
TIN VỮNG CHẮC NƠI ĐỨC CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ 

 

... Câu chuyện êm-ái ngọt-ngào mang đầy nét đẹp ngây-thơ 

trong-trắng sau đây xảy ra một ngày xa xưa cách đây thật lâu 

bên vương quốc Anh. 

Hôm ấy vị Thừa Sai quy tụ nhóm trẻ em và say sưa nói với 

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

bí tích Thánh Thể. Vị Thừa Sai giải thích thêm rằng, Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể vì quá yêu thương loài người nên đã ẩn 

mình - như một tù nhân - trong Nhà Tạm đơn sơ bé nhỏ đặt 

bên trên bàn thờ trong mọi thánh đường Công Giáo. 

Trong nhóm trẻ hiện diện hôm ấy có một bé trai, đặc biệt lắng 

nghe lời giải thích của vị Thừa Sai. Bỗng chốc, một ý tưởng loé 

lên trong đầu cậu bé. Cậu bé lặng lẽ rời các bạn và đi ngay vào 

nhà thờ. Cậu bé đến thẳng trước bàn thờ bên trên có đặt Nhà 

Tạm. Nhưng vì Nhà Tạm quá cao so với tầm thước bé nhỏ của 

mình, cậu bé liền lấy một cái ghế rồi leo lên ghế và trèo lên ngồi gọn trên bàn thờ ngay trước cửa Nhà 

Tạm. Sau khi ngồi yên ắng trên bàn thờ, cậu bé lấy tay gỏ nhẹ trên cửa Nhà Tạm, bên trong có Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ Thánh Thể đang ẩn mình. Cậu bé ghé sát miệng vào cửa Nhà Tạm và hỏi nhỏ: 

- Thưa Đức Chúa GIÊSU, Chúa đang có mặt ở đây phải không? 

Hỏi xong, cậu bé im lặng lắng tai nghe ngóng. Nhưng không có tiếng trả lời. 

Vẫn không nao núng cũng không hề đánh mất điềm tĩnh, cậu bé gỏ cửa Nhà tạm lần nữa và hỏi nhẹ: 

- Chúa đang có mặt ở đây phải không? Xin Chúa trả lời cho con biết! Trong giờ giáo lý người ta dạy con 

biết rằng, đúng thật là Chúa đang có mặt ở đây! 

Mặc cho câu hỏi van xin của cậu bé, Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể vẫn giữ thinh lặng, không trả lời. 

Trong khi đó cậu bé vẫn không đánh mất niềm kiên nhẫn, ghé tai sát vào cửa Nhà Tạm và chờ đợi câu trả 

lời. Nhưng im lặng vẫn hoàn toàn im lặng. Lần này cậu bé tự nhủ: 

- Có lẽ Đức Chúa GIÊSU đang ngủ chăng, vậy mình phải đánh thức Chúa dậy! 

Và để đánh thức Đức Chúa GIÊSU, cậu bé dùng lời lẽ thật ngọt ngào thưa với Đức Chúa GIÊSU KITÔ 

Thánh Thể rằng: 

- Lạy Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, con yêu mến Chúa, con ngưỡng mộ Chúa và con tin nơi Chúa. Xin Chúa 

làm ơn trả lời cho con biết, xin Chúa nói chuyện với con đi! 



Và hiện tượng lạ lùng đã xảy ra .. Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh 

Thể không thể nào giữ mãi thinh lặng trước một lời van xin êm-

ái ngọt-ngào và đầy lòng tin tưởng ngây-thơ trong-trắng của cậu 

bé can cường. Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể cất tiếng trả lời: 

- Có, Cha đang có mặt ở đây, hỡi con bé nhỏ yêu quí của Cha. 

Con muốn gì? Hãy xin thì Cha sẽ ban cho con điều con ước 

nguyện. 

Bất ngờ nghe tiếng trả lời cậu bé suy nghĩ một chút rồi thưa: 

- Má con luôn luôn nổi giận vì Ba con không chịu giữ Đạo. Vậy, 

lậy Đức Chúa GIÊSU, xin hoán cải lòng Ba con, con van xin Chúa 

ban cho con điều này. 

Và tiếng Đức Chúa GIÊSU trả lời: 

- Con hãy về đi! Cha hứa sẽ cứu rỗi linh hồn Ba con! 

Được như lòng ước nguyện, cậu bé hân hoan trở về nhà. Ngày hôm sau - hôm ấy là Chúa Nhật - cậu bé 

sung sướng khi nghe Ba nói với Má là đi nhà thờ với Má để tham dự Thánh Lễ. Kể từ đó, thân phụ cậu bé 

bắt đầu sống Đạo nghiêm chỉnh đúng với tư cách một tín hữu Công Giáo ngoan Đạo. 

Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể đã ân thưởng bội hậu cho Đức Tin đơn sơ nhưng vững chắc của cậu bé 

và thực hiện lời đã hứa với cậu bé! Ôi êm ái dịu ngọt biết bao Tình Yêu Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể 

dành cho hết mọi tín hữu Công Giáo nào biết đặt trọn niềm tin tưởng và yêu mến bí tích THÁNH THỂ. 

... ”Nếu quả thật sự liên kết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình 

bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và 

biết cảm thương nhau, thì xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng 

một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì 

ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác trọng hơn mình. Mỗi 

người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh chị em với 

nhau, anh chị em hãy có những tâm tình như chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Thư gởi tín hữu Philipphê 

2,1-5). 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, Anno VII, n.21, 25 Maggio 2008, trang 15) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


