
ĐỪNG XÚC PHẠM ĐẾN BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

 

Sau nhiều năm phá rối Anh quốc bằng những luận cứ độc hại 

nhằm đánh tan nguồn gốc thánh thiêng của Giáo Hội Công Giáo 

và tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng, vào năm 1381, 

ông tổ lạc giáo Wiclef John (1320-1384) bắt đầu công khai xúc 

phạm đến bí tích Thánh Thể. Ông bác bỏ Đức Tin và công kích 

giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến việc Truyền 

Phép. Ông tuyên truyền: 

- Bản chất của bánh và rượu vẫn giữ nguyên sau khi vị Linh Mục 

đọc lời Truyền Phép. Đức Chúa GIÊSU KITÔ quả thật không hiện 

diện thực sự trong bí tích Thánh Thể. Vì thế, Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể không xứng đáng cho chúng ta tôn kính và thờ lạy! 

Wiclef John còn cả gan nói lộng ngôn: 

- Loài vật đứng hàng thứ yếu sau loài người, vẫn xứng đáng cho chúng ta dành mọi tôn kính hơn là 

”Bánh” sau khi được ”Truyền Phép” trong Thánh Lễ! 

Điều đáng buồn là lạc thuyết của Wiclef gặp được nhiều đồ đệ ngông cuồng của vương quốc Anh thời 

đó. Xin trưng dẫn trường hợp điển hình. 

Một thợ may chuyên nghiệp tên John giao trọn linh hồn và xác cho bè rối Wicléfisme. Ông trở thành 

cuồng tín số một của lạc giáo. Ông dồn mọi nhiệt huyết cho việc tuyên truyền tà thuyết. Ông tuyên 

truyền tại tư gia. Ông thuyết giảng cho đám đông dân chúng. Chính trong buổi tuyên truyền lạc giáo nơi 

công cộng mà ông John bị giáo quyền bắt giam. Ông bị đưa ra xử nơi tòa án của nhà thờ Thánh Phaolo ở 

thủ đô Luân-Đôn. 

Đức Cha Thomas d'Arundel - Tổng Giám Mục Canterburry bấy giờ - tra vấn bị cáo liên quan đến Đức Tin 

đối với bí tích Thánh Thể. Ông John đáp ngay không chút do dự: 

- ”Bánh Truyền Phép” chỉ là ”bánh” được ”chúc lành”, không hơn không kém. Tôi xin quả quyết như thế 

và tôi cũng trọn lòng tin tưởng như vậy! 

Mặc cho mọi lý lẽ vững mạnh nhất vẫn không thuyết phục và lay chuyển tâm trí ông lạc giáo John. Sau 

cùng, Đức Tổng Giám Mục Thomas truyền cho ông John phải sấp mình thờ lạy Mình Thánh Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ. Ông vẫn ngoan cố đáp: 

- Tôi thà thờ lạy con nhện, cho dù đó là con vật đáng ghê tởm nhất, còn hơn quì gối trước ”Bánh Thánh 

Thể” của các ông! 

Trời Cao tức khắc đáp lại thách thức ”động trời” của ông lạc giáo. Ngay lúc ấy, mọi người có mặt nơi 

phiên xử đều trông thấy con nhện khổng lồ khủng khiếp rơi từ trần nhà thờ xuống trước mặt ông John. 



Con nhện rơi thẳng trên đôi môi kẻ vừa nói lời lộng ngôn. Chưa 

hết, con nhện tìm mọi cách đi thẳng vào miệng ông John. Phải 

khó nhọc lắm người ta mới kéo con nhện ra khỏi miệng ông 

John. 

Sự kiện trên đây diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều nhân 

vật đạo đời thuộc vương quốc Anh. Ngoài các vị Giám Mục 

Công Giáo còn có sự hiện diện của ông Edmond, công tước 

miền York và ông Thomas d'Oxone, quan chưởng ấn triều đình. 

Tất cả kinh hoàng trước sự trừng phạt nhãn tiền của THIÊN 

CHÚA đối với kẻ phạm thượng. 

Đức Tổng Giám Mục Thomas d'Arundel liền đứng lên thuyết 

giảng về sự hiện diện thật sự của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong 

Hình Bánh và Hình Rượu sau khi vị Linh Mục đọc lời ”Truyền 

Phép” trong Thánh Lễ. 

Sau cùng, tòa án tổng giáo phận Canterburry truyền thiêu sống 

kẻ lạc giáo, nhất mực không chịu ăn năn thống hối, không 

khiêm tốn chấp nhận giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. 

... Chiều đến, Đức Chúa GIÊSU vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Trong bữa ăn, Đức Chúa GIÊSU cầm 

lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: ”Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình 

Thầy”. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: ”Tất cả anh em hãy uống 

chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mátthêu 26,26-

28). 

(Père Eugène Couet, ”Les Miracles Historiques du Saint Sacrement”, Éditions D.F.T, Réédition 1998, trang 

172-174). 
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