
HOMELY ON PENTECOST SUNDAY. 
 
THE HOLY SPIRIT IS THE SOURCE OF LIFE. 
 

1. PROCEEDING OF THE HOLY SPIRIT. 
 
Because “ Love is of God” ( Jn 4:7),The Father comprehends  his nature. This 
action substantial generates the Son-Person , called The Divine Word . The 
Father and the Son love their nature. This action substantial  makes The 
Divine Love proceed . We call the divine Love the Holy Spirit-Person. 
 
Generating and proceeding mean that there are four relations. 
 
Father contrasts with Son ; Father and Son contrast with the Holy Spirit. 
So there are only three persons. 
( St Thomas, Summa Theologia, part I,q.28,29,36,37,39,40). 
 
We call the Third Person the spirit, breath because He is the proceeding of 
love and, loving is living spiritually. 
 

2. THE DIVINE MISSION OF THE HOLY SPIRIT. 
 
Trinity all work always to save the world. That is called the action “ad 
extra”(outwards). 
 
The Holy Spirit is sent to the world to work with the human beings for saving 
(Jn 16:7). Theology calls that the divine mission from the Father and the Son. 
 
If the Holy Spirit is the breath of life, He must be the origin of creature (Jn 
1:2).  
  
The Holy Spirit is also source of the unity of the man race. 
 
 Sins are from the selfishness and the selfishness makes division among 
people but the Holy Spirit absolves the sins (Acts 2:1-13 ; Jn 20:22,23). 
 

3. ADORATION TO THE HOLY  SPIRIT. 
 
If the Holy Spirit is the source of life, it is important that we be obedient to 
His leadership as St.Paul said: “For just as through the disobedience of one 
person the many were made sinners…as sin reigned in death, grace also 
might reign through justification for eternal life through Jesus Christ our Lord 
(Rm 5:19). 
 
Adoring the Holy Spirit as the Love, we must proclaim Gospel because He 
was sent by Christ to work powefullly for saving. Amen. 



 
GIẢNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN. 
 
CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN SỐNG. 

 
1. NHIỆM XUẤT CHÚA THÁNH THẦN. 
 
Vì “Chúa là tinh yêu” (Ga 4:7) nên Chúa Cha hiểu bản tính mình. Hành động 
bản tính đó phát sinh Chúa Con gọi là Ngôi Lời. Chúa Cha và Chúa Con yêu 
bản tính mình. Hành động bản tính đó nhiệm xuất Chúa Tình Yêu. Chúng ta 
gọi Ngài là Ngôi Thánh Thần hay Thần Khí. 
 
Nhiệm sinh và nhiệm xuất đó ám chỉ có bốn tương quan. 
 
Cha đối lập với Con. Cha và Con đối lập với Thánh Thần. Vậy chỉ có ba ngôi. 
( St Thomas, Summa Theologia, part I,q.28,29,36,37,39,40). 
 
Chúng ta gọi Thánh Thần là hơi thở vì Ngài nhiệm xuất do tình yêu mà yêu là 
sống theo tinh thần. 
 

2. THẦN ỦY CỦA CHÚA THÁNH THẦN. 
 
Ba Ngôi luôn hoạt động cứu độ. Đó là hành động “ hướng ngoại” chứ không 
nội tại trong bản tính của Chúa. 
 
Chúa Thánh Thần được sai đến hoạt động với người ta để đem lại ơn cứu độ 
(Ga 16:7). Thần học gọi đó là thần ủy bởi Cha và Con. 
 
Nếu ChúaThánh Thần là hơi thở làm cho sống thì Ngài chắc là nguồn gốc của 
tạo vật (Ga 1:2). 
 
Chúa Thánh Thần cũng là nguồn hiệp nhất nhân loại. 
 
Tội là do ích kỷ mà ích kỷ làm phân hóa con người nhưng Chúa Thánh Thần 
thì tha tội (Acts 2:1-13 ; Jn 20:22,23). 
 

3. TÔN THỜ CHÚA THÁNH THẦN. 
 
Nếu Chúa Thánh Thần là nguồn sống thì chúng ta cần vâng theo sự hướng 
dẫn của Ngài như Th.Phao-lô dạy : “ Do sự không vâng lời của một người mà 
nhiều người thành tội nhân…ngõ hầu tội thống trị trong sự chết còn ân sủng 
lại thống trị trong ơn công chính hóa cho sự sống đời đời nhờ Chúa Ki -tô 
(Rm 5:19). 
 



Nếu tôn thờ Chúa Thánh Thần như là đấng Tình Yêu thì chúng ta phải đi loan 
báo Tin Mừng ơn cứu độ vì Ngài được Chúa Ki-tô sai đến là để cứu độ mạnh 
mẽ hơn. Amen. 
 
Fr.Joseph Rao, Donbosco 63. 


