã hứa, để Ngƣời 

đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe” (Cv 2,33). Đây chính là sứ vụ hữu 

hình của Chúa Thánh Thần.  

Ngoài ra, một số bản văn khác lại đề cập đến sứ mạng vô hình của Chúa 

Thánh Thần nhƣ thƣ của Thánh Phaolô: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên 

                                                             
30 Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 737. 
31 Felipe Gómez Ngô Minh, Sj, Chúa Thánh Thần, Một Dạng Tổng Lƣợc Thần Học Về Chúa Thánh Thần, Nxb 

An Tôn Và Đuốc Sáng, Năm 2009, Tr. 121. 
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Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, 

Cha ơi!” (Gl 4,6); hay Thánh Phêrô lại cho thấy tầm quan trọng về sứ vụ của Chúa 

Thánh Thần nhƣ: “Nhờ tác động của Thánh Thần là Đấng đã đƣợc cử đến từ trời” 

(1Pr 1,12). Việc Ngƣời ngự đến đã khai nguyên một thời đại mới cho Giáo hội. Đó 

chính là sứ mạng  của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo hội. 

2. Chúa Thánh Thần - Đặc Điểm Của Giáo Hội 

Qua kinh Tin Kính, ngƣời Kitô hữu tuyên xƣng Giáo hội là Duy Nhất, Thánh 

Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Giáo Hội không thể quả quyết về điều đó, nếu 

không đặt nền tảng trên ý định nhiệm mầu, tính thánh thiêng và sự quan phòng của 

Ngôi Ba Thiên Chúa. Dƣới đây chúng ta tuần tự nói đến từng đặc điểm của Giáo Hội 

và dựa trên điểm qui chiếu là Mầu Nhiệm Ba Ngôi dƣới sự “bảo trợ” của Chúa Thánh 

Thần. 

2.1 Duy Nhất Tính 

Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp thông, Đấng làm cho Giáo hội trở nên duy 

nhất tính. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã đƣợc ban cho các Tông đồ (x. Ga 20,22) và 

sau đó, cho cộng đồng Giáo hội sơ khai. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự 

hiệp nhất. Hoa trái của nguyên lý hiệp nhất là do bởi Chúa Thánh Thần đem lại, đúng 

nhƣ Thánh Agustinô đã từng nói: “Bác ái huynh đệ, bác ái hiệp nhất, tinh thần bình 

an, hoàn toàn khác với tinh thần cụ bộ, phe nhóm”
32

. Điều này minh chứng cho thấy 

Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất, chính Ngƣời có nhiệm vụ qui mọi sự khác 

biệt về một mối trong Giáo hội mà vẫn tôn trọng và khuyến khích sự khác biệt. Chúa 

Thánh Thần vừa nâng đỡ hàng giáo phẩm, vừa bảo đảm sự hiệp nhất, không bằng áp 

lực hay bó buộc nhƣng bằng tình hiệp thông và sự nối kết. Sự duy nhất tính là do ân 

huệ của chính Chúa Thánh Thần ban tặng: “Chỉ có một Thân thể duy nhất, một Thần 

khí duy nhất” (Ep 4,4).  

Tuy nhiên, tội lỗi đã loại trừ Đức Ái, và là vũ khí lợi hại để hủy hoại sự hiệp 

nhất. Những cuộc ly khai giữa các nhóm Kitô giáo trong dòng lịch sử đã từng xảy ra. 
                                                             
32 Yves Congar, Con Ngƣời Và Tƣ Tƣởng, Trung Tâm Học Vấn Đa Minh: 2005, Tr. 64. 
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Chúa Thánh Thần, Đấng đã không hề khoanh tay thúc thủ, nhƣng đã khuấy động lòng 

khao khát, và hành động để giúp ngƣời Kitô hữu tìm ra tiếng nói chung mà tiến về sự 

hiệp nhất. Điều này đã đƣợc các nghị phụ của Công Đồng Vaticanô II xác quyết: “Rất 

nhiều ngƣời ở khắp nơi đƣợc khích lệ bởi ơn hiệp nhất và nhờ ơn Chúa Thánh Thần 

tác động, một phong trào tái lập sự hiệp nhất mọi Kitô hữu cũng đƣợc phát khởi mỗi 

ngày một rộng rãi hơn nơi những anh em phân ly với chúng ta”
33

. Công đồng tha thiết 

tái lập hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Kitô, nên muốn cung ứng cho mọi ngƣời Kitô 

hữu sự trợ lực, đƣờng lối và phƣơng sách để họ có thể đáp ứng lời mời gọi tứ hải giai 

huynh đệ cùng nhau đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. 

2.2  Thánh Thiện Tính 

Chúa Thánh Thần là nguồn gốc sự thánh thiện của Giáo hội ngang qua ba cách 

thế diễn tả: Giáo hội là đền thờ, những chiến đấu của Giáo hội và hiệp thông các 

thánh. Trƣớc hết, Giáo hội Chúa Kitô là Hội thánh. Từ Hội thánh do đâu mà có ? 

Thánh Thomas Aquinô đã giải thích theo bốn tƣ cách của ngƣời tín hữu nhƣ sau: “Thứ 

nhất, giống nhƣ một nhà thờ, trƣớc khi đƣợc cung hiến, đƣợc rửa sạch sẽ, các tín hữu 

đƣợc tẩy rửa bởi máu thánh Chúa Kitô (x. Kh 1,5). Thứ hai là đƣợc xức dầu. Giống 

nhƣ nhà thờ đƣợc xức dầu, các tín hữu đƣợc xức dầu để hiến thánh thiêng liêng nếu 

không thì không đƣợc gọi là Kitô hữu, vì Kitô có nghĩa là đƣợc xức dầu. Sự xức dầu ấy 

là ân sủng của Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,11). Thứ ba là vì có Thiên Chúa Ba Ngôi 

cƣ ngụ. Nơi nào có Thiên Chúa cƣ ngụ, nơi đó là nơi thánh (x. Kn 28,13). Thứ bốn là 

vì ở đó ngƣời ta kêu cầu Thiên Chúa”
34

. Đó là những dấu chỉ thánh để ngƣời Kitô hữu 

nhận biết về Giáo hội của Chúa Kitô. 

Hơn nữa, đặc tính thánh thiện của Giáo hội không phải là một phẩm chất của 

các chi thể, nhƣng là do Giáo hội lãnh nhận đƣợc ân huệ từ Đức Kitô. Giáo hội đã 

mang trong mình các phƣơng tiện ban ơn thánh hóa nhƣ Lời Chúa, các bí tích và sứ 

mạng mà Chúa Kitô ủy thác. Điều này đã đƣợc Công Đồng Vaticacnô II viết: “Ngƣời 

                                                             
33 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Sắc Lệnh Về Hiệp Nhất, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 1. 
34 Yves Congar, Con Ngƣời Và Tƣ Tƣởng, Trung Tâm Học Vấn Đa Minh: 2005, Tr. 69. 
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kết hiệp với Giáo hội nhƣ thân thể Ngƣời và ban cho dƣ đầy ơn Thánh Thần để làm 

vinh danh Thiên Chúa… sự thánh thiện này của Giáo hội luôn đƣợc biểu lộ và phải 

đƣợc biểu lộ qua những hoa trái ân sủng mà Chúa Thánh Thần đã kết sinh nơi các tín 

hữu”
35

. Cho nên, sự thánh thiện của Giáo hội đƣợc xuất phát từ chính Chúa Thánh 

Thần. 

Tiếp đến, sự thánh thiện tính của Giáo hội đƣợc thể hiện qua những chiến đấu 

của Hội Thánh. Thật vậy, khởi đi từ chính cuộc sống cá nhân của chúng ta là luôn có 

sự giằng co chiến đấu giữa Thần Khí và xác thịt; thì trong Giáo hội cũng nhƣ vậy. 

Giáo hội phải dấn thân vào cuộc chiến ấy, vì Giáo hội trên bình diện nhân loại cũng rất 

nặng nề về xác thịt. Mọi ngƣời chúng ta đều chiến đấu nhờ sức mạnh của Chúa Thánh 

Thần trong Giáo hội. Sự tinh tuyền và viên mãn là hai động cơ lớn mời gọi  khơi dạy 

những canh tân cần thiết. Giáo Hội tiếp tục là thánh nhờ những hoa trái thánh thiện do 

chính Chúa Thánh Thần ban tặng nhƣ có nhiều các vị thánh, những vị đƣợc tôn phong, 

những vị vô danh, hay những ân huệ giúp ngƣời Kitô hữu trung thành mỗi ngày với 

Thiên Chúa và những ơn tha thứ tội lỗi. Trái lại, thực trạng tội lỗi và hàng ngũ các tội 

nhân mà chúng ta dõi bƣớc theo dòng lịch sử Giáo hội có cả một danh sách dài về 

những khuyết điểm, lỗi lầm cũng nhƣ thái độ bất trung. Bởi thế, “Vì ôm ấp những kẻ 

có tội trong lòng, nên vừa thánh thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, Giáo hội 

luôn thực hiện việc sám hối và canh tân”
36

.  

Sau cùng, sự thánh thiện của Giáo hội đƣợc biểu lộ qua việc hiệp thông với 

các thánh. Hiệp thông có nghĩa là thông phần vào gia sản của cộng đồng cứu thế, và 

liên đới với các chi thể của cộng đồng. Vậy đâu là nguồn gốc của sự thông phần ấy ? 

Đó là lòng mến và nguồn gốc của thần linh là đức ái (x. Rm 5,5). Thánh Gioan Thánh 

Giá nói: “Linh hồn yêu mến Thiên Chúa không bởi chính mình, nhƣng bởi chính Thiên 

Chúa, vì linh hồn yêu thƣơng nhờ bởi Thánh Thần, nhƣ Chúa Cha và Chúa Con yêu 

nhau”
37

. Chúa Thánh Thần là ân sủng tự tại, và Thánh Thomas Aquinô đã liên kết sự 

                                                             
35 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 39. 
36 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 8. 
37 Gm. Phaolô Bùi văn Đọc, Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai, Nxb Tôn Giáo, Tr. 177. 
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hiệp thông giữa các tín hữu, cũng nhƣ sự thông phần của cải thiêng liêng với ân sủng 

ấy. Vì nguyên lý sự hiệp nhất này rất chân thực và chắc chắn, chúng ta có thể tin nhƣ 

Karl Rahner nói: “Vƣợt qua bên kia thế giới, yêu thƣơng cho tới thế giới của Thiên 

Chúa và bằng trái tim của Thiên Chúa. Sự hiệp thông bao trùm tất cả các thánh, các 

đẳng linh hồn và mọi Kitô hữu tại thế”
38

.  

Nhƣ vậy, Chúa Thánh Thần hiện diện trong tất cả các chi thể của Thân Mình 

Mầu Nhiệm Hiệp Thông của Đức Kitô, và tạo ra giữa các chi thể một sự giao lƣu năng 

lực thiêng liêng. Đó là chúng ta không chỉ đƣợc thông truyền công nghiệp của cái chết 

và sự sống lại của Đức Kitô mà còn đƣợc thông ban mọi điều thiện hảo mà các thánh 

đã làm. 

2.3  Công Giáo Tính 

Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội trở nên Công giáo tính hơn. Thật vậy, nói 

đến Công Giáo là nói đến các đặc tính phổ quát, trọn vẹn và toàn diện của Giáo hội 

Chúa Kitô. Hội thánh Công giáo theo cả hai nghĩa: “Hội thánh là công giáo bởi vì 

trong Hội thánh có Đức Kitô hiện diện. Ở đâu có Đức Kitô Giêsu, ở đó có Hội thánh 

công giáo”
39

. Hội thánh là Công giáo trong ngày Lễ Ngũ Tuần và mãi là Công giáo 

cho đến ngày Chúa quang lâm. Để hoàn thành việc trên, Chúa Kitô đã sai Chúa Thánh 

Thần từ Chúa Cha đến để Ngài thực hiện công trình cứu chuộc trong các tâm hồn và 

thúc đẩy Giáo hội bành trƣớng thêm mãi. Chính nhờ ngày Lễ Ngũ Tuần mà Chúa 

Thánh Thần đã ngự xuống trên các Tông đồ và ở lại với họ muôn đời: “Giáo hội công 

khai ra trƣớc mặt dân chúng, Phúc Âm bắt đầu đƣợc phổ biến giữa muôn dân nhờ lời 

giảng dạy và sau hết lời tiên báo sự hợp nhất các dân tộc trong tính cách công giáo 

của đức tin, nhờ Giáo hội Tân Ƣớc”
40

. 

Đồng thời, Công giáo không những là một nét đặc trƣng có tính xã hội của 

Giáo hội, mà còn là chiều kích căn bản trong cấu trúc của Giáo hội nữa. Bởi vì, nếu 

                                                             
38 Yves Congar, Con Ngƣời Và Tƣ Tƣởng, Trung Tâm Học Vấn Đa Minh: 2005, Tr. 72. 
39 Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 830. 
40 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội, Ban Hành Ngày 

7/12/1965, Số 4. 
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không có đặc tính đó thì Giáo hội không còn là Giáo hội nữa. Cho nên, đặc tính Công 

giáo đƣợc phát xuất từ nơi Thiên Chúa nhƣ Công Đồng Vaticanô II khẳng định: “Đặc 

tính phổ quát này, sáng chói nơi Dân Thiên Chúa, là một ân huệ do chính Thiên Chúa 

ban, nhờ đó Giáo hội công giáo luôn nỗ lực cách hữu hiệu qui tụ toàn thể nhân loại 

cùng những gì tốt lành nơi họ dƣới một thủ lãnh là Chúa Kitô, trong sự hiệp nhất với 

Chúa Thánh Thần. Nhờ đặc tính công giáo ấy, mỗi phần tử mang những ân huệ riêng 

của mình đến cho các phần tử khác và cho toàn Giáo hội. Do đó, toàn thể và mỗi phần 

tử tăng triển nhờ hiệp thông với nhau và nhờ nỗ lực tiến đến viên mãn trong sự hiệp 

nhất. Vì thế, Dân Thiên Chúa tạo thành không những do các dân các nƣớc qui tụ lại 

nhƣng còn do các chức vụ khác nhau trong nội bộ nữa”
41

.  

Nhƣ vậy, chính nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần hoạt động mà Giáo hội trở 

nên Công giáo tính của đức tin và ơn cứu độ. 

2.4  Tông Truyền Tính 

Chúa Thánh Thần gìn giữ Giáo hội tông truyền qua nền móng các Tông đồ, 

bảo tồn giáo lý đức tin do các Tông đồ để lại, và thực thi các tác vụ phát nguyên từ 

thời các Tông đồ
42

. Trƣớc hết, Chúa Thánh Thần gìn giữ Giáo hội tông truyền là vì 

xây trên nền móng các Tông đồ (x.  Ep 2,20). Quả thế, sau khi Chúa Giêsu phục sinh 

và qua hành động thổi Thần Khí vào các Tông đồ, dƣờng nhƣ muốn tái tạo một cộng 

đoàn mới. Xƣa kia, hình ảnh Giavê thổi sinh khí vào lỗ mũi Ađam thế nào (x.St 2,7) 

thì giờ đây, Chúa Giêsu cũng thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy 

Thánh Thần” (Ga 20,22). Các Tông đồ là những chứng nhân đƣợc chính Chúa tuyển 

chọn và sai đi (x. Mc 3,13). Các ngài là mầm mống của Israel mới và cũng là nguồn 

gốc của hàng giáo phẩm.  

Tiếp đến, Chúa Thánh Thần gìn giữ Giáo hội tông truyền là nhờ bảo tồn giáo 

lý đức tin do các Tông đồ để lại (x. Cv 2,42). Giáo hội là cột trụ và điểm tựa của chân 

lý (x. 1Tm 3,15), trung thành bảo toàn đức tin đã đƣợc truyền lại cho Dân thánh một 

                                                             
41 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 13. 
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lần cho mãi mãi. Chính Giáo hội ghi nhớ những Lời của Đức Kitô, và lƣu truyền từ 

đời nọ đến đời kia lời tuyên xƣng của các Tông đồ. Việc lƣu truyền này đƣợc thực 

hiện trong Chúa Thánh Thần, đƣợc gọi là thánh truyền. Nhờ Thánh Truyền, “Hội 

thánh, qua giáo lý, đời sống và việc phƣợng tự của mình, bảo tồn và lƣu truyền cho 

mọi thế hệ tất cả thực chất của mình và tất cả những gì mình tin”
43

. Do đó, những lời 

giảng dạy của các Tông đồ đƣợc ghi lại trong các sách linh hứng, phải đƣợc bảo tồn và 

liên tục lƣu truyền cho đến tận thế. Những điều các Tông đồ truyền lại gồm tất cả 

những gì góp phần vào việc giúp Dân Thiên Chúa sống một thời thánh thiện và làm 

tăng triển đức tin. Đó là Thánh Truyền do các Tông đồ truyền lại đƣợc tiến triển trong 

Giáo hội dƣới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần
44

. 

Sau cùng, Chúa Thánh Thần gìn giữ Giáo hội Tông Truyền là nhờ thực thi các 

tác vụ phát nguyên từ thời các Tông đồ. Thật vậy, những ngƣời kế nhiệm các Tông đồ 

thì thi hành nhiệm vụ giáo huấn. Các giám mục, linh mục là những cộng sự viên của 

các Tông đồ, có nhiệm vụ trƣớc tiên là phải loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho 

mọi ngƣời, theo lệnh truyền của Chúa (x. Mt 16,15). Các ngài là “sứ giả của đức tin, 

dẫn đƣa những môn đệ mới đến với Đức Kitô, và là những vị thầy đích thực đƣợc ban 

thẩm quyền của Đức Kitô để giảng dạy đức tin tông truyền”
45

. Nhiệm vụ của các ngài 

là chăm lo cho dân Thiên Chúa kiên vững trong đức tin, vững bền trong chân lý, và 

bảo đảm cho dân khả năng khách quan để tuyên xƣng đức tin một cách không sai lầm. 

Ngoài ra, những ngƣời kế vị các Tông đồ cũng là ngƣời phục vụ các ân sủng của chức 

tối cao.  

3. Chúa Thánh Thần Ban Cơ Cấu Đoàn Sủng 

Chúa Thánh Thần ban cơ cấu đoàn sủng cho Giáo hội, nhờ đó Dân Thiên 

Chúa đƣợc tham dự vào chức vụ tƣ tế, ngôn sứ và vƣơng đế trong Giáo hội. 

