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Xế trưa ngày 25 Tháng 5 vừa qua, tôi ngồi ở phi trường quốc tế Sydney để đợi chuyến bay United Airlines 
UA 840 đi Los Angeles. Độ một tiếng sau, bảng tin điện tử thông báo chuyến bay sẽ bị trễ 6 giờ đồng hồ. 
Mọi người kiên nhẫn chờ, thế nhưng không đầy một tiếng sau đó, người ta lại thông báo chuyến bay ấy bị 
huỷ bỏ vì lý do đang có gió lốc xoáy (tornado) rất mạnh bên Mỹ. Tôi đâm lo vì sợ trễ công việc đã hoạch 
định. Nhưng hơn nửa tiếng sau, loa phóng thanh thông báo có chuyến bay đi San Francisco sắp cất cánh và 
chỉ nhận hành khách nào đi một mình với hành lý xách tay mà thôi, thế là tôi may mắn được chọn. 
 
 Sau khi rời Sydney hơn 3 tiếng, phi cơ đi vào vùng ảnh hưởng của cơn gió lốc, toàn thân chiếc Boeing 747 
chồm lên hụp xuống, thỉnh thoảng rơi vào một lỗ hổng khiến ruột gan tôi như dồn lên đầu, khiếp lắm. Tôi 
nhìn xuyên qua cửa sổ thấy cánh phi cơ vỗ lên xuống như cánh chim khiến hai ống phản lực đong đưa tựa 
hai quả xoài bị lay trong cơn gió. Tôi thầm nghĩ nếu có ống nào sút ra thì kể như ngày nầy năm sau là ngày 
giỗ đầu tiên của tôi vậy. Máy bay bị giằng vật như thế trong hơn năm tiếng đồng hồ liên tục. Tôi nhận thấy 
một vài hành khách len lén làm dấu thánh giá và cúi đầu âm thầm cầu nguyện.  
 
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nghiệm được sức mạnh phi thường của gió. Tôi vốn thích gió, những 
làn gió nhẹ như mơn trớn trên tóc trên mặt, những cơn gió thoảng như đưa hồn vào cõi mộng, những ngọn 
gió hiu hiu như lời ru của mẹ đưa vào giấc ngủ trưa hè, những luồng gió bấc lôi tôi về những ngày lạnh thấu 
xương nơi trại A. 20...nói chung, tôi thích gió và có nhiều kỷ niệm với gió. Nhưng sức mạnh của cuồng 
phong lại khiến tôi nhận ra thân phận bọt bèo của kiếp con người, rất mỏng manh, rất yếu đuối...! 
 
Sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật sức lay động vì Chúa Thánh Thần đã đến “ như thể cuồng phong thổi 
đến, vang dậy đầy cả nhà ”. Tôi không đọc thấy ghế bàn bị bay bổng, tường vách bị sập, mái nhà bị tốc 
đi...nhưng lòng người đã được lay động. Vâng, quyền năng của Thánh Thần như cuồng phong lay chuyển 
tận gốc rễ, xô đổ những thái độ cố thủ của các tông đồ, cái óc muốn ăn trên ngồi trước của họ, cái mơ ước 
chức quyền về chính trị trong đầu các ông. Quyền năng ấy như cuồng phong thổi bật các ổ khóa, mở tung 
các cửa to cửa nhỏ nơi các ông đang ẩn náu, và đã thổi tung các ông với hai tay không, không tiền bạc, 
không chức quyền, không gươm giáo, không học ngoại ngữ, không loa phóng thanh... đẩy các ông vào giữa 
lòng xã hội để hiên ngang nói về Đức Kitô bằng đủ loại ngôn ngữ.  
 
Bảo rằng các tông đồ trong ngày Hiện Xuống được lay động tận gốc rễ thì đúng, nhưng cho rằng các ông ấy 
được thay đổi một cái rụp từ đầu đến chân để biến thành những con người hoàn hảo như các tượng thánh 
trên bàn thờ là ý nghĩ hoang tưởng. Hãy nhớ lại chuyện năm ba năm sau ngày Hiện Xuống, ông Phêrô vẫn 
chứng nào tật ấy, lại còn tỏ ra hèn nhát vì sợ dư luận, khiến ông Phaolô phải nặng lời chê trách. Tuy được 
Thánh Thần lay động nhưng Phêrô vẫn là Phêrô. 
 
Ngày nay cũng vậy, bất kỳ ai nhận lãnh Chúa Thánh Thần đều được Ngài lay động. Tuy vẫn là những con 
người yếu đuối, ngờ vực, nặng thành kiến và hèn nhát đi nữa. Nhưng sức lay động của Thánh Thần sẽ thổi 
họ ra khỏi tự mãn, mà không nằm ỳ trong những yếu đuối, tội lỗi, ngờ vực và hèn nhát đã giam giữ lâu nay. 
Những ai để lòng mình được Thánh Thần lay động sẽ cảnh tỉnh ngay trong Đức Tin để không thỏa mãn với 
một Đức Tin hình thức, đầy phô trương, nặng tính cách hình sự. Sẽ cảnh tỉnh trong Đức Cậy để biết nhẫn 
nhục chịu đựng nhưng vẫn vững niềm tin khi cuộc đời bị dồn vào những tình cảnh tuyệt vọng. Sẽ cảnh tỉnh 
trong Đức Mến để không tự ru ngủ chính mình bằng một thứ bác ái nặng phần trình diễn và vụ lợi.  
 
Bảy ơn Chúa Thánh Thần ( Khôn Ngoan, Thông Hiểu, Suy Biết, Lo Liệu, Can Đảm, Đạo Đức, Kính Sợ ) 
giúp mỗi người chúng ta lớn lên trong ân sủng. Có thể nhận ra trong Cộng Đoàn chúng ta quý ông bà anh 
chị em nào đang được bảy ơn ấy lay động, bằng cách đối chiếu với mười hai hoa quả mà bảy ơn ấy ban cho, 
đó là : Yêu thương, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, tử tế, tốt lành, tiết độ, hoà nhã, trung tín, kiên trì, nết na, thanh 
tịnh. Kính xin từng người thành tâm xem xét mình đã có những hoa quả nào, và đang cần những hoa quả 
nào, để chính mình được giống Chúa Giêsu hơn, để gia đình mình giống gia đình Nagiarét hơn, để Cộng 
Đoàn nầy giống Cộng Đoàn các tín hữu tiên khởi hơn. 
 
                                                                                                                          Linh mục Phạm Quang Hồng.  


