
                        NĂM ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN 
 

Từ tháng 9 năm nay 2011, các tín hữu Công Giáo tại Ille-et-Vilaine thuộc Tổng Giáo 

Phận Rennes ở miền Tây Bắc nước Pháp, bắt đầu Năm Đức Chúa Thánh Thần. ”Năm 

Đức Chúa Thánh Thần” được Hội Đồng Giám Mục Pháp đề xướng với mục đích giúp 

các tín hữu Công Giáo Pháp tái khám phá vai trò chủ yếu của Chúa Thánh Linh trong 

việc canh tân cuộc sống của mỗi người. 

 

Nhân dịp này Đài Phát Thanh RCF Alpha (Radios Chrétiennes Francophones) của 

Tổng Giáo Phận Rennes dành mỗi tuần một buổi phát vào tối thứ năm để trình bày về 

đề tài Đức Chúa Thánh Thần nơi trung tâm đức tin. Người phụ trách chương trình là 

ông Jean-Pierre Pommier, một ký giả chuyên nghiệp và là một tín hữu Công Giáo nhiệt 

thành. Xin nhường lời cho ông Jean-Pierre Pommier. 

 

Tôi mang dòng máu ký giả trong người. Nhưng nhất là tôi mang nón nợ rất lớn đối với 

đài phát thanh RCF Alpha. Ngược dòng thời gian, cách đây 27 năm - tức năm 1983 - tôi khởi đầu cuộc hành trình hồi tâm hoán 

cải với sự trợ giúp của rất nhiều người thiện tâm thiện chí, nhưng nhất là nhờ các buổi phát của Đài RCF Alpha. Tôi được nuôi 

dưỡng tâm linh và Đài Phát Thanh RCF Alpha đồng hành với tôi theo đà tiến mỗi ngày một tăng trưởng mãi. Thế rồi Chúa Thánh 

Linh dẫn đưa tôi - qua một loạt các biến cố nối tiếp nhau - đến với Đài Phát Thanh. Tôi lợi dụng thời gian nghề nghiệp cho phép 

để làm việc bán phần cho Đài RCF Alpha. Tôi cảm thấy sung sướng vì được dành thời giờ để phục vụ Giáo Hội của Chúa. Tuy 

nhiên, khi vị Giám Đốc Đài Phát Thanh đề nghị tôi phụ trách Chương Trình của Năm Đức Chúa Thánh Thần, tôi có hơi do dự 

một chút. Chỉ một chút thôi, bởi vì sau đó tôi hân hoan chấp nhận với trọn niềm tri ân và lương tâm nghề nghiệp. 

 

Buổi phát của chúng tôi luôn luôn bắt đầu với một lời nguyện ngắn để đặt thính giả trong tư thế sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của 

Đức Chúa Thánh Thần. Sau đó chúng tôi đọc bản tin thời sự. Rồi chúng tôi trình bày sinh hoạt của các giáo xứ và các phong trào. 

Buổi phát kết thúc với phần học hỏi, bài giáo lý và các chứng từ với mục đích góp phần suy tư và huấn luyện cho giới thính giả. 

 

Đức Chúa Thánh Thần chính thật là Đài Phát Thanh Tuyệt Hảo! Nơi Ngài không hề bị trục-trặc kỹ thuật các buổi phát! Ngài 

không đòi hỏi gì hết. Ngài chỉ muốn chúng ta lắng nghe tiếng nói của Ngài thôi! 

 

... Năm Đức Chúa Thánh Thần tại Tổng Giáo Phận Rennes, một giáo lý viên phát biểu như sau. Chúng ta phải dám mạnh bạo đề 

nghị với các bạn trẻ về bí tích Thêm Sức. Không cần phải hoàn hảo mới xin lãnh bí tích Thêm Sức. Bí tích Thêm Sức không dành 

riêng cho ai hết. Bí tích Thêm Sức là một hồng ân! Chúng ta không tự ban bí tích Thêm Sức nhưng là nhận bí tích Thêm Sức! 

 

Thông thường vào đầu niên học đôi khi có các bậc phụ huynh ”bắt buộc” con em phải theo các buổi học giáo lý. Thế rồi chuyện 

xảy ra là dọc dài niên khóa, nhờ các buổi thảo luận nhóm hoặc các buổi cử hành Phụng Vụ chung, các bạn trẻ như được tăng 

trưởng trong Đức Tin. Và vào cuối niên học, chính các bạn trẻ tự tay viết đơn xin lãnh bí tích Thêm Sức. 

 

Nhờ học hỏi và trao đổi, các bạn trẻ hiểu rõ hơn vai trò của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của mỗi tín hữu Công Giáo. Một 

vấn nạn thường được các bạn trẻ nêu lên: 

- Đức Tin và cuộc sống liên hệ chặt chẽ với nhau như thế nào? Tại sao lại là điều quan trọng khi cầu xin Đức Chúa Thánh Thần? 

 

Sau khi lãnh bí tích Thêm Sức chính các bạn trẻ bộc lộ tâm tình như sau. 

 

Thời gian chuẩn bị lãnh bí tích Thêm Sức giúp chúng em lớn lên trong Đức Tin, giúp chúng em cơ hội tạo các mối liên hệ thân 

hữu. Nhưng nhất là, ban cho chúng em niềm ước muốn dấn thân trong các hội đoàn như Hướng Đạo Công Giáo hoặc trở thành 

nhân viên thiện nguyện dành thời giờ phục vụ tha nhân. Tất cả những điều này thôi thúc chúng em lưu tâm nhiều hơn đến Giáo 

Hội và cảm thấy mình là thành phần thực thụ của Giáo Hội Công Giáo. Chúng em cũng tham dự Thánh Lễ sốt sắng hơn với trọn 

con tim và trọn lòng nhiệt thành. 

 

... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật 

vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh 

em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: 

vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi 

.. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng 

tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến (Gioan 16,7-11+13). 

 

(”Église en Ille-et-Vilaine”, Vie Diocésaine - Bimensuel - No 207, Lundi 24 Octobre 2011, trang 12+20) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 



 

 

 

 