                                                             
43 Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 78. 
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3.1 Chức Năng Vương Giả 

Dân Thiên Chúa đƣợc tham dự vào nhiệm vụ vƣơng giả của Đức Kitô trong 

Giáo hội. Không thể có vinh dự này nếu chúng ta không nói đến vai trò của Chúa 

Thánh Thần. Trƣớc hết, Chúa Thánh Thần đã xức dầu tấn phong Đức Giêsu để Ngƣời 

trở nên Đấng Thiên Sai và là vị vua mà Israel trông chờ. Ngƣời vừa là Đầu của Giáo 

hội, nghĩa là Đầu của Thân thể, của Hiền thê và của Dân Ngƣời (x. Ep 1,22; 4,15; Cl 

1,18; 2,19; Pl 2,6-11). Cũng vậy, qua các Tông đồ, Chúa Giêsu hằng dõi theo từng 

bƣớc đi và ra sức che chở cho đoàn con cái bằng dầu của Thánh Thần. Ngƣời đặt các 

Tông đồ làm mục tử để họ tiếp tay Ngƣời trong nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên trong 

Giáo hội.  

Thứ đến, Giáo hội nhìn nhận mọi Kitô hữu đều đƣợc tham dự vào chức năng 

vƣơng giả của Chúa Kitô: “Những Kitô hữu đã đƣợc nhập hiệp vào Thân thể Chúa 

Kitô nhờ phép rửa, đã trở nên Dân Thiên Chúa và tham dự vào chức vụ Tƣ tế, Ngôn 

sứ và Vƣơng giả của Chúa Kitô theo cách thức của họ”
46

. Nền tảng việc tham dự này 

là bí tích Thanh tẩy đối với tất cả mọi tín hữu và bí tích Truyền chức thánh đối với 

hàng giáo sĩ. Nơi bí tích Thanh tẩy - Thêm sức, mọi Kitô hữu nhận ơn từ việc đƣợc 

xức dầu của Chúa Thánh Thần và kết quả là mang lấy một mức độ trách nhiệm hết sức 

lớn lao đối với toàn thể Dân Thiên Chúa. 

Sau cùng, chức năng Vƣơng giả còn đóng một vai trò tích cực trong việc điều 

hành Giáo hội. Với những vai trò mà Giáo luật nêu ra: “Các giáo dân có thể cộng tác 

vào việc cử hành quyền này, chiếu theo qui tắc của luật”
47

. Dù theo Giáo luật, vai trò 

chính yếu có thuộc về hàng giáo phẩm đi nữa, thì nguyên tắc phân quyền cũng đòi hỏi 

cần phải biết lƣu ý đến và chứng nhận các sáng kiến cũng nhƣ khả năng của hết thảy 

mọi thành phần trong Giáo hội. Nghĩa là biết tôn trọng nhân vị của những ngƣời khác, 

biết tôn trọng quyền căn bản phát xuất từ phẩm giá nội tại của nhân vị
48

. Để chu toàn 

nhiệm vụ ấy, Giáo hội cũng có bổn phận tìm hiểu tƣờng tận những dấu chỉ thời đại và 

                                                             
46 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 31. 
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48 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo 2016, Số 1944. 
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những dấu chỉ này đƣợc tác động bởi Chúa Thánh Thần. Chính nhờ Chúa Thánh Thần 

hƣớng dẫn, vai trò lãnh đạo của giáo dân đã trở nên nổi bật trong các cộng đoàn cơ 

bản, trong các phong trào canh tân, cụ thể là trong phong trào canh tân đặc sủng. Đó là 

chức năng vƣơng đế của Dân Thiên Chúa. 

3.2 Chức Năng Ngôn Sứ 

Đức Kitô là vị Ngôn sứ Cả, đƣợc chính Chúa Thánh Thần tấn phong nhƣ 

Ngƣời đã công bố (x. Lc 4, 17-21). Thật vậy, việc xức dầu này phát xuất từ Chúa 

Thánh Thần, nhờ Ngƣời mà truyền ban đến hết mọi chi thể trong Giáo hội. Từ thuở sơ 

khai của Giáo hội, đoàn sủng của Ngôn sứ đƣợc liên kết cách đặc biệt với Chúa Thánh 

Thần, chức năng ngôn sứ này đƣợc thông ban cho hết thảy những ai lãnh nhận bí tích 

Thanh tẩy, Thêm sức và truyền chức thánh. Tất cả đƣợc tăng trƣởng nhờ ân sủng các 

bí tích, tăng trƣởng đời sống tin cậy mến, và đời sống theo Chúa Thánh Thần
49

.  

Chức năng Ngôn sứ hay còn gọi là ơn nói tiên tri đều đƣợc trao ban cho hết 

mọi thành phần Dân Chúa, tùy theo cƣơng vị của mỗi ngƣời trong Giáo hội. Chúng ta 

biết sứ mạng của Chúa Kitô đƣợc duy trì cho đến ngày tận cùng lịch sử, điều này đƣợc 

nối dài qua các vị kế nhiệm Ngƣời qua hàng giáo phẩm. Những ngƣời đã nhân danh và 

lấy quyền Ngƣời giảng dạy nhƣng cũng nhờ giáo dân đƣợc Ngƣời đặt làm chứng nhân, 

đồng thời đƣợc cảm thức đức tin cũng nhƣ ơn dùng ngôn từ để sức mạnh Tin Mừng 

đƣợc sáng ngời trong đời sống, trong gia đình và môi trƣờng xã hội
50

. Một khi thông 

dự vào chức năng Ngôn sứ của Đức Kitô thì mọi thành phần Dân Chúa đƣợc đón nhận 

hết thảy mọi ân sủng Ngôn sứ để thi hành tác vụ cũng nhƣ làm chứng tá cho Đức Kitô. 

Chúa Thánh Thần có vai trò đáp ứng trƣớc mọi thách đố của lịch sử và Ngƣời thôi 

thúc các chi thể thuộc đoàn sủng Ngôn sứ đứng lên để nói tiên tri - theo cung cách nhẹ 

nhàng hoặc chấn động quyết liệt. Ví dụ, các ngôn sứ đi theo cung cách nhẹ nhàng nhƣ: 
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“Mẹ Têrêxa Calcutta, Đức cha Romeo ở El Salvado… hoặc làm theo cung cách quyết 

liệt nhƣ: cha Đaniel Berrigia, Sj, Đức tổng giám mục Desmond Tutu…”
51

.  

Hơn nữa, đoàn sủng ngôn sứ đƣợc thiết lập thành cơ chế và tựa nhƣ các ngôn 

sứ chuyên nghiệp trong Giáo hội sơ khai, hay nhƣ các Dòng tu hiện đang thấy. Các vị 

sáng lập Dòng thƣờng là đƣợc Chúa Thánh Thần linh hứng để khởi xƣớng các công 

cuộc canh tân trong Giáo hội và các Dòng tu đã chào đời nhƣ là các kết quả của đoàn 

sủng. Đoàn sủng mà các vị sáng lập lãnh nhận thì tiếp tục đƣợc thực thi trong đời sống 

cộng đoàn: “Tính ngôn sứ của đời thánh hiến đƣợc trình bày nhƣ một cách tham gia 

đặc biệt vào chức vụ ngôn sứ của Chúa Kitô mà Chúa Thánh Thần đã ban cho toàn 

thể Dân Thiên Chúa”
52

.  

Nhƣ vậy, khi lãnh nhận các bí tích trong Giáo hội là Dân Thiên Chúa đang thi 

hành chức năng ngôn sứ mà chính Chúa Thánh Thần ban tặng.  

3.3  Chức Năng Tư Tế 

Chúa Giêsu là Đấng đƣợc Chúa Cha thánh hóa, sai đến trần gian (x. Ga 

10,36), đã đƣợc Chúa Thánh Thần xức dầu (x. Mt 3,16; Lc 4,18; Cv 4,27). Ngƣời làm 

cho tất cả Nhiệm Thể của Ngƣời đƣợc thông phần vào việc xức dầu đó. Vì trong 

Ngƣời, “mọi Kitô hữu hóa thành một chức tƣ tế thánh thiện và vƣơng giả để nhờ Chúa 

Kitô họ hiến dâng lên Thiên Chúa những lễ tế thiêng liêng, và tuyên xƣng quyền năng 

của Đấng đã kêu gọi họ ra khỏi tối tăm đƣa vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài”
53

. Đức 

Kitô là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con ngƣời (x. 1Tm 2,5), là vị 

Thƣợng Tế siêu phàm (x. Dt 4, 14-5,10), là Đầu của một Thân thể tƣ tế. Vì Kitô hữu 

đƣợc tham dự vào chức tƣ tế của Đức Kitô nên Thánh Phêrô đã gọi các kitô hữu là 

hàng tƣ tế thánh (x. 1Pr 2, 5-9).  
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Qua bí tích Thanh tẩy, ngƣời Kitô hữu đƣợc tham dự vào chức tƣ tế của Đức 

Kitô qua đời sống phụng vụ. Điều này đƣợc Hiến chế Phụng Vụ khẳng định: “Do 

chính bản tính, và nhờ phép rửa tội, việc tham dự phụng vụ trở thành quyền lợi và bổn 

phận của dân Kitô giáo là giòng giống đƣợc lựa chọn, là tƣ tế vƣơng giả, là chủng tộc 

thánh thiện, là dân đƣợc tuyển chọn”
54

. Chức năng tƣ tế đƣợc duy trì vĩnh viễn và đặc 

biệt qua Bí tích Truyền chức thánh thì đều đƣợc Chúa Thánh Thần từng bƣớc và làm 

cho một Kitô hữu trở thành khí cụ thực thi chức tƣ tế của Đức Kitô. Nghi thức Truyền 

chức biểu lộ rõ nét nhất nơi các biểu tƣợng chỉ về Chúa Thánh Thần: “Lời kêu cầu 

Chúa Thánh Thần, cử chỉ đặt tay của giám mục, linh mục, việc xức dầu và kinh khẩn  

nguyện Thánh Thần…tất cả các biểu tƣợng đó giúp cử tọa ý thức Chúa Thánh Thần là 

tác nhân chính yếu của việc cử hành nghi lễ”
55

.  

Trong đời sống thƣờng nhật của Giáo hội, các linh mục là những khí cụ mà 

Đức Kitô, dùng để tiếp tục loan báo Tin Mừng của Ngài, để ban ơn tha thứ tội lỗi, để 

cử hành Thánh Thể hầu làm vinh danh Thiên Chúa Cha. Phần các Kitô hữu, nhờ chức 

tƣ tế vƣơng giả, cộng tác dâng lễ và thi hành chức vụ đó trong việc lãnh nhận các bí 

tích, khi cầu nguyện và tạ ơn, bằng đời sống chứng tá thánh thiện, bằng sự từ bỏ và 

bác ái tích cực
56

. Qua việc xức dầu Bí tích Rửa tội, Chúa Thánh Thần thánh hóa những 

công việc thƣờng ngày cho dù là nhỏ bé của ngƣời Kitô hữu, làm trở thành cuộc cử 

hành phụng vụ thiên quốc. 
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CHƢƠNG III 

CHÚA THÁNH THẦN  

ĐẤNG ĐỒNG HÀNH TRONG ĐỜI ĐAN TU 

1. Chúa Thánh Thần: Đấng Hƣớng Dẫn Đan Sĩ 

Chúa Thánh Thần là Đấng luôn đồng hành cùng đan sĩ trong đời đan tu. Chính 

Ngƣời là Đấng hƣớng dẫn đan sĩ trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, trở về với Đức Kitô 

của Tin Mừng và thực thi những điều Chúa Giêsu dạy.  

1.1 Tìm Kiếm Thiên Chúa 

Chúa Thánh Thần là Ngƣời dẫn dắt đan sĩ tìm kiếm Thiên Chúa. Quả thật, 

việc tìm kiếm Thiên Chúa đƣợc thể hiện bởi đan sĩ sống cho một mình Thiên Chúa, 

tôn vinh Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa. Trƣớc hết, Chúa Thánh Thần lôi cuốn 

đan sĩ đi vào tịch liêu để sống cho một mình Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần, Đấng đã 

thôi thúc đan sĩ là hãy ƣu tiên việc tìm kiếm Thiên Chúa trƣớc hết và trên hết. Chính 

Chúa Giêsu đã quả quyết: “Trƣớc hết hãy tìm kiếm Nƣớc Thiên Chúa và đức công 

chính của Ngài, còn tất cả những thứ kia, Ngài sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Do đó, đan sĩ 

không tìm kiếm một Thiên Chúa vô hình, xa tít trên trời cao thẳm, đến độ không còn 

lƣu tâm đến hạnh phúc của con cái loài ngƣời. Đồng thời, cũng không phải là Thiên 

Chúa của những triết gia hay của những nhà bác học nhƣ triết gia Pascal lƣu ý. Nhƣng 

là đan sĩ đƣợc Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn để đi tìm một Thiên Chúa hằng sống, 

Thiên Chúa chí ái, Đấng đƣợc yêu mến trên hết mọi sự.  

Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ biết yêu mến Thiên Chúa, và Thiên Chúa đƣợc 

yêu mến bởi đan sĩ. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa đã yêu thƣơng đan sĩ trƣớc và kêu 

gọi đan sĩ đến với Ngƣời. Việc ƣu tiên về đời sống thiêng liêng mà Công Đồng mời 

gọi: “Những ai khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm đều phải tìm kiếm và yêu mến Thiên 

Chúa trên hết mọi sự, vì Ngƣời đã yêu chúng ta trƣớc (x. 1Ga 4,10); trong mọi hoàn 

cảnh, họ phải cố gắng phát triển đời sống ẩn dật cùng Chúa Kitô trong Thiên Chúa (x. 

Cl 3,3); vì đó là nguồn mạch và động lực phát sinh tình yêu tha nhân nhằm cứu rỗi 
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nhân loại và xây dựng Giáo hội”
57

. Việc tuyên khấn công khai đƣợc Chúa Thánh Thần 

tác động đan sĩ để biết mở lòng ra với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và vì Thiên 

Chúa mà khƣớc từ mọi sự. Sắc Lệnh Canh Tân Thích Nghi Dòng Tu đã minh chứng 

về điều này: “Tu sĩ của bất cứ hội dòng nào cũng phải ghi tâm: chính nhờ khấn giữ 

các lời khuyên Phúc Âm nên mình đã đáp ứng ơn thiên triệu. Vì thế, chẳng những phải 

chết đi cho tội lỗi (x. Rm 6,11), nhƣng còn phải từ bỏ thế gian để sống cho một mình 

Thiên Chúa”
58

. Điều này cho thấy chính Chúa Thánh Thần đồng hành, khởi hứng và 

trợ giúp đan sĩ biết tìm kiếm Chúa trƣớc nhất trong đời đan tu. 

Thứ đến, Chúa Thánh Thần tác động nơi con tim đan sĩ để biết phụng sự và 

tôn vinh Thiên Chúa. Nhờ chịu phép rửa mà đan sĩ biết chết đi cho tội lỗi, đƣợc tái 

sinh trong Chúa Thánh Thần (x. Cv 2,38; Ga 3,5), và đƣợc thánh hiến cho Thiên Chúa. 

Tuy nhiên, để có đƣợc dồi dào ơn ích của bí tích Thánh tẩy, đan sĩ cần tuyên hứa và 

tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm. Chính khi tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, đan sĩ 

đƣợc trở nên một thụ tạo mới (x. 2Cr 5,17), thành nghĩa tử của Thiên Chúa (x. Gl 4, 5-

7) và thành đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,19). Từ đó, ấn tín của Chúa là dấu ấn 

mà Chúa Thánh Thần ghi trên đan sĩ để chờ ngày cứu chuộc (x. Ep 4,30) và từ đây, 

đan sĩ biết phụng sự Thiên Chúa một cách thân tình hơn. Hiến Chế Tín Lý Về Giáo hội 

đã khẳng định: “Ngƣời Kitô hữu tự buộc mình tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm qua lời 

khấn hay những ràng buộc thánh khác tƣơng tự nhƣ lời khấn dòng; nhƣ thể họ hiến 

thân hoàn toàn cho Thiên Chúa chí ái để phụng sự và làm vinh danh Ngài một danh 

hiệu mới mẻ và đặc biệt”
59

. Một cách thức tƣơng tự, Sắc Lệnh về việc Canh Tân Thích 

Nghi Dòng Tu cũng minh định: “Họ đã cung hiến toàn thể cuộc đời để làm tôi tớ 

Thiên Chúa”
60

. Từ bí tích rửa tội đến sự thánh hiến cho Thiên Chúa đều cho thấy một 

chuỗi hoạt động của Chúa Thánh Thần trên cuộc đời đan sĩ.  

                                                             
57 Thánh Công Đồng Chung Vaticano II, Sắc Lệnh Về Canh Tân Thích Nghi Đời Sống Dòng Tu, Ban hành Ngày 
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60 Thánh Công Đồng Chung Vaticano II, Sắc Lệnh Về Canh Tân Thích Nghi Đời Sống Dòng Tu, Ban Hành Ngày 

28/10/1965, Số 5. 
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Sau cùng, Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4, 8 - 16), và tình yêu là hồng ân đầu 

tiên.  Tình yêu này, Thiên Chúa đã đổ vào lòng đan sĩ, và nhờ Chúa Thánh Thần mà 

Ngƣời ban cho đan sĩ (x. Rm 5,5). Khi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đan sĩ 

biết yêu thƣơng ngƣời thân cận nhƣ chính mình. Chính Thiên Chúa đã đổ tràn đức ái 

trong tâm hồn và từ đó, Chúa Thánh Thần ban cho đan sĩ những ân huệ cao quý nhất 

mà Chúa Cha chỉ ban tặng cho một số ngƣời (x. Mt 19,11) để họ dâng hiến trọn tình 

yêu cho một mình Thiên Chúa cách dễ dàng hơn trong bậc đồng trinh hay độc thân (x. 

1Cr 7, 32 - 34). Cả cuộc đời đi theo Chúa, đan sĩ chỉ sống theo định hƣớng của Chúa 

Thánh Thần và hân hoan làm tôi tớ của Thiên Chúa. Giống nhƣ tƣ tƣởng của Thánh 

Thomas Aquinô, khi ngài mạnh mẽ xác tín rằng: “Do lời khấn dòng, tu sĩ không chỉ 

chết cho tội, nhƣng còn chết cho thế gian để chỉ sống cho một mình Thiên Chúa”
61

. 

