Lời Cầu Xin Ban Chúa Thánh Thần.
(trích Khóa Thánh Lễ Seattle #116. Lm G. Nguyễn Lợi)

Bây giờ tới phần này rất là quan trọng, gọi là Xin Đổ
Thánh Thần Xuống (Epiclesis).
Trong hội trường, chúng tôi có trước mắt sơ đồ của
Thánh lễ và trên ấy có hình đôi bàn tay của chủ tế đặt
trên bánh và rượu để cầu xin Chúa Cha ban Thánh
Thần xuống. Và trên đôi bàn tay của chủ tế, có hình
chim bồ câu được tô màu đỏ, màu đỏ của lửa, để biểu
tượng Chúa Thánh Thần Tình yêu, Thánh hóa, Liên
kết.
Tôi ở bên Quebéc của Canada, lạnh lắm! Nhiều người
cảm thương hỏi tôi: Thưa cha, lạnh như vậy, cha là người Viêt chịu gì nổi! Tôi trả lời:

Trời ơi, tôi có hai cách để chịu lạnh. Họ hiếu kỳ hỏi tiếp: Cách nào vậy? - Cách thứ nhứt:
Đừng có đi ra ngoài trời. Cách thứ hai: Khi nào mà tôi phải đi ra ngoài, tôi giục lòng mến
Chúa để có Chúa Thánh Thần vì Ngài là lửa ở trong tôi; ấm lắm, đâu còn sợ lạnh nữa!
Đặt tay trên bánh và rượu để xin Chúa Cha sai phái Chúa Thánh Thần xuống làm cho
cái chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô hiện tại trong Thánh Lễ bằng cách cho bánh
và rượu chốc nữa được trở thành Mình và Máu Đức Giêsu Kitô.

Anh chị em ơi! Nghe Chúa Thánh Thần là chúng mình thấy
mơ màng. Thú thật, khi chuẩn bị làm linh mục, có học về
Chúa Thánh Thần nhiều lắm nhưng vẫn còn thấy mơ
màng, cho dù biết đó là điều rất cần thiết… Trước khi về
Trời, Chúa Giêsu đã căn dặn các Tông đồ phải chờ đợi
Chúa Thánh Thần xuống.
Tông đồ Công vụ 1:2-5: Trước ngày ấy ngày Người được

rước lên Trời, Người đã dạy bảo các Tông đồ mà Người đã
tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều
cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau
khi đã chịu khổ hình trong 40 ngày. Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước
Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các
ông không được rời khỏi Giêrusalem nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã
hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép Rửa bằng
nước còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép Rửa trong Thánh Thần.
Đừng làm anh hùng rơm, phải không? Anh hùng gì? - Anh hùng rơm. -Ta cho chút lửa,
hết cơn anh hùng! Rụi liền, lửa rơm mà! Cho nên, phải có Chúa Thánh Thần, bấy giờ
mới bền.
Chúa Thánh Thần là ai? Chúa Thánh Thần là gì?
Cuốn GLGHCG #1353 dạy như sau: Trong lời kinh "xin ban Thánh Thần", Hội Thánh

khẩn cầu Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên bánh rượu, để nhờ quyền năng của
Thánh Thần, bánh rượu trở nên Mình Máu Đức Giêsu Kitô, và để những người lãnh
nhận Thánh Thể trở thành một thân thể và một tinh thần duy nhất.

Qua số này, chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần được Chúa Cha ban xuống
trong Phụng vụ Thánh Thể gồm có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất: để, nhờ quyền
năng của Thánh Thần, bánh rượu trở nên Mình Máu Đức Giêsu Kitô. Vì thế, trong kinh
Tạ Ơn 2 chẳng hạn, chúng ta đọc liền trước lời Truyền phép: Vì thế, chúng con xin Cha

đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này để biến thành Mình và Máu Đức
Giêsu Kitô Chúa chúng con cho chúng con được hưởng nhờ. (đó là Biến Bản Thể)
Và sau Lời Truyền Phép, khía cạnh thứ hai: để những người lãnh nhận Thánh Thể trở
thành một thân thể, một tinh thần duy nhất. Khía cạnh thứ hai này được diễn tả qua lời
nguyện liền sau Truyền Phép: Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết
và sống lại, chúng con dâng lên Cha Bánh Trường Sinh và chén Cứu Độ này để tạ ơn
Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ; chúng con cúi xin

Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình và Máu
Đức Kitô. (đó là Làm nên Gíao Hội)

Trong kinh nguyện Tạ Ơn Rôma, được gọi là Lễ quy Rôma, vai trò của Chúa Thánh
Thần chưa được nêu lên một cách rõ ràng; chỉ mặc nhiên thôi, như chúng ta đọc trước
Bài Tường Thuật Tiệc Ly của Lễ quy này: Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận,

và chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên
cho chúng con Mình và Máu Con chí ái của Chúa, là Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng con.
Xin thương ban phúc. Và thường: ban phúc là ban ơn Thánh Linh để thánh hóa.
Và rồi, từ giây phút ấy cho tới kết Lễ quy, Chúa Thánh Thần mới lại được nêu lên trong
Lời Tán Tụng: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh

quang đều qui về Chúa, Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần
đến muôn đời. Amen.
Vậy trong Lễ quy Rôma, kinh nguyện Tạ ơn Rôma, chỉ có hai chỗ nêu lên Chúa Thánh
Thần. Và vai trò Thánh hóa bánh và rượu để trở thành Mình Máu Đức Giêsu Kitô chỉ là
mặc nhiên, chứ không minh nhiên, không rõ ràng, như ở những Kinh Nguyện Tạ Ơn Mới
sau này, chịu ảnh hưởng của Giáo Hội Chính Thống.
Vai trò rõ ràng của Chúa Thánh Thần trong Kinh Nguyện Tạ Ơn mới.
Ở Kinh Tạ Ơn 2: Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá

những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và Máu Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng con.
Và ở Kinh Nguyện Tạ Ơn 3: Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ

cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa
đây, để trở nên Mình và Máu Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con.
(trích Khóa Thánh Lễ Seattle #116. Lm G. Nguyễn Lợi)

