
CHÍNH THẦY ĐÂY! ĐỪNG SỢ! 

 

... Thứ Năm Tuần Thánh 25-3-1255 một Linh Mục ở Regensburg, 

thuộc bang Bavière, Nam Đức, mang Mình Thánh Chúa cho một bệnh 

nhân hấp hối. Trên đường đi, khi ra tới cửa thành, Cha bỗng gặp một 

con lạch bị nước lũ tràn ngập, chỉ còn một tấm ván mỏng manh. Vừa 

đặt chân lên tấm ván, vị Linh Mục bị trợt té và làm văng bình đựng 

Mình Thánh Chúa. Trước cảnh tượng này, một nhóm tín hữu Công 

Giáo vội vàng chạy đến cứu giúp. Họ cố gắng vượt mức mới có thể vớt 

được Bánh Thánh. Mặc dầu đây là cuộc phạm thánh ngoài ý muốn, các 

tín hữu Công Giáo đạo đức vẫn cảm thấy đau lòng và quyết định cử 

hành cuộc phạt tạ bí tích Thánh Thể. 

Ngay ngày hôm ấy, dân thành Regensburg khởi công xây một nhà 

nguyện tại chính nơi xảy ra tai nạn Mình Thánh Chúa bị rơi. Nhà 

nguyện nhỏ bằng gỗ thật đơn sơ. Khi nhà nguyện hoàn tất, Mình 

Thánh Chúa được đặt vào và ngày 8 tháng 9 cùng năm 1255, Đức Cha 

Albert, Giám Mục sở tại, làm nghi thức cung hiến nhà nguyện. Nhà 

nguyện dâng kính Đấng Cứu Thế - in honorem Salvatoris. 

Kể từ sau khi nhà nguyện được thánh hiến, các tín hữu Công Giáo kéo đến đông đảo kính viếng nhà 

nguyện. Có lẽ chính vì lòng đạo đức tôn kính Mình Thánh Chúa của các tín hữu Regensburg mà Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể đã làm một phép lạ. Phép lạ xảy ra 2 năm sau như dấu chứng khẳng định Đức Tin của 

các tín hữu Công Giáo đối với bí tích Tình Yêu Nhiệm Mầu. Câu chuyện diễn tiến như sau. 

Một vị Linh Mục đến dâng Thánh Lễ nơi nhà nguyện. Vào lúc đọc lời truyền phép Rượu, vị Linh Mục 

bỗng đâm ra nghi ngờ. Ngài phân vân tự hỏi: 

- Làm sao lời do một người phàm đọc lại có sức nhiệm mầu biến đổi rượu thành Máu Thánh Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ được? 

Tâm hồn vị Linh Mục thật sự bị bấn loạn bởi tư tưởng gây hoang mang cho niềm tin tuyệt đối vào sự 

hiện diện đích thật của Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể. Trong lúc do dự và không giơ cao Chén Thánh cho 

giáo dân thờ lạy thì vị Linh Mục bỗng nghe một tiếng động nhẹ từ phía Cây Thánh Giá bên trên Nhà Tạm. 

Đôi tay của tượng Đức Chúa GIÊSU chịu đóng đanh từ từ tiến về phía vị Chủ Tế và cầm lấy Chén Thánh 

giơ cao cho tín hữu thờ lạy Máu Thánh Chúa. Trước phép lạ tỏ tường, vị Linh Mục liền quì sụp xuống. 

Niềm nghi nan nhường chỗ cho nỗi lo âu kinh hoàng, cùng lúc nẩy sinh Đức Tin không lay chuyển. Vị Linh 

Mục khiêm tốn xưng thú lỗi lầm, công khai xin tha thứ và cảm động khóc ròng. Như dấu hiệu chứng 

nhận lòng thống hối và đức khiêm tốn của vị Linh Mục, Đức Chúa GIÊSU Cứu Thế hạ đôi tay xuống và đặt 

Chén Thánh vào đôi tay vị Linh Mục. 



Kể từ sau phép lạ Thánh Thể trên đây về mầu nhiệm truyền 

phép, nhà nguyện trở thành nơi hành hương dấu ái của các 

tín hữu Công Giáo thành Regensburg cũng như toàn nước 

Đức. Mỗi lần đến kính viếng nhà nguyện, các tín hữu Công 

Giáo thường quảng đại dâng cúng tiền bạc cũng như lễ vật. 

Năm 1620 chính quyền thành phố khởi công xây cất một 

thánh đường lớn bên cạnh nhà nguyện nhỏ và nhà nguyện 

nhỏ cũng được sửa lại bằng đá. Đức Giám Mục giáo phận 

giao cho các Tu Sĩ dòng Thánh Augustino trông coi nhà thờ và 

nhà nguyện. Các Tu Sĩ có nhiệm vụ lo phần Phụng Vụ, đọc 

kinh nguyện và phục vụ các tín hữu hành hương. Các vị chu 

toàn bổn phận cho đến năm 1803 là năm bị tục hóa. Đến 

năm 1838 nhà thờ bị hư hại rồi bị tàn phá bình địa. Nhưng 

nhà nguyện nhỏ nơi diễn ra Phép Lạ Thánh Thể vẫn tiếp tục kiên cố với thời gian. Nhà nguyện được tu 

sửa và được trang hoàng thật đẹp. Ngày 18-9-1855 Đức Cha Valentino tái thánh hiến nhà nguyện. 

Ngày nay nhà nguyện có bị cũ đi nhưng Cây Thánh Giá với tượng Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm phép lạ vẫn 

còn đó như dấu chứng Đức Tin kiên vững của các tín hữu Công Giáo Đức. Họ thường xuyên đến kính 

viếng nhà nguyện và thờ lạy Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể ẩn náu trong Nhà Tạm. 

... Đức Chúa GIÊSU bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Rồi Người lên núi một mình 

mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây 

số, bị sóng đánh vì ngược gió .. Vào khoảng canh tư, Đức Chúa GIÊSU đi trên mặt biển mà đến với các 

môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ”Ma đấy!” và sợ hãi la lên. Đức 

Chúa GIÊSU liền bảo các ông: ”Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: 

”Thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy!” Đức Chúa 

GIÊSU bảo ông: ”Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Chúa 

GIÊSU. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: ”Thưa Thầy, xin cứu con 

với!” Đức Chúa GIÊSU liền đưa tay nắm lấy ông và nói: ”Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài 

nghi?” Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. NHững kẻ ở trong thuyền bái lạy Đức Chúa GIÊSU 

và nói: ”Quả thật Thầy là Con THIÊN CHÚA!” (Matthêu 14,22-33). 
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