Nhờ lời khấn dòng mà đan sĩ quyết tâm chết đi cho tội và chỉ sống cho một mình 

Thiên Chúa. Đây là hiệu quả hồng ân tình yêu của Chúa Thánh Thần đã phục hồi cho 

đan sĩ tình trạng “giống nhƣ” Thiên Chúa (x. 2Cr 13,13) khi dánh mất vì tội lỗi. 

Nhƣ vậy, đây chính là ba tiêu chí mà Chúa Thánh Thần thôi thúc đan sĩ là luôn 

biết tìm kiếm Thiên Chúa trƣớc hết, và trên hết trong đời đan tu.  

1.2  Trở Về Với Đức Kitô Của Tin Mừng 

Trở về với Đức Kitô của Tin Mừng không gì khác ngoài việc đan sĩ tìm về 

sống đặc sủng cách nghiêm túc và với thiện chí. Đặc sủng của đời tu chính là tặng 

phẩm của Chúa Thánh Thần trao ban. Cho nên để có thể gắn bó với Đức Kitô thì điều 

tiên quyết là đan sĩ biết tìm đến “trƣờng Thánh Thần”. Trƣớc hết, đặc sủng là của 

Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Chúa Kitô. Cho nên, Ngƣời 

là Đấng thông ban “linh đạo” của Đức Kitô, thông ban tinh thần dƣỡng tử, khiến đan sĩ 

hằng kêu lên rằng: “Abba, Lạy Cha” (Rm 8,15). Chính Chúa Thánh Thần đã khơi dậy 

đặc sủng và thôi thúc đan sĩ tái diễn một cách trung thành hơn về đời sống của Đức 

Kitô. Đời sống của Đức Kitô đƣợc thánh hiến bởi chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã 
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đồng hành cùng Đức Kitô khi thi hành sứ vụ. Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy mà Tin 

Mừng của Đức Kitô đƣợc thể hiện trên cuộc đời đan sĩ một cách vẹn toàn. Sự trọn vẹn 

đó đƣợc chính Chúa Giêsu khẳng định: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán 

tài sản của anh và đem cho ngƣời nghèo, anh sẽ đƣợc một kho tàng trên trời. Rồi hãy 

đến theo tôi” (Mt 19,21). Đó chính là sự thôi thúc mà Thánh Thần Chúa dành cho các 

môn đệ, và cũng là tinh thần Tin Mừng mời gọi đan sĩ thực thi cách triệt để hơn. 

Thứ đến, ở bất cứ thời đại nào thì yếu tố chính của đời tu luôn là sự thánh hiến. 

Thật thế, Chúa Thánh Thần hằng lôi cuốn và thôi thúc đan sĩ biết dâng hiến đời mình 

cho Thiên Chúa. Sự dâng hiến đó luôn đƣợc gắn kết với tinh thần của Phúc Âm, vốn là 

lý tƣởng mà ai nấy đều cố gắng tuân theo. Sự triển nở của đời tu đều bắt nguồn từ Tin 

Mừng, chính Tin Mừng sẽ là kiểu mẫu xác định việc tận hiến cho Thiên Chúa. Do đó, 

đan sĩ muốn tận hiến cho Thiên Chúa thì cần hấp thụ tinh thần Tin Mừng, tinh thần này 

đƣợc Công Đồng Vaticanô II minh nhiên nhắc tới: “Phải xúc tiến việc canh tân ấy dƣới 

sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và hƣớng dẫn của Giáo hội theo nguyên tắc là bƣớc 

theo Chúa Kitô nhƣ Phúc Âm dạy là tiêu chuẩn tối hậu của đời tu dòng, nên tất cả các 

hội dòng phải coi tiêu chuẩn ấy nhƣ là quy luật tối thƣợng”
62

. Đó là tiêu chuẩn và yếu tố 

căn bản mà Chúa Thánh Thần dành cho đan sĩ khi bƣớc theo Chúa Kitô. 

Tiếp đến, việc canh tân đời tu không chỉ là trở về với đặc sủng của Đấng sáng 

lập mà còn trở về với Đức Kitô của Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu là nguồn mạch tác 

sinh đầu tiên của đời dâng hiến, đời tu đƣợc đặt nền tảng trên giáo huấn cũng nhƣ đời 

sống của chính Chúa Kitô. Hiến chế Công đồng Vaticanô II đã xác định: “Những lời 

khuyên Phúc Âm về đức khiết tịnh để hiến mình cho Thiên Chúa, về đức khó nghèo và 

vâng lời, đều đặt nền tảng trên lời nói cùng gƣơng lành của Chúa…các lời khuyên ấy 

là ân huệ thần linh mà Giáo hội đã nhận lãnh bởi Chúa mình và trung thành gìn giữ 

nhờ ơn Chúa”
63

. Nhờ đó, Chúa Thánh Thần hiển hiện và hoạt động giúp  đan sĩ đi vào 

trong tƣơng quan của tình yêu đặc loại với Chúa Kitô, sống họa lại cuộc đời và sứ vụ 
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của Đức Giêsu. Cụ thể, sự trợ giúp đó đƣợc thể hiện ngang qua “Các lời khuyên Phúc 

Âm là tiếng nói của Chúa Thánh Thần, có sức chỉ bảo và thúc đẩy tận bên trong”
64

. 

Khi trở về nguồn, Công Đồng không có ý quả quyết rằng đời tu đã bỏ mất nguồn, 

nhƣng có ý nhắc nhớ đan sĩ: “Cần thiết phải trở về nguồn luôn mãi, và cách đặc biệt 

hơn đối với thời đại chúng ta. Theo chân Đức Kitô luôn luôn là khẩu hiệu cho đời 

cung hiến, nhƣng chính ngƣời tân hiến thì không bao giờ ý thức điều ấy cho đủ, và ơn 

đoàn sủng kêu mời họ đổi mới lòng hăng hái, để hiết hiệp với Thầy Chí Thánh của 

Phúc Âm một cách sâu xa và triệt để hơn”
65

. Đây là lời nhắc nhớ cần thiết mà Công 

Đồng dành cho đan sĩ cần lƣu tâm về tinh thần theo Chúa. 

Sau cùng, Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ biết trở về với Đức Kitô của Tin 

Mừng và gặp gỡ đƣợc chính Ngƣời trong cuộc đời. Thật vậy, đời thánh hiến đƣợc thiết 

lập bởi chính Đức Kitô, và đƣợc can thiệp bởi chính Chúa Thánh Thần ngang qua các 

ân sủng. Các ân sủng mà Chúa Thánh Thần đƣợc can thiệp bởi: “Nghĩa vụ tuân giữ 

đức khiết tịnh trong sự độc thân vì Nƣớc Trời, đức khó nghèo và vâng phục. Việc tuyên 

giữ các lời khuyên này, trong một bậc sống vững bền đƣợc Hội thánh công nhận là 

đặc tính của đời thánh hiến cho Thiên Chúa”
66

. Khi đƣợc thánh hiến cho Thiên Chúa, 

đan sĩ biết yếu mến Thiên Chúa và ngƣời thân cận hết lòng ngang qua đức khiết tịnh; 

hết linh hồn ngang qua lời khấn vâng phục và hết sức lực ngang qua lời khấn khó 

nghèo. Đây là những điều mà Chúa Giêsu đã minh chứng qua những hình ảnh cụ thể, 

Ngƣời đã khen những ai tình nguyện sống khiết tịnh vì Nƣớc Trời (x. Mt 19,11-12), 

Ngƣời kêu gọi ngƣời thanh niên giầu có từ bỏ tài sản (x. Mt 19,21) gọi các môn đệ 

khƣớc từ tất cả mà đi theo Ngƣời (x. Mc10,28). Chúa Giêsu không chỉ là nhà sáng lập 

ra nhƣng còn là mẫu gƣơng sống động của đời dâng hiến. Công Đồng không quên 

nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trung thành giữa đan sĩ với Đấng sáng lập Dòng 

nhƣ: “Phải trung thành nhận thức và noi giữ tinh thần cùng ý hƣớng đặc biệt của 

Đấng Sáng Lập cũng nhƣ tất cả các truyền thống lành mạnh, vì tất cả những yếu tố đó 
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tạo nên di sản của mỗi hội dòng”
67

. Đây là những yếu tố cần thiết mà đan sĩ luôn biết 

trung thành tuân giữ và thực thi trong nếp sống đan tu. 

Nhƣ vậy, trở về với Đức Kitô của Tin Mừng là đan sĩ biết sống trung thành lời 

khuyên Phúc Âm, với đặc sủng của Đấng Sáng Lập và đặc biệt là trung thành với Chúa 

Thánh Thần, vừa là nguyên lý hiệp thông vừa là Đấng ban sự sống đổi mới không 

ngừng trên cuộc đời đan sĩ. 

1.3  Thực Thi Điều Chúa Giêsu Dạy 

Khi trở về với tinh thần của Đức Kitô trong Tin Mừng thì đan sĩ thực thi 

những gì mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy. Trƣớc hết, đan sĩ đƣợc Chúa Thánh Thần hƣớng 

dẫn để bƣớc theo Đức Kitô. Khi bƣớc theo Chúa, đan sĩ khƣớc từ tất cả nhƣ: “Các tu sĩ 

phải trung thành với lời khấn của mình và vì Chúa Kitô, từ bỏ mọi sự (x. Mc 10,28), để 

theo Ngƣời (x. Mt 19,21) nhƣ một điều cần thiết duy nhất (x. Lc 10,42), nghe lời Ngƣời 

(x. Lc 10,39) lo lắng đến những gì thuộc về Ngƣời (x. 1Cr 7,32)”
68

. Chúa Giêsu đã lôi 

kéo đan sĩ dấn thân, nhận ra Chúa chính là kiểu mẫu tuyệt hảo của đời dâng hiến. Từ 

đó, đan sĩ khát khao đi sâu vào huyền nhiệm của Đức Kitô, sống trọn vẹn hơn theo 

gƣơng mẫu của Ngƣời. Chính Đức Kitô sẽ là đích điểm của đời dâng hiến, mọi quy 

luật so với Ngƣời chỉ là tƣơng đối mà thôi. Do đó, qui luật đó chỉ có ý nghĩa, khi quy 

hƣớng về Đức Kitô, và chỉ đạt đến mục tiêu khi nó quy về Phúc Âm hay Tin Mừng 

của Đức Kitô mà thôi
69

. Đây chính là điều mà đan sĩ cần tâm niệm trong cuộc sống, và 

khi thực thi những điều Chúa dạy thì đan sĩ biết trung thành với Chúa Thánh Thần.  

Thứ đến, Chúa Thánh Thần thôi thúc đan sĩ bƣớc theo sát chân Đức Kitô. Quả 

thật, việc theo sát chân Đức Kitô vừa nói lên tính liên kết với Ngƣời, vừa noi gƣơng 

Ngƣời. Noi gƣơng Ngƣời ở đây là “tất cả những ngƣời đƣợc Thiên Chúa kêu gọi thực 

hành các lời khuyên Phúc Âm đều hiến thân cho Chúa cách đặc biệt, khi noi gƣơng 

Chúa Kitô, Đấng khiết trinh và khó nghèo (x. Mt 8,20; Lc 9,58), Đấng vì vâng lời cho 
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đến chết trên thập giá (x. Pl 2,8), nên đã cứu chuộc và thánh hóa nhân loại”
70

. Bƣớc 

theo Chúa Kitô là đan sĩ tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, và để tuân giữ đƣợc các 

điều răn của Thiên Chúa là đan sĩ cậy nhờ Chúa Thánh Thần (x. Rm 5,5). Bởi chính 

Chúa Thánh Thần là sức mạnh cho đan sĩ (x.Cv 1,8). Từ đó, cuộc đời đan sĩ càng nồng 

nàn kết hiệp với Chúa Kitô bao nhiêu thì đời sống Giáo hội càng phong phú bấy nhiêu, 

cũng nhƣ công việc tông đồ của Giáo hội càng ngày càng dồi dào hơn bấy nhiêu. 

Sau cùng, Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn đan sĩ biết làm chứng về Đức Kitô 

trong bậc sống. Trƣớc mặt thế giới, đời đan tu là dấu chỉ của Đức Kitô, có sứ mạng 

làm chứng về Ngƣời. Do đó, cuộc đời đan sĩ làm sao thể hiện đƣợc khuôn mặt của 

Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh và trong mọi hoạt động của Giáo hội nhƣ: “Các tu sĩ 

đem hết tâm lực làm cho Giáo hội, qua con ngƣời của họ, thực sự biểu dƣơng Chúa 

Kitô ngày một hoàn hảo hơn cho các tín hữu cũng nhƣ ngƣời lƣơng dân”
71

. Vai trò của 

đời thánh hiến, vẫn đang tiếp diễn qua những hoạt động của Chúa Giêsu trong cuộc 

sống trần thế. Đời tu đang thực hành tinh thần của Tin Mừng nơi thế trần, nghĩa là tinh 

thần này đang đƣợc tái tiếp diễn lại những hoạt động của Chúa Giêsu: “Ngày xƣa, Đức 

Kitô đã làm cho Phúc Âm thế nào thì ngày nay cũng chính Ngài tự mạc khải trong khi 

tu sĩ đọc kinh cầu nguyện, hoạt động tông đồ, làm việc bác ái, thực thi vâng lời. Vậy 

đời tu chính là nhân danh Hội thánh, luôn luôn tiếp diễn Phúc Âm trong đời sống hiện 

tại”
72

. Đây chính là bậc sống đƣợc Hội Thánh công nhận, và là đặc tính của đời sống 

thánh hiến cho Thiên Chúa. 

Nhƣ vậy, trong đời thánh hiến đan tu, dƣới tác động của Chúa Thánh Thần, 

đan sĩ bƣớc đi theo Chúa Kitô cách gần gũi hơn, tự hiến cho Thiên Chúa đáng mến 

trên hết mọi sự, và theo đuổi sự trọn hảo của đức mến để phục vụ Nƣớc Trời. 
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2. Chúa Thánh Thần Giúp Đan Sĩ Sống Các Lời Khuyên Phúc Âm  

Đan sĩ sống đời đan tu cũng giống nhƣ các tu sĩ thuộc các Hội dòng khác 

nhƣng đan sĩ khấn không chỉ ba mà là năm lời khấn: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục, 

canh tân và vĩnh cƣ. Những lời khấn này đều hƣớng đan sĩ đạt đến đức ái của sự hoàn 

thiện, đây chính là hoa trái đƣợc phát khởi bởi Chúa Thánh Thần. Vậy Chúa Thánh 

Thần ban ân sủng và trợ giúp đan sĩ hân hoan thực thi những lời khuyên này ra sao 

trong đời đan tu chiêm niệm?  

2.1  Lời Khấn Khiết Tịnh 

Lời khấn khiết tịnh là hồng ân đặc biệt, và là tặng phẩm cao quý của Chúa 

Thánh Thần dành tặng cho đan sĩ. Trƣớc hết, sách Giáo Luật cho chúng ta một cái 

nhìn khái quát về lời khấn khiết tịnh: “Đƣợc đảm nhận vì Nƣớc Trời là dấu chỉ của thế 

giới sẽ đến, là nguồn sinh lực phong phú hơn một con tim không chia sẻ, và bao hàm 

nghĩa vụ hoàn toàn trong bậc độc thân”
73

. Từ cái nhìn khái quát này giúp đan sĩ nhận 

ra giá trị của lời tuyên khấn: đan sĩ khấn lời khấn khiết tịnh là vì Nƣớc Trời (x. Mt 

19,12). Chính Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ hiểu đƣợc giá trị của đức khiết tịnh, và 

Ngƣời gợi lên trong tâm hồn đan sĩ niềm ao ƣớc dâng hiến triệt để cho Đức Kitô ngang 

qua con đƣờng độc thân. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà đan sĩ thánh hiến cho 

Thiên Chúa bằng các lời khấn dòng, phải đƣợc đặt ở trung tâm mối tƣơng quan trực 

tiếp với Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần
74

. Đây chính là hiệu năng 

mà Chúa Thánh Thần dành cho đan sĩ khi sống đức khiết tịnh. 

Với lời khấn khiết tịnh, đan sĩ xác tín giá trị của lời khấn của mình: “Đã đƣợc 

cứu thoát khỏi những đòi hỏi cấp bách của các xung năng mà Đấng Tạo Hóa đã đặt 

vào bản tính để bảo đảm sự duy trì nòi giống bằng cách chuyển đổi và thăng hoa 

chúng thành những xung năng bác ái đƣợc thống trị bởi Chúa Thánh Thần. Vậy khổ 

hạnh của thân xác giúp cho đan sĩ không còn thấy khiết tịnh là một gò bó, nhƣng yêu 

mến nó vì khám phá ra sự tự do tuyệt vời mà Chúa Thánh Thần đã ƣu ái ban cho đan 

                                                             
73 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Bộ Giáo Luật 1983, Nxb Tôn Giáo: Hà Nội – 2007, Điều 599. 
74 X. Những Văn Kiện Đời Tu(Tập Hai), Theo Chúa Kitô, Học Viện Đa Minh 2006, Tr. 92 – 93. 



40 

 

sĩ và làm cho họ trở nên hùng dũng hơn”(x. Tu Luật 4, 64)
75

. Lời khấn khiết tịnh mà 

đan sĩ tuân giữ sẽ nhƣ là một ân huệ mà Chúa Thánh Thần ban cho. Điều này đƣợc 

sách Giáo lý Công giáo xác định nhƣ: “Đức Khiết tịnh là hồng ân của Thiên Chúa, là 

ân sủng, là hoa trái của Thần Khí (x. Gl 5,22-23). Chúa Thánh Thần ban cho ngƣời đã 

tái sinh nhờ nƣớc rửa tội. Có khả năng mô phỏng sự trong sạch của Đức Kitô”
76

. Từ 

đó, đan sĩ sẽ luôn hân hoan dâng hiến đời mình để phụng sự Thiên Chúa, và trung 

thành với hồng ân trinh khiết mà Chúa Thánh Thần ban tặng. Nghĩa là hồng ân này sẽ 

đạt tới sự viên mãn trọn vẹn, khi đan sĩ biết cộng tác bằng sự tự do của mình. 

