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Gặp gỡ Đức Giêsu trong Thánh Thần # 1:
HOẠT ĐỘNG VÀ QUYỀN NĂNG THÁNH THẦN
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*HOẠT ĐỘNG VÀ QUYỀN NĂNG THÁNH THẦN*

Bằng Đức Tin bạn nghe nói về Đức Giêsu, bằng những việc nghe giảng, học hỏi Kinh
Thánh, chia sẻ Lời Chúa bạn biết về Đức Kitô. Bạn muốn gặp thật sự Ngài. Thông thường
bạn không thể gặp gỡ một người đã chết như Đức Giêsu là Thiên Chúa đả sống lại. Nhưng
đây chính Thần Khí của Ngài tự đến và sống trong bạn.

1/ Hoạt động của Thánh Thần: Thánh Thần luôn luôn hoạt động để bạn nhận ra Đức
Giêsu qua Lời Ngài nhắc nhở: "Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha của Thầy yêu mến . Thầy sẽ
yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy." (Ga 14, 21).
Như vậy, Thánh Thần của Ngài sẻ tỏ mình ra để giúp bạn nhận thấy Đức Giêsu, bạn sẽ
nhìn thấy Ngài trong ân sủng của Chúa Cha qua Thánh Kinh, chính là Thần Khí Ban Sự
Sống.

2/ Quyền năng của Thánh Thần: Sách Tông Đồ Công Vụ đã diễn ta lại Quyền Năng của
Thánh Thần, càc tông đồ đã nhìn thấy Đức Kitô Phục sinh; nhưng chưa được Thánh Thần
trao ban Quyền năng, nên Đức Giêsu dặn bảo họ kỹ càng để lãnh nhận ơn Thánh Thần.
(Công vụ 1, 1-9)
3- Đức Giêsu muốn bạn chuẩn bị đón nhận, gặp gỡ là phải ở lại chờ đợi điều Chúa Cha
hứa: "Bạn sẽ được Ơn Dìm trong Thánh Thần". Ông Gioan thì làm phép Rửa bằng nước,
còn anh em trong ít ngày nữa sẽ chịu Phép Rửa trong Thánh Thần (câu 5)
4- Chính Thánh Thần tác động cuộc đời của Chúa Giêsu, thì hôm nay Ngài cũng ban
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Quyền Năng để bạn gặp gỡ Ngài trong thâm sâu để rao giảng Tin Mừng cho người chung
quanh.
Bạn sắp nhận Quyền năng của Thánh Thần đó là ân sủng, là cuộc gặp gỡ cao qúy nhất,
để bạn mạnh dạn ra đi làm chứng cho Ngài: "nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của
Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em." (câu 8)
* Thánh Augustinô nói: "Cứ yêu mến đi rồi bạn hãy làm những gì bạn muốn." Bác ái là
tình yêu lựa chọn, được Thánh Thần linh hứng, chứ không phải là một khuynh hướng tự
phát của con người.

5/ Thánh Thần cho mọi người: Các Tông đồ ở vâng lời Chúa Giêsu ở lại Giêrusalem, để
được nhận Thánh Thần một cách tự do và bất ngờ, là một ân sủng tuyệt vời từ trời cao
xuống: "Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra
một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp..." (Công vụ
2,1-4)
. Thánh Thần sẽ tràn vào tâm hồn bạn, bạn sẽ nhận
đón nhận ngọn lửa Quyền Năng của Người trên bạn. Vì tất cả mọi người đều được tràn đầy
Thành Thần (c. 4)
.
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6/ Cầu nguyện trong Thánh Thần: Bạn cầu nguyện và mạnh dạn công bố Lời Chúa, chứ
không rụt rè, ngại ngùng Trước đây, bạn bị cản trở bởi tiền bạc, địa vị và những thế lực
khác, nên bạn không chịu chuẩn bị, tìm kiếm và phục vụ cho Tin Mừng, lúc nào cũng
hâm hâm, dở dở, và tìm mọi cách trì trệ đáng tiếc ! Hôm nay thì không.

SUY TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG THEO QUYỀN NĂNG CỦA THÁNH THẦN:Ân huệ đầu tiên dành
cho các Tông Đồ là: mọi người đều nghe bằng tiếng mẹ đẻ của mình . Bạn hãy để Thánh
Thần giúp bạn ơn diễn tả cho người khác hiểu được Đức Kitô Phục Sinh, để mọi người
cùng hiệp nhất trong việc mạnh dạn công bố Lời Chúa. Lúc này, chính là lúc bạn đã gặp
gỡ Đức Kitô thật sự vậy.
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