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Ga 3,7b-15 
3:7b các ông cần phải được sinh ra bởi ơn trên. 
3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi 
đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy". 
3:9 Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" 
3:10 Đức Giêsu đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không biết những chuyện ấy! 
3:11 Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về 
những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 
3:12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như 
tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? 
3:13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 
3:14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được 
giương cao như vậy, 
3:15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 
 

BIẾN ĐỔI NHỜ THÁNH THẦN 
“Gió muốn thổi đâu thì thổi… Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga.3,8) 

 
Suy niệm: I-nha-xi-ô là con út trong một gia đình quý tộc có 13 người con tại Tây Ban Nha. 
Gia đình rất đạo đức, nhưng cậu thì không; lớn lên trong cung điện, thích vui chơi và tìm kiếm 
niềm vui trong những cuộc đấu kiếm và chinh phục các thiếu nữ. Năm 30 tuổi, bị thương 
trong một trận chiến, nằm dưỡng bệnh và không biết làm gì, I-nha-xi-ô đã đọc cuốn sách về 
cuộc đời Chúa Cứu Thế. Cuốn sách đó đã làm thay đổi hoàn toàn con người cậu. Khi suy niệm 
về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, I-nha-xi-ô nhận ra niềm vui thiêng liêng sâu thẳm và lâu 
bền chứ không như những cuộc vui chóng qua mà chỉ đọng lại ê chề và chán chường. I-nha-
xi-ô đã được ơn hoán cải, từ sâu thẳm trong tâm hồn, Ngài thay đổi y phục và ăn chay hãm 
mình; khao khát tìm kiếm Vinh Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. I-nha-xi-ô là Đấng sáng lập 
dòng Tên và là vị đại thánh trong Giáo Hội. 
 
Mời Bạn: ĐTC Phan-xi-cô nói: Thần Khí Chúa không thay đổi cuộc sống nhưng làm thay đổi 
tâm hồn chúng ta. Thần Khí làm cho tâm hồn chúng ta tươi trẻ, một sự tươi trẻ do được đổi 
mới, cho chúng ta sức mạnh nội tâm, giúp chúng ta tiến bước cách tự tin, không bao giờ mỏi 
mệt với cuộc sống… Bạn có sẵn sàng để Thần Khí Thiên Chúa biến đổi và thúc đẩy mình 
không? 
 
Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm về một ơn được biến đổi trong cuộc đời mình. 
 
Sống Lời Chúa: Nhẩm đọc và suy niệm câu này: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến.” 
 
Cầu nguyện: Hát: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…” (của Lm. Thành Tâm). 
  