Thứ đến, thách đố về lời khấn khiết tịnh vẫn đeo bám cuộc đời đan sĩ, vì đan sĩ 

vẫn còn sống trong trần gian này. Cho nên, những thách đố có thể là do ảnh hƣởng bởi 

một nền văn hóa hƣởng thụ đang tháo gỡ mọi quy tắc đạo đức khách quan của tính 

dục, thƣờng giản lƣợc tính dục thành một thứ trò chơi và một món hàng tiêu thụ, cũng 

nhƣ tôn thờ bản năng tính dục với sự đồng lõa của các phƣơng tiện truyền thông xã 

hội
77

. Do đó, sự chôn vùi tội lỗi cần đƣợc thực hiện bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần 

qua sự khổ chế. Nghĩa là đan sĩ biết giết chết tính xác thịt bằng khổ hạnh. Sự khiết tịnh 

sẽ “cứu thoát đan sĩ khỏi những cấp bách của các xung năng mà Đấng Hóa Công đã 

đặt vào bản tính để bảo đảm sự duy trì nòi giống bằng cách chuyển đổi và thăng hoa 

chúng thành những xung năng bác ái đƣợc thống trị bởi Chúa Thánh Thần”
78

. Chính 

khổ hạnh của thân xác sẽ giúp đan sĩ không còn thấy khiết tịnh là một gò bó, nhƣng là 

yêu mến (x. Tu Luật 4,64). Bởi đã khám phá ra sự tự do mà Chúa Thánh Thần đã ƣu ái 

ban cho đan sĩ và chính Ngƣời sẽ giúp đan sĩ trở nên mạnh mẽ hơn (x. Tv 17,33-40). 

Điều này cho thấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, đan sĩ luôn có Chúa Thánh Thần 

đồng hành, nuôi dƣỡng và gìn giữ trong mọi thử thách. 
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Sau cùng, hoa trái của lời khấn khiết tịnh là đạt đƣợc mối phúc của Thiên 

Chúa, đan sĩ xác tín về mối phúc đó nhƣ: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ 

sẽ đƣợc nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Mối phúc của đan sĩ là đƣợc nhìn thấy Thiên 

Chúa, và điều này chỉ thực hiện đƣợc khi đan sĩ sống hồng ân khiết tịnh nội tâm. Nhân 

đức này đƣợc chính Chúa Thánh Thần đổ vào trái tim, tâm trí và thân xác đan sĩ. 

Nghĩa là “Thánh Thần của Chúa Giêsu sẽ thanh luyện tâm hồn đan sĩ cho tới khi có sự 

hiệp nhất nội tại giữa trái tim đan sĩ với trái tim Ngƣời, và ý chí của đan sĩ với ý chí 

của Ngƣời”
79

. Nói cách khác, đan sĩ sống đức khiết tịnh, sẽ là cách thế mà Chúa Thánh 

Thần đƣa con ngƣời vào trong khuôn mẫu của Chúa Kitô và chính Ngƣời là nguồn 

mạch cho đời sống thánh hiến của đan sĩ.  

Nhƣ vậy, đức khiết tịnh của đan sĩ vừa là hồng ân của Chúa Thánh Thần vừa 

đƣợc Ngƣời gìn giữ trong mọi thử thách và từ đó, phát sinh hoa trái bởi Chúa Thánh 

Thần. 

2.2 Lời Khấn Khó Nghèo  

Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng tác động và trợ giúp đan sĩ sống đức khó nghèo. 

Thật vậy, Giáo luật cho chúng ta định nghĩa về lời khấn khó nghèo nhƣ sau: “Theo 

gƣơng Đức Kitô là Đấng từ chỗ giầu sang đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, ngoài một 

nếp sống nghèo khó trong thực tế và trong tinh thần, cần cù và đạm bạc, thanh thoát với 

của cải thế gian, còn bao hàm sự lệ thuộc và hạn chế trong việc sử dụng và định đoạt tài 

sản chiếu theo quy tắc luật riêng của mỗi tu hội”
80

. Với định nghĩa này, cho thấy Chúa 

Thánh Thần tự do hoạt động trong tâm hồn đan sĩ, và trợ giúp tâm hồn đan sĩ đƣợc 

thanh luyện (x. Tu Luật 7, 70). Cho nên, tinh thần nghèo khó mà Chúa Giêsu mời gọi 

đan sĩ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nƣớc Trời là của họ” (Mt 5,3). Quả 

thật, nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần mà tinh thần khó nghèo đặt trong tâm hồn đan sĩ 

một thái độ khiêm tốn trƣớc mặt Thiên Chúa. Ngƣời nghèo không có gì để vênh vang, 

chỉ có bàn tay trắng và trông chờ Thiên Chúa mọi sự (x. Lc 12,22). Sự khó nghèo của 
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đan sĩ là bắt trƣớc Chúa Kitô trong thái độ khiêm hạ, siêu thoát. Ngài không chiếm hữu 

gì và Ngài cũng không có chỗ tựa đầu (x. Lc 9,57-58). Đức Kitô đã làm gƣơng mẫu cho 

đan sĩ noi theo nhƣ sự phó thác nơi Thiên Chúa, lo tìm sự công chính, phục vụ Nƣớc 

Chúa trong Đức Kitô. Sự khó nghèo của đan sĩ mang chiều kích yêu thƣơng bác ái và 

chia sẻ với cộng đoàn. Tình nguyện khó nghèo của đan sĩ mang giá trị chứng tá về sự tự 

do thanh thoát đối với tài sản
81

. Cho nên, với ân huệ mà Chúa Thánh Thần ban tặng, đan 

sĩ luôn biết đón nhận với tinh thần tự do và trách nhiệm. 

Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy rằng: “Ngƣời giàu có nghĩa là những ngƣời có đầu 

óc luôn bồn chồn tìm kiếm của cải, khó vào Nƣớc Trời. Bởi vì, sự sung túc bóp nghẹt 

hoạt động của Chúa Thánh Thần mà Chúa đã hứa ban cho ngƣời nghèo. Sự nghèo khó 

vật chất, đƣợc sống theo tinh thần Phúc Âm, đi đôi với sự giầu có thiêng liêng. Những 

ngƣời no thỏa không chờ đợi Chúa Thánh Thần”
82

. Thật vậy, mối nguy sẽ rình rập cả 

đan sĩ khi bị ảnh hƣởng bởi những thói tục của xã hội tiêu thụ. Trong một cộng đoàn 

quá sung túc thƣờng có nguy cơ nảy sinh một tinh thần tự mãn gây trở ngại cho các 

cuộc thăm viếng và các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Với thách đố có thể đến từ một 

chủ nghĩa vật chất thèm khát chiếm hữu, dửng dƣng với nhu cầu và đau khổ của những 

ngƣời yếu đuối, hay chẳng quan tâm gì đến những tài nguyên thiên nhiên
83

. Cho nên, 

đời đan sĩ phải là phản kháng có sức thuyết phục chống lại một xã hội hƣởng thụ, biết 

vƣợt thắng thân xác, và những yêu sách thái quá. Đó không phải là cuộc sống sản xuất 

vật chất hay kiếm lợi vì bản thân, nhƣng là bằng lao động của đan sĩ và đƣợc triển nở 

trong đời sống của Chúa Thánh Thần. Vậy cuộc sống đan tu phải đƣợc tổ chức sao 

cho: “Anh em có những giờ dành cho lao động chân tay và những giờ dành cho việc 

đọc sách thiêng liêng”
84

. Do đó, đức khó nghèo của đan sĩ là tuyệt nhiên không tôn thờ 

tiền tài, nhƣng là triển nở tinh thần nghèo khó trong đời sống của Chúa Thánh Thần. 
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Cuộc đời đan sĩ nhƣ là một lời ngôn sứ vang lên cho xã hội tại nhiều nơi, đang thuộc 

về thế giới giầu sang có nguy cơ mất ý thức về mực thƣớc và giá trị của vật chất.  

Đối diện với những thách đố của thời đại, đan sĩ cần xác tín: “Đan viện là đền 

thờ của Chúa Thánh Thần và là nơi mà tinh thần thắng vƣợt thể xác”
85

. Do đó, đan sĩ 

biết trông cậy vào sự trợ lực của Chúa Thánh Thần, và chấp nhận trong run sợ những 

mệnh lệnh từ tay thánh Biển Đức là đan sĩ hy vọng có thể đáp lại sự mong chờ của 

Chúa Giêsu trong niềm vui của Chúa Thánh Thần, bởi vững tin rằng dù gian truân, lo 

sợ và bách hại (x. Rm 8,5). Nhờ đó, đan sĩ đạt đến niềm vui tròn đầy và viên mãn 

trong Chúa Thánh Thần nhƣ: “Nhờ lòng mến ấy tất cả những gì xƣa kia giữ vì run sợ, 

thì nay đan sĩ bắt đầu giữ không còn vất vả, nhƣng đã trở nên tự nhiên thuần 

phục…Đó là điều Chúa khấng nhờ Chúa Thánh Thần làm tỏ hiện nơi ngƣời thợ của 

Ngƣời khi đã sạch tội lỗi và thói hƣ”
86

. Cho nên, Đức Phaolô VI đã nêu ra cho tu sĩ nói 

chung, và cách riêng là đan sĩ hãy sống tinh thần nghèo khó nhƣ: “Khó nghèo là cần 

cù làm việc; khó nghèo là liên đới phục vụ ngƣời nghèo, giúp cho họ thăng tiến đời 

sống của họ; khó nghèo có nghĩa là chia sẻ tài sản”
87

. Làm việc không chỉ giúp đan sĩ 

chia sẻ kiếp sống của đại đa số quần chúng, nhƣng còn là giá trị chứng tá cho Tin 

Mừng của Đức Kitô. Đồng thời, đan sĩ nhận ra hồng ân khó nghèo từ Thiên Chúa, một 

đặc sủng đích thực của Chúa Thánh Thần. 

Nhƣ vậy, đan sĩ càng ngày cảm nếm đƣợc niềm vui khi ở trong cộng đoàn và 

càng ngày thành thạo nhờ bởi Chúa Thánh Thần huấn luyện. Nghĩa là đan sĩ luôn nhiệt 

thành với ân sủng Chúa Thánh Thần, và nhiệt thành trong sự tự do của một con cái 

Thiên Chúa. Đó là một đặc sủng đích thực của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời đan sĩ. 

2.3  Lời Khấn Vâng Phục 

Sống đức vâng phục là đan sĩ sống dƣới tác động của Chúa Thánh Thần trong 

việc tuân hành ý muốn Chúa Cha, noi gƣơng Đức Kitô, và phục vụ Hội thánh. Trƣớc 
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hết, Giáo luật cho biết ý nghĩa về lời khấn vâng phục là: “Đƣợc đảm nhận trong tinh 

thần đức tin và đức ái để theo bƣớc Đức Kitô là Đấng đã vâng phục cho đến chết, đòi 

buộc ý chí một sự tùng phục các bề trên hợp pháp, khi các ngài đại diện Thiên Chúa 

ban lệnh hợp theo hiến pháp riêng”
88

. Từ ý nghĩa này, tinh thần của đức vâng phục 

không gì khác là chính hồng ân của Chúa Thánh Thần mà đan sĩ thể hiện ngang qua 

cách sống của Đức Kitô. Do đó, đức vâng phục đƣợc bao hàm một thái độ đức tin để 

nhìn nhận “bề trên nhƣ thay quyền Chúa, và tinh thần đức tin đƣợc hình thành dƣới sự 

dẫn dắt của Chúa Thánh Thần”
89

. Khi nhìn nhận tƣ cách của Chúa Thánh Thần là 

Đấng gợi hứng mọi việc lành ngay ở trung tâm và nguồn gốc sự quyết định của đan sĩ 

bƣớc vào con đƣờng vâng phục (x. Tu Luật 71, 2), và dƣới tác động của Chúa Thánh 

Thần, sự vâng phục của đan sĩ sẽ trở nên hoàn hảo, đẹp lòng Thiên Chúa (x. Tu Luật 

5,14). Nơi đó, Chúa Thánh Thần khích lệ, mời gọi và nâng đỡ những cố gắng khiêm 

tốn của đan sĩ trong đức vâng phục. Dƣới tác động của Chúa Thánh Thần, đan sĩ đạt 

tới sự tự do trong con cái của Thiên Chúa, và sống vâng phục ngay cả trong sự bất 

công hay lòng kiêu căng của bề trên thì đan sĩ không hề nao núng trong tình yêu dành 

cho Chúa. Đồng thời, đan sĩ bắt chƣớc Chúa Kitô vâng lời Chúa Cha chấp nhận cái mà 

những ngƣời bất xứng bắt Ngƣời phải chịu (x. Tu Luật 7,34). Nhƣ vậy, đức vâng phục 

mà đan sĩ khấn hứa không những không giảm bớt phẩm giá mà còn giúp nhân vị 

trƣởng thành nhờ phát triển sự tự do của con cái Thiên Chúa. 

Thứ đến, thách đố mà đan sĩ đối diện là việc “đề cao sự tự do quả là một giá 

trị chân chính, gắn liền với sự tôn trọng con ngƣời. Nhƣng ai lại không thấy những bất 

công trầm trọng và cả những bạo hành khủng khiếp do việc sử dụng lệch lạc quyền tự 

do trong đời sống cá nhân hay các dân tộc?”
90

. Khi đối diện với những thách đố trên, 

đan sĩ nhìn nhận tinh thần vâng phục là để hƣớng tới ơn cứu độ. Cho nên, ngay từ khi 

lãnh nhận bí tích rửa tội thì đan sĩ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần cùng với các ân huệ 
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của Ngƣời (x. Rm 15,13). Từ đó, đan sĩ có khả năng nghe theo Chúa Thánh Thần ra 

lệnh, và giải thoát lòng mình khỏi chƣớng ngại, khỏi thách đố. Vâng phục bằng cách 

lắng nghe Chúa Thánh Thần nhƣ Thánh Biển Đức quả quyết: “Ai có tai, hãy lắng nghe 

lời Thánh Linh phán dạy”
91

. Khi đan sĩ gặp những điều gì quá sức, hãy xin ơn Chúa 

Thánh Thần trợ giúp và chính Ngƣời sẽ nâng đỡ đan sĩ biết lắng nghe điều lành, điều 

tốt. Nói cách khác, Chúa Thánh Thần sẽ giúp đan sĩ tham dự vào đức vâng phục của 

Đức Kitô và trong Ngƣời, đan sĩ có thể làm đƣợc mọi sự (x. Pl 4,13). Đôi khi, những 

khuynh hƣớng bỏ bê của đan sĩ lại theo triền dốc của Adam: “Bởi vì xác thịt thém 

muốn chống lại tinh thần” (Ga 5,17), và điều này vẫn tồn tại dƣới chế độ giao ƣớc mới 

của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, ơn thánh dồi dào vẫn dồi dào trên những ai đƣợc 

giao hòa và những ai đƣợc Chúa Thánh Thần yêu mến (x. Rm 5,20). Để yêu mến Chúa 

Thánh Thần thì đan sĩ biết mở lòng ra với Ngƣời( x. Tu Luật, Lời Mở 1). Một khi đã 

mở lòng ra thì đan sĩ sẽ “chạy” và “đi lên” những con đƣờng, những chiếc thang của 

Chúa và tiến lên dƣới ảnh hƣởng của Chúa Thánh Thần từ bên trong tâm hồn. Đó là 

dấu chỉ mà Chúa Thánh Thần đồng hành và ban cho đan sĩ thực thi đức vâng phục. 

Sau cùng, tinh thần vâng phục đan tu sẽ là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Thật 

vậy, Chúa Thánh Thần là Đấng gợi hứng mọi việc lành ngay ở trung tâm, và ở ngay 

nguồn gốc về sự quyết định của đan sĩ dấn thân bƣớc vào đƣờng vâng phục (x. Tu luật 

71,2). Dƣới tác động của Chúa Thánh Thần, đức vâng phục sẽ hoàn hảo trọn vẹn, và 

ngày càng trở nên đẹp lòng Thiên Chúa hơn, cũng nhƣ êm đềm hơn nơi đan sĩ (x. Tu 

luật 5,14). Do đó, đan sĩ có thể lập tức bỏ công việc mình, bỏ ý riêng mình để nhanh 

nhẹn đi đến chỗ ngƣời ta bảo đan sĩ đến, bỏ dở công việc mà không bối rối, không 

chậm trễ, và không phàn nàn (x. Tu luật 5,14). Một lòng hăng hái của tình yêu và sự 

năng động của Chúa Thánh Thần đã thôi thúc nơi tâm hồn đan sĩ (x. Rm 5,5). Đồng 

thời, sự vâng lời của tình yêu đƣợc thánh Biển Đức mô tả: “Đức vâng phục là nhân 

đức của những ngƣời không lấy gì làm hơn Chúa Kitô” (Tu Luật 5,2). Hành động đơn 

giản vì “vâng lời hiển nhiên đó là hành động vì tình yêu Chúa Kitô, và niềm vui của 
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Chúa Thánh Thần là phần thƣởng cho những hành động, những cố gắng phát xuất từ 

sự vâng lời. Có nhƣ thế, đan sĩ mới tìm thấy sự thanh thản của tâm hồn khi vâng lời”
92

. 

Ngoài ra, tinh thần vâng phục nơi đan sĩ đƣợc hiểu dƣới khía cạnh sâu xa khác, đó là 

đan sĩ “có khả năng nghe theo kẻ nào ra lệnh cho mình, và giải thoát lòng mình khỏi 

mọi chƣớng ngại, và không có gì ngăn cản đan sĩ là chú ý lắng nghe Chúa Thánh 

Thần”
93

. Đó là ân ban của Chúa Thánh Thần mà Thánh Biển Đức nhận ra và chia sẻ 

cho đan sĩ biết thực thi trong tinh thần của đức vâng phục. 

Nhƣ vậy, theo Thánh Biển Đức thì vâng phục đan tu không chỉ biết lắng nghe 

Chúa Thánh Thần theo nhân đức tự nhiên, mà đan sĩ còn biết lắng nghe tiếng tai lòng 

mình (x. Tu Luật, Lời Mở 1). Ngoài việc lắng nghe Chúa Thánh Thần, vâng phục của đan 

sĩ còn là một đặc sủng, một lời khuyên Phúc Âm và là tiếng nói của Chúa Thánh Thần.  

