GẶP GỠ ĐỨC KITO TRONG THÁNH THẦN- TRONG ĐỜI TÔI

phung phung CHUYỂN

Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong đời tôi?

Nguyện xin bình an và tình yêu của Thiên Chúa luôn ở cùng bạn và gia quyến hôm nay
nhé. Xin bạn một lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria, bà Bác của mình mới qua
đời tại Việt Nam. Xin đa tạ.

Cha Vương

Thứ 2: 23/05/2022

GIÁO LÝ: Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào trong đời tôi? Chúa Thánh Thần mở lòng
tôi đón nhận Thiên Chúa. Người dạy tôi cầu nguyện, và giúp tôi thực hành bác ái với tha
nhân. (YouCat, số 120)

SUY NIỆM: Theo thánh Augustinô, Chúa Thánh Thần là vị khách thầm lặng của hồn tôi.
Muốn cảm nghiệm được Người có mặt, cần phải thinh lặng. Vị khách này thường tỏ mình
ra một cách rất êm đềm trong ta và với ta, qua tiếng lương tâm hoặc qua tiếng thúc giục
bên trong hay bên ngoài. Là "đền thờ của Chúa Thánh Thần" có nghĩa là luôn có mặt sẵn
sàng cả hồn xác để tiếp đón vị khách là Thiên Chúa trong ta. Xác ta là như nhà ở của
Chúa. Ta càng mở rộng lòng cho Chúa Thánh Thần, Người càng trở nên Thầy dạy ta sống
và càng mau mắn ban các đặc sủng để xây dựng Hội Thánh. Nhờ đó thay cho các công
việc của xác thịt, các hoa quả của Thần Khí sẽ tăng trưởng. (YouCat, số 120 t.t.)

❦ "NẾU TÔI ĐỂ THẦN KHÍ HƯỚNG DẪN THÌ TÔI KHÔNG CÒN THUỘC LỀ LUẬT NỮA...,Còn
hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung
tín, hiền hòa, tiết độ. Không có Luật nào chống lại những điều như thế". (Ga 5: 18,...22-23)
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LẮNG NGHE LỜI CHÚA: "Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm
bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận,
tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, rượu chè, và những điều khác giống như
vậy." (Ga 5:19-21)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, là vị khách thầm lặng của hồn con, xin hướng dẫn
và bảo vệ tâm hồn con khỏi những cạm bẫy của ma quỷ đang xúi dục con làm những điều
bất chính, và xin thêm sức mạnh cho con để con trung thành với Chúa cho đến cùng.

THỰC HÀNH: Hôm nay mời bạn bỏ ra 15 phút thinh lặng để lắng nghe tiếng thì thầm của
"vị khách thầm lặng" đang muốn nói với bạn điều gì nhé.

From: Đỗ Dzũng

--------------------------------------

*BẠN VÀ TÔI CẦN: KEEP CALM&TRUST IN GOD: ĐỂ CÓ: BÌNH AN - VUI VẺ - YÊU THƯƠNG
- THA THỨ." LÀ CÓ CHÚA THÁNH THẦN Ở CÙNG.

Hướng Về Chúa
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