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Hồng Ân Chúa Thánh Thần 

 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến sự thật trọn vẹn, làm cho chúng ta được 
trưởng thành trong đời sống đức tin, được lãnh nhận trọn vẹn Ơn Cứu Rỗi đã được 
Chúa Giêsu thực hiện cho tất cả và mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần là Hồng Ân 
Cao Cả, và chính Ngài cũng là Ðấng ban ơn. Khi nói về Ơn Chúa Thánh Thần, giáo lý 
của giáo hội có sự phân chia làm hai loại ơn Chúa Thánh Thần như sau: Hồng Ân Bảy 
Ơn Chúa Thánh Thần, và Ơn Ðoàn Sủng. 

Chúng ta có thể hiểu như sau về sự khác biệt giữa hai loại Ơn Chúa Thánh Thần. 
Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần được trao ban cho mỗi người lãnh nhận bí tích 
Rửa Tội và Thêm Sức, để giúp cho mỗi người được lớn lên trong sự thánh thiện. Hồng 
Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần có liên hệ đến công việc Thánh Hóa Bản Thân mỗi tín 
hữu. Hồng Ân Bảy Ơn làm cho mỗi người chúng ta được trở nên nhạy cảm hơn để 
lãnh nhận và chu toàn những soi sáng của Chúa. Bốn ơn đầu là Khôn Ngoan, Trí Hiểu, 
Thông Biết, và Tư Vấn, là những Ơn giúp cho tâm trí chúng ta được biết Chúa và 
những Sự Thật cứu rỗi được Ngài mạc khải, biết mỗi ngày một sâu xa hơn, rõ ràng 
hơn, theo như lời Chúa Giêsu đã hứa: "Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con đến sự 
thật trọn vẹn". Ba Ơn sau, Can Ðảm, Ðạo Ðức, và Kính Sợ Thiên Chúa, thì trợ giúp 
cho Ý Chí, giúp chúng ta yêu mến Chúa một ngày một mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, 
mỗi người đều có TRÍ KHÔN để hiểu biết và Ý Chí để yêu mến. Biết và Yêu mến là 
hai hoạt dộng chính của con người. Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp cho 
hai khả năng này của con người, để con người dược biết và yêu mến Chúa mỗi ngày 
một hơn, và như thế được thánh hóa mỗi ngày một nhiều hơn, được trưởng thành 
trong sự thánh thiện. Trong cựu ước, đoạn Kinh Thánh căn bản để khai triển giáo lý về 
Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần, là đoạn trích từ sách Tiên Tri Isaia, chương 11, 
câu 1-3, như sau: 

"Từ gốc tổ Giêssê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ. Từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm 
non. Thần Khí Ðức Chúa, sẽ ngự trị trên vị nầy: Thần Trí Khôn Ngoan và Minh 
Mẫn, Thần Trí mưu lượt và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và kính sợ Nước Chúa. 
Lòng kính sợ Ðức Chúa làm cho Người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo 
dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo như lời của kẻ khác nói." 
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Như vừa nói trên: có hai loại Ơn Chúa Thánh Thần được ban cho những môn đệ của 
Chúa Giêsu Kitô, để nhắm đến hai mục tiêu riêng biệt nhưng luôn liên kết với nhau. 
Loại ơn thứ nhất được ta gọi là "Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần" nhằm đến việc 
xây dựng sự thánh thiện của bản thân người Kitô, cho người Kitô được mỗi ngày một 
lớn lên trong sự thánh thiện. Loại ơn Chúa Thánh Thần thứ hai được gọi bằng từ hơi 
chuyên môn là "Ơn Ðoàn Sủng" được ban cho người Kitô, không nhắm xây dựng điều 
thiện hảo riêng, sự thánh thiện riêng cá nhân người Kitô, nhưng là để nhằm đến việc 
xây dựng cộng đoàn giáo hội Chúa, trợ giúp người Kitô trong công cuộc dấn thân 
phục vụ anh chị em, dấn thân làm chứng cho Chúa, dấn thân xây dựng nhiệm thể 
Chúa. Ðó là hai tiêu chuẩn khác nhau để giúp ta phân biệt hai loại ơn ban của Chúa 
Thánh Thần. 