2.4  Lời Khấn Canh Tân 

Sống lời khấn canh tân cho đến chết là đan sĩ sống trong ơn ban của Chúa 

Thánh Thần. Trƣớc hết, Chúa Giêsu đã từng ngỏ ý với các Tông đồ: “Hãy theo Thầy” 

(Mt 19,21); “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Truyền thống đan tu Kitô giáo mô tả về nếp 

sống này nhƣ là một sự hiệp thông cộng đoàn trong việc đi theo Chúa và phục vụ theo 

gƣơng Chúa Kitô. Vậy đâu là những cam kết của lời khấn canh tân trong đời đan tu? 

Chúng ta có thể trả lời rằng: “Lời khấn canh tân có nghĩa là đan sĩ hứa hƣớng tới sự 

trọn lành của tình yêu Đức Kitô qua việc bỏ mình. Nhiệm vụ chính yếu của đan sĩ là 

tận hiến cho Tin Mừng đƣợc làm sáng tỏ cho các đan sĩ trong lời khấn canh tân”
94

. 

Lời khấn canh tân đƣợc Chúa Thánh Thần thúc đẩy đan sĩ hành động và phản ứng với 

tƣ cách là một đan sĩ đích thực. Đan sĩ đích thực là đan sĩ biết “duy trì một sự bình an 

nội tâm và đồng thời, đan sĩ biết để ý đến tiếng của Chúa Thánh Thần nói với đan sĩ 

cách riêng tƣ hay tập thể để dẫn đƣa chúng ta đi trên con đƣờng mà chúng ta không 
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biết và không thấy trƣớc. Hãy chú ý đến tiếng mời gọi của Chúa Thánh Thần trong các 

nhu cầu của thời đại”
95

. Khi biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, đan sĩ đang sống 

đúng tinh thần của Tin Mừng và sống đúng tinh thần của lời khấn canh tân. Vời lời 

khấn này đƣợc Thƣợng Hội Đồng Giám Mục nhấn mạnh cho tu sĩ nói chung, và đan sĩ 

nói riêng rằng: “Ơn gọi của những ngƣời tận hiến hãy đi tìm kiếm Nƣớc Thiên Chúa 

trên hết mọi sự, tiên vàn là một lời mời gọi hoán cải hoàn toàn, từ bỏ chính mình để 

sống hoàn toàn cho Chúa, ngõ hầu Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài”
96

. Đó là 

đan sĩ thực sự hoán cải hoàn toàn vì Nƣớc Chúa, và để hoán cải đƣợc thì cần lắng nghe 

tiếng nói của Chúa Thánh Thần thôi thúc từ bên trong đan sĩ. 

 Thứ đến, những thách đố của lời khấn canh tân giúp đan sĩ nhìn ra sự trung 

tín của mình ngang qua Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thán Thần giúp đan sĩ sống lời 

khấn canh tân bằng cách thực thi trong sự khiêm nhƣờng. Khiêm nhƣờng chính là linh 

hồn của sự đổi mới. Do đó, tinh thần của đời sống đan tu là tinh thần của đức khiêm 

nhƣờng và bác ái, là thần khí của Chúa Kitô, đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh 

Thần hoạt động trong trái tim của đan sĩ. Chính Chúa Thánh Thần dẫn “đan sĩ tới sa 

mạc để thanh luyện, phục hồi hình ảnh Đức Kitô và nâng đan sĩ lên cùng Cha bằng 

cách giúp họ biết tự hạ trong đức khiêm nhƣờng. Canh tân là một lời khấn làm cho 

đan sĩ dễ tiếp thu trong sự sáng tạo. Dĩ nhiên, đan sĩ không hứa đón nhận Chúa Thánh 

Thần, vì Chúa Thánh Thần hoàn toàn là một quà tặng nhƣng không”
97

. Đan sĩ khấn 

hứa và thực hiện lời hứa canh tân trong tinh thần khiêm nhƣờng mà Chúa Thánh Thần 

dành cho đan sĩ. Cho nên, việc rời bỏ đời sống đan tu khi đan sĩ không có lý do hợp 

pháp là điều không đƣợc. Đan sĩ cần khƣớc từ hay loại bỏ lý tƣởng trên mà trở nên 

giống Chúa Kitô hơn trong ơn gọi đan tu. Chúa Thánh Thần biểu lộ tình yêu của Thiên 

Chúa trong đời đan tu, và thổi vào hồn đan sĩ sự tự do, và sự trung tín đối với những 
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thực hành căn bản của đời đan tu. Trên tất cả, Chúa Thánh Thần sẽ mặc lấy đức ái cho 

đan sĩ, và đan sĩ đƣợc bƣớc vào cõi sống hơn là ở lại trong sự chết (x. 1Ga 3,14). 

Sau cùng, đan sĩ nắm vững yếu tố chính của lời khấn canh tân đan tu. Nhờ lời 

khấn canh tân mà mục đích của đời đan tu đƣợc làm sáng tỏ, đƣợc sáp nhập vào đời 

sống Chúa Kitô một cách trọn vẹn và đƣợc Chúa Thánh Thần chi phối toàn diện trong 

đời sống đan sĩ. Điều này đƣợc làm sáng tỏ nơi các lời khấn của đan sĩ và cách cụ thể 

là áp dụng cho sự trung tín với đời sống của Chúa Kitô nhƣ: “Đan sĩ giải thoát chính 

mình khỏi tinh thần của thế gian bằng cách từ bỏ lối sống cũ. Đan sĩ mặc lấy Chúa 

Kitô khi tiếp nhận một lối sống mới, lối sống của chính Chúa Kitô mà Ngƣời đã đề ra 

cho các môn đệ khi mời gọi họ theo Ngài”
98

. Chính Chúa Thánh Thần: “Đấng đã kêu 

gọi và đoàn tụ dân của Giao ƣớc mới, tức là Giáo hội trong cùng một đức tin, đức cậy 

và đức mến nhƣ thánh Tông đồ dạy: „Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng nhƣ 

anh em đã đƣợc kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm 

tin, một phép rửa‟ (Ep 4,4-5)”
99

. Điều này cho thấy những ai đƣợc rửa tội trong Chúa 

Kitô đều mặc lấy Chúa Kitô (x. Gl 3, 27 -28), và Chúa Thánh Thần ngự trong lòng đan 

sĩ để phân phát các ân sủng, phận vụ (x. 1Cr 12, 4 -11). 

Nhƣ vậy, sống lời khấn canh tân là đan sĩ đang sống theo sự thúc đẩy Chúa 

Thánh Thần để thực thi với tƣ cách là một đan sĩ đích thực, trung thành và khiêm 

nhƣờng. Điều này chỉ đạt đƣợc khi đan sĩ nhận ra tiếng gọi của Chúa Giêsu, tiếng gọi 

của ân sủng, tiếng gọi của Chúa Thánh Thần, Đấng đã kêu gọi và qui tụ đan sĩ sống 

đời đan tu. 

2.5  Lời Khấn Vĩnh Cư  

Lời khấn vĩnh cƣ là yếu tố đầu tiên mà Chúa Thánh Thần nối kết anh em đan 

sĩ lại với nhau trong cộng đoàn. Trƣớc hết, theo Hiến pháp và Tuyên ngôn định nghĩa 

lời khấn vĩnh cƣ là: “Đan sĩ tự nguyện kiên định trong nếp sống đan tu và sống chết 
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với anh em trong đan viện mình khấn”
100

. Khi tự nguyện kiên định và sống chết với 

anh em trong đan viện, thì đan sĩ nói lên sự liên đới của mình với anh em trong cộng 

đoàn. Sự liên đới này đƣợc chính Chúa Thánh Thần làm cho đan sĩ trở thành anh em 

của nhau. Ngay cả những kẻ chối bỏ Chúa Thánh Thần cũng không thể phủ nhận công 

việc này nơi đan sĩ. Qua lời khấn vĩnh cƣ cho thấy: “Các đan sĩ của một đại gia đình 

không phải do ý muốn của tính xác thịt, nhƣng từ nguyên ủy do ý muốn của Chúa 

Thánh Thần, đan sĩ không thể không quan tâm đến nhau. Họ chia sẻ niềm vui và nỗi 

buồn, tự do và âu lo, hòa bình và chiến tranh, yên hàn và biến động tự nhiên, thăng 

trầm về kinh tế, kỹ thuật càng xích họ lại gần với nhau, cuộc sống càng liên kết họ lại 

với nhau”
101

. Chính vì thế, khi Chúa gọi đan sĩ vào đan viện thì chính tại đan viện mà 

đan sĩ sẽ tìm thấy xƣởng thợ để làm việc, với những dụng cụ của nghệ thuật thiêng 

liêng (x. Tu Luật 4, 78,75) để đạt đƣợc phần rỗi cho mình và cho anh em đan sĩ dƣới 

sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần. Lời khấn vĩnh cƣ là đan sĩ đáp lại tiếng gọi của 

Thiên Chúa bằng cách ở với cộng đoàn, nơi mà đan sĩ khấn hứa cho đến chết.  

Thứ đến, đối diện những thách đố của lời khấn vĩnh cƣ, đan sĩ cần có Chúa 

Thánh Thần. Thách đố thứ nhất là về bề ngoài. Đan sĩ đào tu sẽ là hành động vi phạm 

đến lời khấn vĩnh cƣ một cách trực tiếp nhất. Với ý định từ bỏ nếp sống đan tu, đan sĩ 

cần xác định: “Thánh Biển Đức ngần ngại để một đan sĩ đi ra khỏi hàng ngũ anh 

em…Ngài muốn đan sĩ sống hiệp thông trực tiếp với anh em mình, hiệp thông trong sự 

sống và sự chết, hiệp thông trong ý chí và hiệp thông tinh thần trong Chúa Thánh 

Thần”
102

. Không những thế đan sĩ đào tu sẽ còn vi phạm lời khấn mà mình tuyên hứa 

nhƣ: “Một đan sĩ có thể vi phạm lời khấn vĩnh cƣ một cách nghiêm trọng khi bỏ trốn 

sang đan viện khác mà không có phép của bề trên liên hệ, và với ý định không bao giờ 

trở lại cộng đoàn mình”
103

. Thách đố thứ hai là bề trong của đan sĩ. Đan sĩ có thể thiếu 
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tính vĩnh cƣ khi quyết tâm cho bằng đƣợc, hoặc không có lý do chính đáng, và với đặc 

ân tạm thời sống ngoài nội vi hoặc thay đổi đời sống vĩnh cƣ sang một đan viện khác. 

Khi đối diện với thách đố này, đan sĩ cần trung thành tiến bƣớc trên con đƣờng Phúc 

Âm và thánh Luật đề ra. Từ đó, chính Chúa Thánh Thần sẽ đảm nhận và điều khiển đan 

sĩ đi vào tinh thần của lời khấn vĩnh cƣ. Thách đố sau cùng là một cách gián tiếp. Đan sĩ 

có thể hành động đi ngƣợc lại với lời khấn vĩnh cƣ bằng cách đe dọa rời bỏ đan viện để 

đạt đƣợc sự cho phép của bề trên. Chính hành động này, đan sĩ cần khám phá ra rằng: 

“Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17). Cho 

nên, đan sĩ không còn để cho những ảo tƣởng của sự tự do bề ngoài lừa dối hay phỉnh 

gạt, nhƣng hãy để Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn. 

Sau cùng, đan sĩ cần sống với tinh thần vĩnh cƣ một cách tích cực hơn trong 

đời đan tu. Tính vĩnh cƣ đƣợc ví nhƣ đan viện có cửa và cửa đó không đƣợc mở rộng 

cho những gì đến với đan viện. Những ăng-ten cần phải có Chúa Thánh Thần kiểm 

soát để chọn lựa những gì có ích và vô ích, có trách nhiệm và sinh hoa trái tốt cho toàn 

thể cộng đoàn mà không gây xao động và âu lo (x. Tu Luật 64, 16). Tính vĩnh cƣ đƣợc 

thánh Biển Đức nêu ra cho đan sĩ nhƣ: “Hãy ở trong phòng của con và nó sẽ dạy con 

mọi thứ. Một cây không thể sinh hoa trái khi nó thƣờng xuyên bị dời đi chỗ khác, và 

đan sĩ cũng vậy không thẻ sinh hoa trái nếu thƣờng xuyên thay đổi địa sở của 

mình”
104

. Do đó, đan sĩ phải cẩn thận giữ gìn con tim mình. Bởi vì, tâm hồn đan sĩ là 

đền thờ của Chúa Thánh Thần, và cần giữ lòng mình khỏi những ảnh hƣởng tai hại từ 

ngoài vào. Cũng vậy, đan viện là nơi ngự trị của Chúa Thánh Thần, và cánh cửa đan 

viện chỉ mở ra để đón nhận những gì đến từ Chúa Thánh Thần, chứ không tiếp đón 

mọi thứ khác (x. Ga 10, 7). Nghĩa là con tim đan sĩ hay cánh cửa của đan viện biết mở 

ra và đóng lại là vì Chúa. Nhƣ thế, khi chọn lựa đời sống đan tu ngang qua lời khấn 

vĩnh cƣ, đan sĩ đã tìm thấy trong đó một hình thức phù hợp nhất để bƣớc theo Chúa 

Kitô. Đặc biệt khi đặt tờ khấn trên bàn thờ, đan sĩ muốn đánh mất mạng sống mình vì 
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Chúa nhƣ: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình 

vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu đƣợc mạng sống ấy”( Mc 8,35). 

Nhƣ vậy, nhờ lời khấn vĩnh cƣ mà đan sĩ nhận biết Chúa Thánh Thần là Đấng 

đã nối kết từng đan sĩ thành một cộng đoàn, và chính Ngƣời dẫn đƣa đan sĩ đi vào sự 

hiệp thông với Chúa Cha, với Con của Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô (x. 1Ga 1,3). 

3. Chúa Thánh Thần Giúp Đan Sĩ Sống Những Thực Hành Căn Bản 

Trong đời sống đan tu, đan sĩ có năm yếu tố thực hành căn bản và đƣợc thánh 

Biển Đức nêu ra trong cuốn Tu luật nhƣ sau: xa lánh thế gian, sống đời cầu nguyện, 

khổ chế Tin Mừng, đời sống chung và lao động. Chính Chúa Thánh Thần sẽ là Đấng 

trợ giúp đan sĩ thực thi những thực hành căn bản này. 

3.1  Xa Lánh Thế Gian 

Cô tịch và thinh lặng là yếu tố cần thiết cho việc nguyện cầu, khi đan sĩ sống 

xa lánh trần gian. Trƣớc hết, Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt Chúa Giêsu vào trong sa 

mạc để sống đời nguyện cầu ở nơi thanh vắng. Thật vậy, Chúa Giêsu đã tìm đến nơi cô 

tịch và thanh vắng để cầu nguyện (x. Mt 6,6). Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ 

làm nhƣ vậy. Với những năm tháng ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazaret, thì đây là kinh 

nghiệm “sa mạc” của Chúa Giêsu, trƣớc khi Ngƣời thi hành sứ vụ công khai, sự hấp 

hối trong vƣờn cây dầu, và sự bỏ rơi hoàn toàn trên thập giá. Thậm chí, trong suốt thời 

gian công khai thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã thƣờng xuyên rút lui vào nơi thanh vắng 

để cầu nguyện, đặc biệt là vào ban đêm (x. Mt 14,23; Mc 1,35).  

Trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần đã ban cho Giáo hội 

và thế giới có một sự tách biệt. Tức là không có sự dính bén với xã hội, Chúa Giêsu đã 

thánh hiến sự cô tịch và thinh lặng ở những thời điểm khác nhau trong suốt cuộc đời 

của Ngƣời, và cách đặc biệt là “Suốt bốn mƣơi ngày, Ngƣời đƣợc Thánh Thần dẫn đi 

trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,2). Hoa quả phong phú nhất của sự cô tịch 

là sự trƣởng thành nội tâm của những ai kiên trì trong đó, đây chính là trải nghiệm mà 

Chúa Giêsu để lại cho đời sống đan tu. Một đời sống mà đan sĩ sẽ đƣợc đổi mới, mạnh 
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mẽ trong đức tin và trƣởng thành trong sự thanh vắng cũng nhƣ sự thinh lặng nội tâm 

của đan sĩ (x. Ep 3, 14-19). 

Thứ đến, Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ xa lánh thế gian để sống thinh lặng và 

cô tịch hơn. Thật vậy, Giáo hội rút đời sống đan tu ra khỏi một xã hội ồn ào và đặt các 

đan sĩ vào trong mối tƣơng quan đặc biệt với toàn thể vũ trụ. Nghĩa là đan sĩ không 

phải chạy trốn khỏi thế gian, nhƣng là tiếp tục cho sự hiện diện mới. Nó giống nhƣ 

một cuộc chạy trốn để tiến gần tới trái tim Thiên Chúa hơn: “Đừng ai nghĩ rằng, vì tận 

hiến nhƣ thế, các tu sĩ trở nên xa lạ với mọi ngƣời và vô dụng với xã hội trần thế. Dù 

đôi khi không trực tiếp phụ giúp ngƣời đồng thời với mình nhƣng tu sĩ lại hiện diện 

cùng họ cách sâu xa hơn trong lòng Chúa Kitô và cộng tác một cách thiêng liêng với 

họ”
105

.  

Đời sống cô tịch và thinh lặng sẽ giúp đan sĩ trong tƣơng quan mở ra với chiều 

kích hiệp thông sâu xa hơn, và điều này đƣợc thánh Antôn quả quyết: “Đan sĩ sống 

trong sa mạc đƣợc cứu khỏi ba trận chiến: với con mắt, lỗ tai và miệng lƣỡi. Nhƣng 

vẫn còn tồn tại một trận chiến khác đó là chiến tranh của con tim”
106

. Một cách thanh 

thản và bình an, đan sĩ học đƣợc nhiều điều mới, với ngôn ngữ không lời, và là ý nghĩa 

đích thực của đời đan tu. Do đó, sự thinh lặng và cô tịch trong đan tu lại là cơ hội giúp 

đan sĩ biết trau dồi để sống yêu mến và truyền đạt về thực tại đó. Nghĩa là từ lời nói 

đến hành vi của đan sĩ đều trở nên giống Chúa Kitô hơn.  

Sự thanh vắng và cô tịch nhƣ là yếu tố quan trọng, là “nét riêng” mà đời sống 

đan tu dành cho Chúa. Hơn nữa, Công đồng Vaticanô II xác nhận tầm quan trọng này 

nhƣ: “Ơn Chúa Thánh Thần tác động mỗi ngƣời một cách khác: có những ngƣời đƣợc 

gọi làm chứng nhân tỏ tƣờng cho sự mong đợi quê trời bảo tồn chứng tích sống động 

trong gia đình nhân loại, một số khác đƣợc gọi để hiến thân phục vụ con ngƣời trong 

phạm vi trần thế, dùng sự phục vụ ấy chuẩn bị chất liệu cho Nƣớc Trời”
107

. Đây chính 
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là lý do mà các đan viện tiếp tục cần đƣợc hiện diện và đƣợc mời gọi hơn nữa nhằm 

bảo vệ sự thanh vắng cũng nhƣ cô tịch để sống cho mục đích đó. 

Sau cùng, Chúa Thánh Thần sẽ giúp đan sĩ xa lánh trần gian để sống nội vi 

một cách triệt để hơn. Khi thánh Biển Đức áp dụng những nguyên tắc của việc rút lui 

khỏi xã hội cho đời đan tu thƣờng ngày, và ngài kết luận rằng: “Để đan sĩ khỏi viện cớ 

cần thiết mà chạy rông ở ngoài, vì nhƣ thế không ích lợi cho linh hồn họ”
108

. Đúng 

vậy, đời chiêm niệm hạn chế tối đa những cuộc xuất hành khỏi nội vi, và cách cụ thể, 

với những cuộc viếng thăm gia đình hay bạn bè, liên lạc bằng thƣ từ....vv. Chỉ khi cần 

lắm, đan sĩ mới đƣợc phép ra khỏi nội vi. Viện phụ là ngƣời hƣớng dẫn cộng đoàn và 

ngài có trách nhiệm thiết định về những chuẩn mực liên quan đến việc tuân giữ luật 

nội vi hay luật thinh lặng sao cho phù hợp với đời đan tu. Mặc dù trong một số trƣờng 

hợp ngoại lệ nào đó và ở khoảng thời gian nào đó đan sĩ có phép để ra ngoài đan viện 

lo công tác đƣợc giao hoặc phải giao thiệp với những ngƣời liên hệ nhiều hơn thì 

những trƣờng hợp này đừng lạm dụng phép để ra ngoài khi không cần thiết, hay loan 

truyền những chuyện tầm phào, thƣờng xuyên chiều theo những trò giải trí thế gian 

nhƣ: “Phim ảnh, tạp chí thế tục, nhà hàng hạng nhất, và những thứ tƣơng tự thì lỗi 

phạm lời khấn canh tân, và có thể tạo nên một gƣơng xấu. Cũng có thể nói nhƣ thế đối 

với đan sĩ thƣờng xuyên lạm dụng internet”
109

. Nhƣ một hệ luận áp dụng vào cuộc 

sống thực tiến, đó là đan sĩ cần lƣu ý một vài hành động đơn lẻ có thể gây nguy hiểm 

về tính luân lý. Chẳng hạn, việc tự ý rời khỏi nội vi, gửi thƣ từ mà không xin phép, vào 

một trang web đáng ngờ trên mạng, hoặc gọi điện thoại mà biết chắc bề trên không 

đồng ý...vv. Những hành vi nhƣ thế không chỉ liên quan đến đức vâng phục mà còn 

đụng chạm đến việc xa lánh thế gian của đời đan tu nơi đan sĩ.  

3.2  Đời Sống Cầu Nguyện 

 Đời sống cầu nguyện của đan sĩ là rất quan trọng, hình thức cầu nguyện đƣợc 

thể hiện qua việc đọc sách thiêng liêng, đời sống phụng vụ và cầu nguyện liên lỉ trong 
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các công việc làm hàng ngày. Trƣớc hết, khi đan sĩ đọc sách thiêng liêng, Chúa Thánh 

Thần tác động trên đan sĩ để cầu nguyện. Nhờ Chúa Thánh Thần mà đan sĩ đƣợc tiếp 

cận với Lời Thiên Chúa, và tiếp cận với Lời Thiên Chúa qua chính bản văn Thánh 

Kinh. Khi tiếp cận với Kinh Thánh, đan sĩ đƣợc sống trong trƣờng học của Chúa 

Thánh Thần và nghe Ngƣời giảng giải về Chúa Con và Chúa Cha (x. Ga 16,15). Chính 

Chúa Thánh Thần có sứ mạng đƣa đan sĩ vào sự thật toàn vẹn này (x. Ga 16,13), và 

cũng chính Thánh Thần tình yêu sẽ làm cho đan sĩ đi sâu vào đời sống của Ba Ngôi 

Thiên Chúa. 

 Ngoài ra, trong việc tiếp cận với Lời Chúa, tâm tình của đan sĩ là biết yêu 

mến Chúa, đƣợc ở với Ngƣời để tìm kiếm và đƣợc gần gũi với Ngƣời hơn (x.Tv 26,8). 

Do đó, đan sĩ không ngạc nhiên khi thấy thánh Biển Đức dành nhiều giờ trong ngày, 

và nhất là những tháng trong mùa đông cho việc đọc sách thiêng liêng (x. Tu Luật 48). 

Ngày nay, hoa trái thiêng liêng vẫn nở rộ trong các đan viện nhờ tiếp cận thƣờng 

xuyên với Lời Chúa: “Đan sĩ càng học tập trong trƣờng Chúa Thánh Linh, cuộc sống 

càng trở nên hiệp nhất, hiệp nhất giữa lý thuyết và thực hành, hiệp nhất trong ý muốn 

của Chúa Thánh Thần và các ý muốn nơi ta, hiệp nhất trong các tƣ tƣởng của Thiên 

Chúa và tƣ tƣởng của con ngƣời”
110

. Tiếp cận với Lời Chúa chính là cách thế để nâng 

tâm hồn lên Chúa, và đƣợc thực hiện dƣới tác động của Chúa Thánh Thần. Từ đó, việc 

siêng năng đọc Lời Chúa sẽ giúp đan sĩ tiến sâu trong con đƣờng tìm Chúa và yêu mến 

Ngài nhiều hơn. 

Tiếp đến, Chúa Thánh Thần cùng đan sĩ sống trong tâm tình phụng vụ. Phải 

chăng chính Chúa Thánh Thần đã dạy đan sĩ biết ca hát: “Hỡi toàn thể chúng sinh, ca 

ngợi Chúa đi nào” (Tv 150,6). Chính Chúa Thánh Thần là Đấng linh hứng những lời 

và cung điệu đẹp đẽ nhất cho nền thần vụ đan tu, và Ngƣời không ngừng gợi ra những 

cách thế cho việc thờ lạy, tôn kính và cầu xin nơi đan sĩ (x. Rm 8,24). Trong Chúa 

Thánh Thần, đan sĩ nhận đƣợc hơi thở của nhịp sống, biết ca ngợi vinh quang, quyền 

năng, lòng nhân hậu và từ bi của Ngƣời. Cho nên, phụng vụ các giờ kinh diễn tả căn 
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tính sâu xa nhất nơi đan viện nhƣ là một cộng đoàn ngợi khen, và biết trao ban trọn 

vẹn cuộc sống cho một mình Thiên Chúa nhân danh toàn thể Giáo hội. Theo truyền 

thống đan tu, cộng đoàn là tác nhân trực tiếp cử hành các giờ kinh phụng vụ, còn từng 

cá nhân đơn lẻ là thứ yếu. Phụng vụ ở đây đƣợc hiểu các giờ thần vụ hay thánh lễ. Cho 

nên, thánh Biển Đức quy định: “Anh em hãy lấy lòng kính sợ Chúa mà quỳ xuống tại 

nơi làm việc để cử hành thần vụ.”
111

 

Sau cùng, Hiến Pháp và Tuyên Ngôn Hội dòng Xitô cũng xác nhận vai trò của 

Chúa Thánh Thần trên lời cầu nguyện của đan sĩ: “Chính Thánh Thần Chúa đặt vào 

tâm hồn những lời van xin khôn tả và dẫn đƣa mọi ngƣời thành tâm thiện chí đến 

nguồn chiêm niệm”
112

. Quả thế, không đan sĩ nào có thể nói: “Cha ơi, Cha”, nếu 

không ở trong Chúa Thánh Thần (x. Rm 8,15), không đan sĩ nào có thể thân thƣa: 

“Đức Giêsu là Chúa”, nếu không đƣợc Chúa Thánh Thần tác động (x. 1Cr 12,3). 

Chính Chúa Thánh Thần đã linh hứng cho việc cầu nguyện, Ngƣời dạy cho đan sĩ biết 

thờ phƣợng “Chúa Cha trong tinh thần và chân lý” (Ga 4,23). Chỉ có Chúa Thánh 

Thần làm cho đan sĩ am hiểu cầu nguyện và chỉ có Ngƣời mới gợi lên trong tâm hồn 

đan sĩ vui thích cầu nguyện. Thánh Biển Đức đã khuyến khích đan sĩ hãy có tâm tình 

nhƣ: “Hát thần vụ thế nào cho tâm trí hòa hợp với lời ca, nghĩa là lo sao cho trọn vẹn 

cả con ngƣời phải ăn khớp với những tâm tình mà Chúa Thánh Thần đặt vào lòng và 

trên môi miệng đan sĩ”
113

. Nhƣ vậy, Chúa Thánh Thần luôn đồng hành cùng đan sĩ 

trong lời cầu nguyện, và chính Ngƣời là tình yêu của Chúa Cha, ngự trong tâm hồn 

đan sĩ, gần gũi, khích lệ, nâng đỡ cũng nhƣ biến đổi cuộc đời đan sĩ trong hành trình 

cầu nguyện.  

3.3  Khổ Chế Tin Mừng 

Chúa Thánh Thần hƣớng dẫn đan sĩ biết sống khổ chế Tin Mừng theo gƣơng 

Chúa Giêsu, khổ chế theo tinh thần Kitô giáo và đặc biệt là khổ chế theo nếp sống của 
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đời đan tu. Thật vậy, Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ noi gƣơng Chúa Giêsu sống khổ 

chế. Chính Chúa Giêsu là chìa khóa để đi vào sự thật của khổ chế đan tu. Sự thống hối 

chân thành, việc hãm mình cá nhân đã đƣợc diễn tả đức tin của đan sĩ trong công cuộc 

sáng tạo mới, và điều này đƣợc diễn tả qua thập giá, sự phục sinh của Đức Giêsu (x, 

1Cr 2,16). Chúa Thánh Thần cùng đan sĩ sống tinh thần khổ chế của Kitô giáo. Kinh 

nghiệm Kitô giáo chỉ ra rằng, sống tinh thần Tám Mối Phúc đòi hỏi một cuộc chiến 

thiêng liêng sâu xa và kiên trì chống lại thế gian trên nhiều phƣơng diện nhƣ: “Nhƣ 

dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của” (1Ga 2,16). 

Cuộc đấu tranh của thân xác, linh hồn, và ý chí thƣờng gây ấn tƣợng bên ngoài nhƣ là 

sự nghiêm khắc thiếu tự nhiên của cuộc sống. Thực ra, nó là cách thức đƣợc thông 

chia với đau khổ của Đức Kitô. Cho nên, sự trƣởng thành của đan sĩ là đi vào lối sống 

thanh đạm của Chúa Kitô nhƣ lao động chân tay, trong cung cách cầu nguyện, chịu sự 

sỉ nhục và kiên trì trong thử thách. Với nếp sống này sẽ củng cố ý chí đan sĩ, và khuất 

phục thân xác cho linh hồn qua các nhân đức luân lý, cũng nhƣ khuất phục các linh 

hồn cho Thiên Chúa qua các nhân đức đối thần nhƣ: “Chúa Thánh Thần dùng những 

đòi hỏi của Tin Mừng bình thƣờng này, để nhân cách nếp sống của đan sĩ đã bị tổn 

thƣơng bởi sự tìm kiếm ham muốn nhục dục, có thể chữa lành và đƣợc tái lập lại trong 

hình ảnh của Chúa Kitô”
114

. Đây là những đòi buộc mà Chúa Thánh Thần muốn đan sĩ 

thi hành và từ đó đƣợc chữa lành trong Chúa Kitô. 

Ngoài ra, Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ sống khổ chế trong ơn gọi đan tu. 

Thánh Biển Đức nhấn mạnh đến công việc chân tay trong tinh thần khổ chể, và nhƣ 

ngài xác định: “Chỉ khi nào đan sĩ sống bằng thành quả lao động của mình nhƣ các Tổ 

phụ và nhƣ các Tông đồ, khi ấy chúng ta mới là đan sĩ”
115

. Dựa trên truyền thống đan 

tu trƣớc thánh Biển Đức đã làm sáng tỏ tinh thần khổ chế qua ba yếu tố nhƣ sau: “Thứ 

nhất, việc trình bày khó khăn trong đời sống đan tu luôn luôn hình thành một yếu tố 

quan trọng trong việc huấn luyện ứng sinh. Thứ hai, trên tất cả những khó khăn này là 
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sự từ bỏ mà chính cuộc sống đòi hỏi nhƣ: rời bỏ gia đình và bạn bè lâu dài, không còn 

làm chủ ngày sống của mình, mọi sự là của chung, lối sống đạm bạc, kiên trì trong 

cầu nguyện và phụng vụ, lao động thủ công. Thứ ba, động cơ thúc đẩy để đón nhận 

những yếu tố khó khăn khắc nghiệt này của đời đan tu, là để theo một Thiên Chúa chịu 

đóng đinh. Tiếp nối tinh thần đó, Thánh Biển Đức đã khuyến khích các môn sinh: 

„Chúng ta sẽ kiên nhẫn chia sẻ các đau khổ của Đức Kitô để đáng đƣợc dự phần 

thƣởng Nƣớc Trời‟(Tu Luật, Lời mở, số 50)”
116

. Do đó, khổ chế căn bản của đan tu là 

thập giá Đức Kitô và cách cụ thể là sống tinh thần vƣơng đế để theo Chúa Giêsu bằng 

cách chết đi cho chính mình, để bƣớc vào sự sống mới của Ngƣời. Với chiều hƣớng 

đó, đan sĩ không chỉ chia sẻ cuộc sống khó nghèo của Đức Kitô mà còn luôn hăng hái 

cùng với Đức Kitô trong chay tịnh, thức khuya, cầu nguyện, lao động vất vả, chịu sỉ 

nhục…vv 
117

.  

Nhƣ vậy, khổ chế trong đời đan tu là nhằm hỗ trợ tiến trình đan sĩ tìm Chúa 

trong ơn gọi chiêm niệm, và đồng thời, khắc phục mọi nết xấu cũng nhƣ bảo toàn đức 

ái của đan sĩ sống đời đan tu để ngày nên hoàn thiện hơn.  

3.4  Đời Sống Chung 

Đời sống chung của đan sĩ là một chứng từ sống động về sự hiện diện của Đức 

Kitô ở giữa Dân Ngƣời. Thật vậy, sau khi Đức Giêsu lên trời, nhờ ân ban Chúa Thánh 

Thần, một cộng đoàn huynh đệ đã hình thành quanh các Tông đồ, và họ biết ca ngợi 

Thiên Chúa, sống tình hiệp thông với nhau (x. Cv 2, 42 – 47; 4 32 – 35). Tình hiệp 

thông đó chính là mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa, và mầu nhiệm này 

chính là “đoàn dân đƣợc kết hiệp nhờ sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 

Thánh Thần. Đời sống huynh đệ nhằm phản ánh chiều sâu và sự phong phú của mầu 

nhiệm này, bằng cách tạo ra một nơi cƣ ngụ cho Thiên Chúa Ba ngôi giữa môi trƣờng 
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nhân loại, nhằm tiếp tục đƣa vào lịch sử ân huệ hiệp thông mà chỉ duy Ba Ngôi Thiên 

Chúa mới có”
118

.  

Sự hiệp thông của đời sống chung đƣợc Giáo hội hƣớng tới nếp sống chung 

của đan viện: “Xin các Hội Dòng Chiêm niệm lập các nhà trong những sứ truyền giáo, 

nhƣ họ đã làm khá nhiều, để ở đó, nhờ sống thích nghi với các truyền thống tôn giáo 

đích thực của các dân tộc, họ tỏ cho những ngƣời ngoài Kitô giáo thấy một chứng tích 

cao đẹp về uy quyền và tình yêu của Thiên Chúa cũng nhƣ về sự hiệp nhất trong Chúa 

Kitô”
119

. Quả vậy, những gì Thiên Chúa tìm kiếm nơi đan sĩ không chỉ là giữ luật bên 

ngoài nhƣng còn là một tình yêu sống động đƣợc diễn tả qua sự hiệp nhất nơi đan sĩ 

với cộng đoàn. Nó có nghĩa, đan sĩ là nhân chứng sống động cho sự hiện diện của 

Chúa Kitô trong các hoạt động của cộng đoàn, qua các nghĩa vụ của đan sĩ. Từ đó, đan 

sĩ dấn thân một cách quảng đại hơn trong các công tác mà cộng đoàn trao phó.  

Đồng thời, đời sống đan tu đƣợc hình thành từ chính Đức Kitô, và đan sĩ vào 

Dòng là tìm Chúa, là tìm chính Đức Kitô. Chính trong Chúa Thánh Thần mà đan sĩ 

nhìn nhận một vị thủ lãnh là Đức Kitô. Không ai có thể nói: Lạy Chúa Giêsu nếu 

không phải bởi Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 12,3). Vị thủ lãnh đó chính là Chúa Kitô, và 

đƣợc hiểu trong đời sống đan tu là viện phụ. Trách nhiệm của đời sống chung là cầu 

nguyện chung, làm việc chung và dùng bữa chung: “Đời sống cộng đoàn bao hàm: 

kinh nguyện chung, làm việc chung, bàn ăn chung. Mọi sự là của chung, và đƣợc viện 

phụ nhƣ ngƣời cha điều khiển cộng đoàn.  Đời sống cộng đoàn đòi hỏi các đan sĩ 

tham dự các giờ kinh chung một cách điều hòa đúng đắn với tâm hồn phấn khởi vui 

tƣơi”
120

. Chính trong Chúa Thánh Thần, đan sĩ có một đức tin, đức cậy và lề luật mà 

đan sĩ đƣợc sống bởi một đức ái cùng những thói lệ giống nhau (x. Tu Luật 2, 22). 