Mỗi người Kitô chúng ta được lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần lần đầu tiên qua bí tích 
Rửa Tội, để có được sự sống thần thiêng của Chúa. Rồi mỗi người Kitô được lãnh 
nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt hơn, qua bí tích thêm sức, ghi dấu cho sự 
trưởng thành thiêng liêng của người Kitô. Và hằng ngày, mỗi người chúng ta sống 
dưới sự soi sáng nâng đỡ của Chúa Thánh Thần và tiếp tục lãnh nhận những Ơn ngài 
ban cho. Cách nói nầy có thể gây nên sự hiểu lầm, dường như thể mỗi lần ta lãnh nhận 
"một ít Chúa Thánh Thần", cho đến khi được lãnh nhận Ngài trọn vẹn hơn. Không 
phải như vậy. Khi ta nói đến sự tăng trưởng, sự lớn lên trong Chúa Thánh Thần, chúng 
ta không nên hiểu theo phạm vi số lượng, ít nhiều, từ phía Chúa Thánh Thần, nhưng 
phải hiểu theo phẩm chất từ phía con người chúng ta. Chúa Thánh Thần được trao ban 
trọn vẹn cho chúng ta. Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh Thần được trao ban trọn vẹn cho 
chúng ta. Và mặc dù không phải tất cả mọi người đều lãnh nhận tất cả mọi ơn đoàn 
sủng như nhau, nhưng những ơn/ hay ơn đoàn sủng nào được Chúa Thánh Thần ban 
cho, thì cũng được ban trọn vẹn cho người nhận. Sự trưởng thành, sự lớn lên trong 
Chúa Thánh Thần, đây là sự trưởng thành từ phía người Kitô lãnh nhận ơn Chúa. 
Không phải Chúa Thánh Thần, không phải Ơn Ngài thay đổi, mà là chính con người 
chúng ta thay đổi, là thái độ sẵn sàng của chúng ta nhiều ít để đón nhận, và cộng tác 
với ơn Chúa ban. Chúng ta ý thức ít hay nhiều, vâng phục ít hay nhiều những sự soi 
sáng của Chúa. Ðây là điều mà mỗi người Kitô chúng ta cần phải quan tâm hằng ngày, 
để được lớn lên trong sự thánh thiện với sự trợ lực của Hồng Ân Bảy Ơn Chúa Thánh 
Thần, vừa đồng thời dấn thân hữu hiệu hơn trong việc xây dựng Nhiệm Thể Chúa 
Kitô, tùy theo và với sức mạnh của Ơn Ðoàn sũng đã lãnh nhận. Nhìn trong viễn 
tượng nầy, chúng ta thấy rõ trách nhiệm của mình đối với bản thân vừa đồng thời đối 
với giáo hội, đối với anh chị em xung quanh. Khi chúng ta cộng tác với Hồng Ân Bảy 
Ơn Chúa Thánh Thần để lớn lên trong sự thánh thiện bản thân, vừa đồng thời cộng tác 
với Ơn Ðoàn Sũng của Chúa để chia sẻ công việc của cộng đoàn giáo hội, để chu toàn 
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chương trình của Chúa trong thế gian, thì căn cước Kitô của chúng ta được cũng cố và 
sự hiệp nhất giáo hội xây dựng và được thể hiện. Và lúc đó công việc của chúng ta 
cũng như của Giáo Hội được trổ sinh nhiều hoa trái phong phú. Không có sự mâu 
thuẫn, đối lập, giữa sự thánh thiện cá nhân và sự hiệp nhất giáo hội; cũng không có sự 
đối lập mâu thuẫn giữa những ơn đoàn sũng khác nhau được trao ban cho mỗi người 
trong giáo hội, bởi vì tất cả đều chỉ phát xuất từ một Chúa Thánh Thần mà thôi. 
Những lời sau đây của thánh Phaolô tông đồ đáng chúng ta suy nghĩ và đem vào tâm 
cho thật sâu: 

"Có nhiều đặc sủng khác nhau,nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều việc phục 
vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn 
có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi 
người một cách khác nhau, là vì ích chung. Người thì được Thánh Thần ban cho 
ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thánh Thần ban cho ơn hiểu biết để 
trình bày. Kẻ thì được Thánh Thần ban cho lòng tin, kẻ thì được cũng chính Thánh 
Thần duy nhất ấy ban cho ơn chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì 
được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói 
các thứ tiếng lạ. Nhưng chính Thánh Thần duy nhất ấy làm ra tất cả những điều 
đó và phân định cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Ngài." (1Co 12,4-11). 

Phải tất cả là hồng ân. Mỗi người chúng ta tự sức mình thì không có gì để tự phụ và 
gây chia rẻ, căng thẳng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn 
tất cả mọi tín hữu Chúa, để mỗi người chúng con được lớn lên trong tình yêu 
thương, trong sự thánh thiện, trong tình hiệp nhất với nhau, để làm vinh danh 
Chúa và mưu ích thật cho anh chị em. Amen. 

Msgr. Peter Nguyen Van Tai 

	  
	  

7 Ơn Chúa Thánh Thần: 

1. Ơn Khôn Ngoan Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái. 

2. Ơn Hiểu Biết Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội 
dạy. 

3. Ơn Biết Lo Liệu Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống. 

4. Ơn Sức Mạnh Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn. 
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5. Ơn Thông Minh Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa. 

6. Ơn Ðạo Ðức Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em. 

7. Ơn Kính Sợ Thiên 
Chúa 

Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm 
phiền lòng Ngài. 

	  