Nghĩa là trong đan viện mọi ngƣời có cùng một tình yêu dành cho nhau (x. Tu Luật 

2,16), mỗi đan sĩ có những quyền nhƣ nhau (x. Tu Luật 3), mỗi đan sĩ cùng có một khả 
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năng sống nhƣ nhau để phát triển lý tƣởng đời đan tu, và không ai có thể gán cho mình 

bất cứ sự gì là quyền riêng, nhƣng tất cả là của chung (x. Tu Luật 33, 6). 

Chúa Thánh Thần cũng là linh hồn của mỗi đời sống cộng đoàn. Ngài bày tỏ 

những điểm ƣu tiên của bác ái có thể góp phần vào sự hiệp nhất và bình an trong đời 

sống cộng đoàn. Ngài sắp đặt để cho lời nói và gƣơng sống của Đức Kitô về tình yêu 

huynh đệ trở thành sức mạnh hoạt động trong cõi lòng, nhƣ thánh Phaolô đã nói (x. 

Rm 5,5). Bằng ân sủng, Ngài làm cho tình yêu của trái tim hiền dịu và khiêm tốn, thái 

độ phục vụ, lòng tha thứ anh hùng của Đức Giêsu thấm nhuần trong cách ăn nết ở của 

những ngƣời đƣợc thánh hiến. Sự phấn khởi vui tƣơi đƣợc chính Chúa Thánh Thần 

đồng hành, khích lệ và nối kết các đan sĩ với nhau trong Đức Kitô. Chúa Thánh Thần 

là Đấng tạo nên sự hiệp nhất này trong đức ái và trong sự khiêm nhƣờng hoàn hảo. 

Chính vì thế, khi đã nhận ra trách nhiệm của đời sống chung, đan sĩ cần tránh những 

yếu tố tiêu cực nhƣ: “Thói quen lơ đễnh tham gia các hoạt động của cộng đoàn, thái 

độ khinh thị, kiêu ngạo hay lƣời biếng sẽ chống lại lời khấn canh tân… Kẻ thù thƣờng 

xuyên nhất của đời sống chung là thói tìm kiếm những đặc ân, những phép đặc biệt và 

những thoái thác”
121

.  

3.5  Lao Động 

Chúa Thánh Thần đồng hành cùng đan sĩ trong tinh thần lao động ngang qua 

từng công việc đƣợc trao. Trƣớc hết, niềm vui sống và thực thi bổn phận đƣợc giao 

trong nhịp sống đan tu chỉ có đƣợc khi đan sĩ biết sống trong ân huệ của Chúa Thánh 

Thần. Ơn huệ này chỉ phát sinh khi đan sĩ biết cậy dựa vào chính Chúa Thánh Thần. 

Chính Thánh Thần của Thiên Chúa giúp đan sĩ nhận ra giá trị lao động, và lao động sẽ 

là điều kiện cần thiết để đan sĩ khỏi phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các ân nhân. Cho 

nên, đan sĩ nên làm việc để tự nuôi sống bản thân và cộng đoàn nhƣ thánh Phaolô đã 

nhắn nhủ các tín hữu Thêxalônica. Điều này cũng đƣợc thánh Biển Đức giải thích nhƣ: 

“Chỉ khi nào đan sĩ sống bằng thành quả lao động của mình nhƣ các tổ phụ và nhƣ 
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các tông đồ, khi ấy chúng ta mới thật là đan sĩ”
122

. Đây là ân huệ mà Chúa Thánh 

Thần ban cho đan sĩ khi sống bằng chính thành quả lao động của mình. 

Thứ đến, Chúa Thánh Thần hƣớng đan sĩ đến tinh thần sám hối ngang qua 

việc lao động hàng ngày. Thật vậy, một cộng đoàn quá sung túc thƣờng có nguy cơ 

gây tự mãn và trở ngại cho các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Một cuộc sống no thỏa 

thì không cần đến Chúa Thánh Thần. Cho nên, lao động với sự khó nhọc, sự mệt mỏi, 

và thi thoảng buồn chán, là việc hãm mình đầu tiên mà Thiên Chúa muốn con ngƣời 

gánh vác (x. St 3, 17 -19). Đan sĩ hoàn toàn là một con ngƣời cho nên qua lao động, 

các đan sĩ đƣợc tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa nhƣ Ngƣời đã truyền 

cho Ađam: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy 

làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1,28). Do đó, 

bằng lao động của mình, đan sĩ sẽ chiếm đƣợc quyền tồn tại hầu triển nở cho một cuộc 

sống trong Chúa Thánh Thần.  

Sau cùng, lao động là dụng cụ trong tay đan sĩ để phục hồi mọi sự trong Chúa 

Kitô. Chúa Thánh Thần tôn vinh Thiên Chúa, và Đức Giêsu là Con của Ngƣời, không 

những bằng cách mạc khải vẻ đẹp uy linh của Thiên Chúa mà còn làm đan sĩ biết yêu 

mến thực tại đó hơn. Để yêu mến đƣợc thì đan sĩ cần từ bỏ thành tích của thế gian và 

chỉ cho thế gian thấy triều đại của Chúa Kitô không ở trong thế gian này. Cho nên, 

Thánh Biển Đức khẳng định về điều này nhƣ: “Còn về giá cả đừng để tật xấu lẻn vào, 

nhƣng luôn luôn bán hạ giá hơn ngƣời đời một chút để trong mọi sự Thiên Chúa đƣợc 

tôn vinh”
123

. Do đó, đan sĩ cần từ bỏ tất cả, và đi theo Đức Giêsu. Nghĩa là đan sĩ cần 

chống lại những điều xấu xa trong tâm hồn để tìm kiếm Thiên Chúa, và gặp gỡ đƣợc 

vinh quang của Thiên Chúa. Lao động của đời đan tu là không từ bỏ giá trị vẻ đẹp của 

tạo vật, nhƣng là nhắm vào sự biến đổi của chúng. Sự biến đổi đó đƣợc thể hiện qua 

việc phục vụ xã hội nhƣ: “Giúp đỡ ngƣời nghèo và khách vãng lai tìm đến đan viện để 

tĩnh tâm cấm phòng. Lao động để tạo thế quân bình tâm sinh lý và phát triển khả năng 

riêng. Lao động là phòng ngừa tật xấu, nhàn cƣ vi bất thiện và rèn luyện nhân đức. 
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Lao động để tham gia công trình cứu thế, sáng tạo và hoàn thiện vũ trụ”
124

. Đó là ân 

huệ mà Chúa Thánh Thần dùng và trao ban cho đan sĩ khi nhận ra tinh thần lao động 

của đời đan tu. Tinh thần này không chỉ gia tăng nhịp sống đức tin của đan sĩ mà còn 

bảo tồn nét đẹp lao động của đan viện.  

4. Đan Sĩ Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần 

Trong đời đan tu, có rất nhiều cách thế giúp đan sĩ đƣợc lớn lên trong Chúa 

Thánh Thần. Đan sĩ đƣợc nối kết và lớn lên trong Chúa Thánh Thần ngang qua ơn gọi 

chiêm niệm. Triển nở trong ơn gọi chiêm niệm là đan sĩ biết sống hoán cải liên tục, 

sống linh đạo hiệp thông, và yêu mến cộng đoàn một cách trọn vẹn. Từ đó, đan sĩ sẽ 

đƣợc lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến; đồng thời đan sĩ đƣợc nhận ra Chúa 

Thánh Thần chính là Đấng Đồng Hành trong đời sống đan tu mà đan sĩ theo đuổi.  

4.1  Triển Nở Ơn Gọi Chiêm Niệm 

Sống triển nở ơn gọi đan tu chiêm niệm là đan sĩ biết hoán cải liên lỉ, sống linh 

đạo hiệp thông và yêu mến cộng đoàn cách trọn vẹn. Trƣớc hết, đan sĩ sống hoán cải 

để cam kết sống trọn vẹn với cộng đoàn, và đƣợc sống theo nếp sống căn bản mà Đức 

Giêsu đề ra. Nếp sống căn bản này chính là chƣơng trình của linh đạo Thánh Biển 

Đức, và linh đạo này muốn các đan sĩ đƣợc trở nên “đồng hình đồng dạng với mầu 

nhiệm Đức Kitô nhƣ thế, đời sống thánh hiến thể hiện theo một danh nghĩa đặc biệt 

tuyên xƣng Chúa Ba Ngôi, đặc điểm của toàn thể đời sống Kitô hữu. Đó là nhìn nhận 

với lòng ngƣỡng mộ vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh 

Thần”
125

. Sự hoán cải của đan sĩ sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng 

ngày. Nó nói lên một chƣơng trình kết hợp giữa nền tu đức Phúc Âm và huyền nhiệm 

Kitô giáo để hƣớng tới việc gặp gỡ Đức Kitô trong tình yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa 

dành cho đan sĩ, và tình yêu mà đan sĩ dành cho Ngƣời. Chính ân huệ tình yêu sẽ là 
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mối tƣơng quan qua lại giữa Chúa Giêsu và đan sĩ. Điều này sẽ đƣợc trải nghiệm cả 

trong thân xác lẫn tâm hồn đan sĩ.  

Thứ đến, sống linh đạo hiệp thông là đan sĩ sống với một cam kết của tình yêu 

cộng đoàn. Thật vậy, lời khấn vĩnh cƣ nối kết các đan sĩ một cách trực tiếp với sự hiệp 

nhất trong cộng đoàn. Đan sĩ sống hiệp thông trong các ân huệ của đức tin, đức cậy, và 

đức mến trên hành trình về Quê Trời. Cho nên, sự hiệp thông đó đƣợc hiểu nhƣ là 

“linh hồn của cộng đoàn mà Chúa Thánh Thần đã tạo dựng trong Giáo hội sơ khai và 

tiếp tục tạo dựng qua các thế kỷ”
126

. Chính vì thế, tinh thần vĩnh cƣ mà Thánh Biển 

Đức đã nói lên linh đạo hiệp thông này, và đƣợc ngài giải thích cách rõ ràng nhƣ: Linh 

đạo hiệp thông đƣợc biểu lộ sự chiêm ngắm của con tim về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 

đang cƣ ngụ trong đan sĩ. Linh đạo hiệp thông là khả năng để nghĩ đến các anh chị em 

của chúng ta trong đức tin bên trong sự hiệp nhất sâu xa của Thân Thể Mầu Nhiệm. 

Linh đạo hiệp thông là nhìn thấy những gì tích cực nơi ngƣời khác để đón nhận và 

đánh giá nó nhƣ quà tặng của Thiên Chúa. Linh đạo hiệp thông là biết cách tạo ra 

không gian cho các anh chị em chúng ta là mang lấy gánh nặng cho nhau (x. Gl 6,2). 

Đây là những cách thế mà đan sĩ cần sống trung tín với Đức Kitô. 

Sau cùng, đan sĩ sống yêu mến cộng đoàn một cách trọn vẹn hơn qua lời khấn 

vĩnh cƣ. Tình yêu chân thật là đan sĩ chấp nhận Dòng nhƣ nó là hiện thân cụ thể của 

đặc sủng đan tu, và đƣợc đặt trên nền tảng của đặc sủng ơn gọi là Chúa Thánh Thần. 

Đan sĩ yêu mến Dòng vì qua nếp sống này đƣợc Giáo hội chăm sóc, và biểu lộ lòng 

thƣơng xót của Thiên Chúa. Dòng là dấu hiệu chính xác của tình yêu mà Thiên Chúa 

ban tặng, Dòng cống hiến cho đan sĩ những gì con tim khao khát và kiếm tìm, Dòng 

cung cấp cho đan sĩ một sự cách ly khỏi sự huyên náo ồn ào của thế gian, Dòng giúp 

đan sĩ vƣợt thắng sự kiêu ngạo, Dòng trao ban cho đan sĩ sự thinh lặng để đến với 

Thiên Chúa trong cầu nguyện, nâng đỡ đan sĩ lúc gặp khó khăn, và phụng vụ làm cho 

đan sĩ sống phong phú ngày sống bằng tình yêu của Đức Kitô. Do đó, sự tốt lành, niềm 

vui, và sự thánh thiện chân thật đến từ nơi sâu thẳm của con tim đan sĩ. Một con tim 
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đƣợc chính Chúa Giêsu đụng chạm đến, chứ không phải đến từ những hoàn cảnh bên 

ngoài, và tình yêu đó đƣợc diễn tả nhƣ sau: “Nếu đan sĩ yêu mến đời đan tu, hãy đặt 

tình yêu vào đó. Đan sĩ sẽ kín múc đƣợc tình yêu đó. Yêu mến đời đan tu đòi hỏi một 

sự quảng đại hƣớng đến một đời sống đan tu. Yêu mến cộng đoàn đan tu đòi hỏi đan sĩ 

phải biến mình thành tôi tớ mọi ngƣời”
127

. Sống đời cộng đoàn là đan sĩ thể hiện bằng 

tình yêu, và tình yêu đƣợc khởi phát bởi Chúa Thánh Thần. 

Nhƣ vậy, để triển nở trong ơn gọi đan tu thì đan sĩ hãy để chính Chúa Thánh 

Thần huấn luyện, và từ đó, đan sĩ đƣợc biến đổi, biết sống hiệp thông, yêu mến cộng 

đoàn mình hơn. 

4.2  Lớn Lên Qua Các Nhân Đức 

Là một Kitô hữu hay là một đan sĩ, chúng ta đều đƣợc Chúa Thánh Thần đồng 

hành, ban ơn và trợ giúp để sống ba nhân đức đối thần: Tin – Cậy – Mến. Từ ba nhân 

đức này, đan sĩ đƣợc gia tăng niềm tin, củng cố đức cậy và sống trọn vẹn đức mến 

trong đời đan tu. Vậy Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ đƣợc lớn lên qua ba nhân đức này 

nhƣ thế nào? Trƣớc hết, để gia tăng đời sống đức tin thì Chúa Thánh Thần trợ giúp đan 

sĩ sống đời sống mới. Thật vậy, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chính là lúc đan sĩ đƣợc 

làm con Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Kitô, đƣợc tháp nhập vào Hội thánh và 

đƣợc tham dự vào sứ vụ của Hội thánh
128

. Đồng thời, đan sĩ đƣợc trở nên đền thờ của 

Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,19). Bởi vì, chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ đan sĩ biết 

cầu nguyện với Thiên Chúa (x. Gl 4,6), và khi đã trở nên sức sống cho đan sĩ, Chúa 

Thánh Thần thúc đẩy thực thi các lời khuyên Phúc Âm (x. Gl 5,25) để mang lại hoa 

trái của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5,22). Chính nhờ đức tin mà đan sĩ tự nguyện, sống 

phó thác và dâng hiến trọn vẹn thân xác cho Thiên Chúa: “Một cách tự do dâng lên 

Thiên Chúa mạc khải sự quy phục hoàn toàn của lý trí và ý chí, đồng thời sẵn lòng 

chấp nhận mạc khải Ngài ban cho. Để đƣợc niềm tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa 

                                                             
127 Augustine Roberts, Ocso, Đặt Nền Tảng Trên Đức Kitô, Chuyển Ngữ: Lm Gioan Tân Phan Văn Toàn, O.Cist, 

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phƣớc, Tr. 368. 
128 Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo – 2016, Số 1213. 



64 

 

đi trƣớc giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần”
129

. Do đó, đan sĩ của 

Đức Kitô thì không những cả đời sống đức tin mà còn biết tuyên xƣng, làm chứng và 

truyền bá đức tin về Đức Kitô nhƣ đã đƣợc nhắc đến trong Giáo lý Công giáo: “Mọi 

tín hữu…phải sẵn sàng tuyên xƣng Đức Kitô trƣớc mặt ngƣời ta, và bƣớc theo Ngƣời 

trên đƣờng thập giá, giữa những bách hại mà Hội thánh luôn luôn gặp phải. Việc phục 

vụ và làm chứng cho đức tin là những điều phải có để đƣợc cứu độ”
130

. Nghĩa là cả 

cuộc đời đan sĩ luôn làm triển nở tinh thần đức tin, sống trung thành với lời cầu 

nguyện, dứt bỏ quyến luyến thế gian, chuyên chăm giờ đọc sách thiêng liêng, học hỏi 

giáo lý và nghiên cứu Kinh Thánh. Đó là những cách thế mà đan sĩ sống gia tăng đức 

tin trong ơn gọi để đạt đƣợc ơn cứu độ. 

Thứ đến, đan sĩ đƣợc chính Chúa Thánh Thần củng cố đức cậy trong chính ơn 

gọi. Thật vậy, Chúa Thánh Thần thôi thúc đan sĩ kết hợp với Thiên Chúa, và khao khát 

đạt tới Chân Thiện Mỹ. Sự thôi thúc này giúp đan sĩ đặt tin tƣởng vào lời hứa của 

Chúa Giêsu, và biết cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là 

sức riêng của đan sĩ (x. Dt 10,23). Do đó, đức cậy luôn đáp ứng khát vọng mai sau nơi 

đan sĩ là chính Thiên Chúa. Bởi vì, đan sĩ đƣợc tạo dựng theo hình ảnh của Thiên 

Chúa (x. St 1,27) và do đó, ơn gọi đan sĩ là khao khát hƣớng về Thiên Chúa là hạnh 

phúc mai sau (x. Mt 5,8). Cho nên, các mối phúc mà đan sĩ đang sống trong đời đan tu 

là hƣớng về Nƣớc Trời và dĩ nhiên, những thách đố trong đời đan tu sẽ là cách thế để 

thanh luyện con ngƣời đan sĩ. Tuy nhiên, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và cuộc 

khổ nạn của Ngƣời, Thiên Chúa sẽ gìn giữ đan sĩ trong niềm hy vọng (x. Rm 5,5). 

Sống niềm hy vọng của đan sĩ đƣợc ví nhƣ “cái neo chắc chắn và bền vững của tâm 

hồn”, thả sâu vào “nơi Đức Giêsu đã vào nhƣ ngƣời tiền phong mở đƣờng cho chúng 

ta” (Dt 6,19-20). Vì thế, đức cậy cũng là vũ khí bảo vệ đan sĩ trong cuộc chiến đấu để 

đƣợc cứu độ: “Mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn 

cứu độ” (1Tx 5,8). Đức cậy mang lại cho cuộc đời đan sĩ niềm vui ngay cả lúc khó 
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khăn và thử thách: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian 

truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). Đức cậy đƣợc nuôi dƣỡng trong các 

giờ thần vụ, các giờ sách thiêng liêng, các giờ cầu nguyện hay mọi sinh hoạt của đời 

đan tu. Qua đức cậy, Thiên Chúa hứa ban Nƣớc Trời cho đan sĩ (x. Rm 8,28 – 30).  

Sau cùng, Chúa Thánh Thần giúp đan sĩ sống trọn vẹn đức mến. Thật vậy, 

sống đức mến là đan sĩ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thƣơng tha nhân 

nhƣ chính mình (x. Ga 15,12). Đức Giêsu đã lấy đức mến làm điều răn mới (x. Ga 

13,34). Điều răn mới này dạy đan sĩ sống vì tình yêu mà Chúa Thánh Thần tuôn đổ 

hơn là vì sợ hãi, và đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5,22-23). Đan sĩ sống 

đức mến là tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa và của Đức Kitô: “Anh em hãy ở lại 

trong tình thƣơng của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại 

trong tình thƣơng của Thầy” (Ga 15, 9-10). Thánh Phaolô mô tả về đức mến nhƣ: 

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tƣơng, không vênh vang, không tự đắc, 

không làm điều bất chính, không tìm tƣ lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 

không mừng khi thấy sự gian ác, nhƣng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ 

tất cả, tin tƣởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7). Nhờ đức mến 

mà đan sĩ củng cố và thanh luyện khả năng yêu nhƣ Chúa yêu. Đức mến nâng khả 

năng này lên mức trọn hảo siêu nhiên của tình yêu Thiên Chúa
131

. Cho nên, cuộc sống 

chia sẻ niềm vui, trao ban bình an và lòng thƣơng xót nơi nhịp sống đan sĩ sẽ là hoa 

trái trọn hảo của đức mến. Đây chính là dấu chỉ mà đan sĩ sống và thực thi đức mến 

một cách trọn vẹn trong nhịp sống đan tu. 

Nhƣ vậy, để lớn lên qua các nhân đức, đan sĩ cần có Chúa Thánh Thần làm 

triển nở đời sống đức tin, củng cố trong đức cậy và sống trọn vẹn đức mến trong ơn 

gọi chiêm niệm. 
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4.3  Chúa Thánh Thần: Đấng Đồng Hành Không Thể Thiếu Trong Đời Đan 

Tu 

Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành không thể thiếu trong đời đan tu: chính 

Ngƣời đồng hành với đan sĩ trong đời đan tu, qua các lời khuyên Phúc Âm và những 

yếu tố nền tảng của đời đan tu. Trƣớc hết, Chúa Thánh Thần đồng hành cùng đan sĩ 

ngang qua đời tu. Thật vậy, đời đan tu là một đặc sủng và đặc sủng này đến từ chính 

Chúa Thánh Thần. Theo Tông huấn về đời sống thánh hiến mời gọi đan sĩ hãy: “Nhớ lại 

với lòng biết ơn Thánh Thần những hình thái phong phú đời sống thánh hiến đã đƣợc 

Ngƣời khơi lên qua dòng lịch sử và hôm nay còn đang hiện diện trong lòng Giáo 

hội”
132

. Lòng biết ơn đó đƣợc thể hiện qua tinh thần của đấng sáng lập, và chính đấng 

sáng lập chỉ ra đƣờng hƣớng của Chúa Thánh Thần. Do đó, Giáo hội mời gọi đan sĩ luôn 

biết: “Trung thành duy trì tƣ tƣởng và chủ trƣơng của các vị sáng lập liên quan đến bản 

chất, mục đích, tinh thần và đặc tính của tu hội mà nhà chức trách có thẩm quyền của 

Giáo hội đã thừa nhận, cũng nhƣ liên quan đến truyền thống lành mạnh của tu hội, tất 

cả những điều ấy tạo thành gia sản của tu hội”
133

. Cho nên, việc trung thành với tinh 

thần của đấng sáng lập lại là một ân huệ của Chúa Thánh Thần dành cho đan sĩ, và ân 

huệ đó giúp đan sĩ biết sống nhiệt huyết với đòi buộc của đời thánh hiến đan tu. 

Thứ đến, Chúa Thánh Thần đồng hành và nâng đỡ đan sĩ sống các lời khuyên 

Tin Mừng. Khi bƣớc chân vào đan viện thì đan sĩ đã hiến dâng cho Thiên Chúa hoàn 

toàn trong ơn gọi để phụng sự và làm vinh danh Ngài. Việc hiến dâng này phải kể đến 

nhờ bí tích rửa tội mà đan sĩ biết “chết đối với tội” và đƣợc trở nên con ngƣời mới. 

Tuy nhiên, để có thể lãnh nhận ơn Chúa một cách tròn đầy thì chính Chúa Thánh Thần 

khuyến khích đan sĩ khao khát sống và tuân giữ các lời khuyên Tin Mừng. Những lời 

khuyên này giúp đan sĩ sống với Thiên Chúa một cách thân tình hơn: “Những lời 

khuyên Phúc Âm đƣa đến đức ái, và nhờ đức ái, những lời khuyên ấy kết hiệp các tu sĩ 

cách đặc biệt với Giáo hội và với mầu nhiệm Giáo hội, thế nên đời sống thiêng liêng 
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của họ cũng phải mƣu cầu lợi ích cho toàn thể Giáo hội”
134

. Đó là những cách thức 

giúp đan sĩ sống thân tình hơn với Thiên Chúa và gắn kết với đời đan tu hơn ngang 

qua sự trợ giúp của Chua Thánh Thần. 

Nhờ việc tuân giữ các lời khuyên mà đan sĩ đƣợc mời gọi hƣớng nhìn về mầu 

nhiệm Nƣớc Trời, và từ đó, đan sĩ quyết bƣớc theo Chúa Kitô với một con tim không 

chia sẻ (x. 1Cr 7,34). Bởi vì, đời thánh hiến đan tu có nguồn gốc trong Tin Mừng và 

trung tâm của Tin Mừng chính là Chúa Kitô. Cho nên, những lời khuyên nhƣ khiết 

tịnh, khó nghèo, vâng phục, canh tân và vĩnh cƣ sẽ đƣợc Chúa Thánh Thần thúc đẩy và 

đổ tràn vào tâm hồn đan sĩ (x. Rm 5,5). Đồng thời, đan sĩ càng ngày càng sống cho 

Chúa Kitô (x. Cl 1,24) và từ việc tuân giữ các lời khuyên mà đan sĩ trở thành một con 

ngƣời có mực thƣớc, trật tự, yên ổn, và bình an trong tâm hồn
135

. Một sự bình an chỉ 

có đƣợc khi đan sĩ sống trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. 

Sau cùng, Chúa Thánh Thần đồng hành và trợ giúp đan sĩ thực thi những yếu 

tố nền tảng của đời đan tu. Thật vậy, đan sĩ đƣợc mời gọi để hoàn toàn biến đổi nên 

ngọn lửa thiêu và đƣợc thấm đƣợm bởi Thánh Thần của Chúa Kitô. Do đó, đời sống 

đan tu đã mở ra ba con đƣờng đƣợc biến đổi trong Chúa Kitô nhƣ: “Con đƣờng sâu 

thẳm nhất của sự biến đổi thì chung cho tất cả mọi Kitô hữu. Đó là Thánh Thần ban 

sự sống của Đức Kitô, khi Ngài dẫn dắt trái tim con ngƣời cách kín đáo qua những 

thử thách của sa mạc tiến vào miền đất hứa. Đó là nhân tính và cƣ ngụ giữa chúng ta. 

Một con đƣờng bổ sung, đƣợc chia sẻ bởi nhiều Kitô hữu, đƣợc theo khi tâm trí và con 

tim ngƣời đan sĩ đƣợc nuôi dƣỡng bởi việc đọc sách thiêng liêng. Qua việc đọc sách 

thiêng liêng, ngƣời đan sĩ tham gia vào lời nguyện của Chúa Giêsu và tôn thờ trong 

thinh lặng mầu nhiệm cách thế „Ngôi Lời đã trở nên ngƣời phàm và cƣ ngụ giữa 

chúng ta‟(Ga 1,14). Con đƣờng thứ ba, trong đó cuộc đời của Đức Giêsu trở thành 

môn đệ của Ngƣời hôm nay. Đó là hình thức sống của cuộc sống con ngƣời mà Đức 

Giêsu đã chọn để sống nhƣ một sự mặc khải mang tính xã hội học của tình yêu Ba 

                                                             
134 Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 44. 
135 X. Dom. Sighard Kleiner Viện Phụ Cả Dòng Xitô, Duy Nhất Trong Chúa Thánh Thần (Các Bài Nói Chuyện 

Thiêng Liêng Về Luật Thánh Biển Đức), Đan Viện Phƣớc Lý 2009, Tr. 35 – 36. 
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Ngôi. Ngƣời đề xuất nếp sống này, thậm chí cả ngày nay, cho nhiều ngƣời chúng ta 

thân tín của Ngƣời để giúp dẫn họ tới Cha trong Chúa Thánh Thần. Nó là một con 

đƣờng, một cuộc phiêu lƣu tuyệt vời của đời sống thánh hiến và đời sống đan tu”
136

. 

Với ba con đƣờng trên, liên hệ đến con tim, tâm trí và thân xác của đan sĩ sẽ đƣợc lớn 

lên trong sự đơn thành với thánh ý Chúa Cha, và với vẻ đẹp bừng cháy nơi nhân tính 

Đức Kitô. Ngoài ra, đan sĩ cần cầu nguyện để đƣợc tỉnh táo, để tỉnh thức, và ngoan 

ngoãn sống trong sự hƣớng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu không nhƣ thế, đan sĩ sẽ 

dần mất đi tính nhạy cảm của lƣơng tâm mà Thiên Chúa mời gọi đáp lại hằng ngày. 

Ngài mời gọi đan sĩ sống đời đan tu, và ban cho đan sĩ một sứ vụ đặc biệt ở giữa dân 

Ngài. Từ đó, Ngài đến gặp gỡ đan sĩ bằng cách sống cụ thể trong đời sống cộng đoàn, 

và mời gọi đan sĩ hoàn tất sứ mạng đặc biệt này. Đồng thời, đan sĩ không thể tự mình 

sống trong ơn gọi đƣợc nhƣng là bƣớc đi trong Chúa Thánh Thần, yêu thƣơng anh chị 

em đồng loại và cầu nguyện theo nhƣ lời đan sĩ khấn hứa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
136 Augustine Roberts, OCSO, Đặt Nền Tảng Trên Đức Kitô, Chuyển Ngữ: Lm Gioan Tân Phan Văn Toàn, 

O.Cist, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phƣớc, Tr. 493 – 494. 
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Kết Luận 

Qua những gì vừa trình bày trên, chúng ta thấy đề tài: “Chúa Thánh Thần, 

Đấng Đồng Hành Trong Đời Đan Tu” là một chủ đề rất thực tế và cần thiết cho mọi 

ngƣời Kitô hữu nói chung, cho đời đan sĩ nói riêng. Từ đề tài này gợi mở một cái nhìn 

mới về Chúa Thánh Thần, Đấng đồng hành trên đời sống Giáo hội, trên các tín hữu và 

cách riêng là trên các đan sĩ qua đời sống thiêng liêng. 

Khởi đi từ Kinh Thánh cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của Chúa Thánh 

Thần trong đời sống Giáo hội. Thật vậy, Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội đã thâu tóm 

bảy điểm chính yếu nhƣ sau: Chúa Thánh Thần đƣợc cử đến vào ngày lễ Ngũ Tuần (x. 

Ep 2,18), Chúa Thánh Thần không ngừng thánh hóa Giáo hội; Chúa Thánh Thần là 

Đấng ban sự sống (x. Ga 4,14), nhờ Ngƣời, Chúa Cha tác sinh những kẻ đã chết vì tội 

lỗi, cho đến khi Ngƣời phục sinh thân xác hay chết của họ và chứng thực họ là nghĩa 

tử (x. Gl 4,6; Rm 8,15 -16); Chúa Thánh Thần dẫn Giáo hội trong sự thật toàn vẹn (x. 

Ga 16,13); Chúa Thánh Thần hợp nhất Giáo hội trong sự hiệp thông và trong tác vụ, 

Ngƣời xây dựng và hƣớng dẫn Giáo hội với nhiều hiện sủng và đoàn sủng khác nhau, 

Ngƣời trang điểm Giáo hội bằng các hoa quả của Ngƣời (x. Ep 4,11-12; 1Cr 12,4; Gl 

5,22); Chúa Thánh Thần không ngừng canh tân, và làm cho Giáo hội luôn tƣơi trẻ
137

. 

Các Kitô hữu đƣợc nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Thần 

Khí của Thiên Chúa chúng ta (x. 1Cr 6,11), đƣợc thánh hóa, và kêu gọi nên thánh (x. 

1Cr 1,2), họ trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,19). Chính Thánh Thần 

của Chúa Con dạy họ cầu nguyện với Chúa Cha, và vì trở thành sự sống của họ, Chúa 

Thánh Thần thúc đẩy họ hành động để mang lại hoa trái của Chúa Thánh Thần (x. Gl 

5,22) qua việc thực hành đức ái. Chúa Thánh Thần chữa chúng ta khỏi các viết thƣơng 

do tội lỗi (x. Ep 4,23), Ngƣời canh tân nội tâm chúng ta do cuộc biến đổi nội tâm (x, 

Ep 4,23), soi sáng và củng cố để chúng ta sống nhƣ con cái sự sáng (x Ep 5,8), nhờ 

sống lƣơng thiện, công chính và chân thật trong hết mọi chuyện (x Ep 5,9)
138

. 

                                                             
137 X. Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II, Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội, Ban Hành Ngày 21/11/1964, Số 4. 
138 X. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo Hà Nội – 2016, Số 1695. 
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Giáo hội cũng đã nhìn nhận vai trò của Chúa Thánh Thần có ảnh hƣởng rất lớn 

trên đời sống thiêng liêng của đan sĩ. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là động lực chính 

của đời sống thiêng liêng. Chính Ngƣời thôi thúc đan sĩ tìm kiếm, và kết hiệp với 

Thiên Chúa. Nghĩa là Ngƣời gieo vào lòng đan sĩ sự khao khát đạt đến Chân Thiện 

Mỹ. Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn đan sĩ nhƣ là đền thờ (x. 1Cr 3,16; 6,19). 

Chúa Thánh Thần biến đổi tâm trí đan sĩ hòa hợp với thần trí của Thiên Chúa (x. 1Cr 

2,10 -15). Chính Ngƣời là vị thầy dạy nội tâm nhƣ: “Chúa Thánh Thần là vị thầy nội 

tâm của đời sống theo Đức Kitô, ngƣời khách trọ dịu hiền và ngƣời bạn linh hứng, 

hƣớng dẫn, sửa chữa và củng cố đời sống này”
139

. 

Chúa Thánh Thần trở thành nguyên ủy của đời sống mới nơi đan sĩ. Thật vậy, 

Ngƣời thúc đẩy đan sĩ làm việc lành (x. Rm 8,14; 1Cr 12,6). Chúa Thánh Thần ví nhƣ 

nƣớc hoặc lửa thanh tẩy tội lỗi đan sĩ (x. Mt 3,11; Ga 3,5-9). Ngƣời thắp lên ánh sáng 

đức tin (x.1Cr 2,10-16). Ngƣời khơi lên niềm hy vọng trong tâm hồn (x. Rm 15,13). 

Ngƣời tiêm nhiễm cho đan sĩ lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân (x. Rm 5,5). 

Ngƣời là nguồn mạch của niềm vui nội tâm (x. Rm 14,17; Gl 5,22). Ngƣời ban sức 

mạnh để làm chứng tá cho Đức Kitô (x. Cv 1,5). Cách riêng, Ngƣời dạy đan sĩ biết 

cách cầu nguyện (x. Rm 8,26 -27). 

Ngoài ra, đan sĩ sống với những hồng ân của Chúa Thánh Thần nhƣ những tập 

tính thiên phú, đƣợc trao ban với ơn công chính hóa, và ơn nghĩa tử thần linh. Sự thúc 

đẩy đó chính là bảy ơn của Chúa Thánh Thần dành cho đan sĩ nhƣ ơn khôn ngoan, ơn 

thông minh, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, ơn hiểu biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Chúa. 

Chính thánh Grêgôriô Cả đã quy gán mỗi hồng ân cho mục đích cụ thể nhƣ: “Ơn khôn 

ngoan bổ khuyết cho tính dại dột, ơn thông minh cho trí tuệ thiếu sắc bén, ơn biết lo 

liệu cho tính hấp tấp vội vàng, ơn dũng cảm cho tính lo âu, ơn đạo đức cho thái độ 

cứng cỏi của tâm hồn”
140

. Nhƣ vậy, nhân đức là do con ngƣời tập tành mà có, còn ân 

huệ là do Chúa Thánh Thần ban tặng nhƣng không mới có đƣợc. 

                                                             
139 Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, Nxb Tôn Giáo Hà Nội – 2016, Số 1697. 
140 Felipe Gómez Ngô Minh, Sj, Chúa Thánh Thần, Một Dạng Tổng Lƣợc Thần Học Về Chúa Thánh Thần, Nxb 

An Tôn Và Đuốc Sáng, Năm 2009, Tr. 172. 



71 

 

Sau cùng, đan sĩ sống theo ơn của Chúa Thánh Thần qua chính đời sống 

thiêng liêng. Khi sống theo đời sống thiêng liêng, là đan sĩ cần đƣợc sống theo sự 

hƣớng dẫn bởi chính Chúa Thánh Thần. Cho nên, đan sĩ sống theo và bƣớc cùng với 

Chúa Thánh Thần (x. Gl 5,25). Nghĩa là bƣớc cùng Chúa Thánh Thần thì không còn 

làm phiền lòng Ngƣời nữa (x. Ep 4,30). Nếp sống này đƣợc thánh Phaolô chỉ ra cho 

thấy hệ quả của hai hạng ngƣời nhƣ: một hạng ngƣời sống theo sự hƣớng dẫn của 

Chúa Thánh Thần và một hạng ngƣời thì sống theo tính xác thịt (x. Rm 8, 5-9; Gl 5, 

16-23). Hậu quả của hai nếp sống này đƣợc diễn tả nhƣ sau: những việc do tính xác 

thịt gây ra thì ai cũng rõ nhƣ: “Dâm bô ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, 

bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp,chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sƣa, chè 

chén, và những điều khác giống nhƣ vậy” (x. Gl 5,19-21); trái lại, hoa quả của Thánh 

Thần sẽ là: “Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền 

hoà, tiết độ” (x. Gl 5, 22-23). 
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