
BÁNH ĐỔI THÀNH THỊT CHÚA, RƯỢU BIẾN NÊN MÁU NGƯỜI 

 

... Đan viện hoàng gia San Lorenzo ở Escurial bên Tây-Ban-

Nha do vua Philipphê II (1527-1598) thành lập. Nơi đây có tôn 

kính Bánh Thánh Phép Lạ. Hơn 4 thế kỷ trôi qua nhưng Bánh 

Thánh vẫn giữ nguyên vẹn bản chất. Hiện nay Bánh Thánh 

Phép Lạ được đặt nơi bàn thờ bên trong Phòng Thánh. Bánh 

Thánh được che khuất bởi một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh 

diễn tả vua Carlo II (1661-1700) cùng với toàn thể triều đình 

đang quì gối thờ lạy Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Sử liệu đan viện San Lorenzo ghi lại sự tích Bánh Thánh Phép Lạ 

như sau. 

Thế kỷ XVI là một trong những thế kỷ đau thương nhất của Giáo Hội Công Giáo. Bởi lẽ, tại Âu Châu nổi 

lên phong trào Cải Cách đưa đến sự ly khai làm phát sinh các hệ phái Tin Lành. Nổi bậc nhất là 3 ông tổ 

lạc giáo: Jean Calvin (1509-1564) người Pháp, Martin Luther (1483-1546) người Đức và Ulrich Zwingli 

(1484-1531) người Thụy Sỹ. 

Cuối thế kỷ XVI, nước Hòa Lan lâm vào cảnh nội chiến đẫm máu, dưới chiêu bài tôn giáo. Đâu đâu cũng 

gặp cảnh tang thương chết chóc. Các thánh đường và các tu viện bị xúc phạm, bị đốt phá. Lợi dụng 

”nước đục thả câu” bọn theo lạc giáo Zwingli cũng xuất đầu lộ diện đánh phá khắp nơi. 

Một ngày trong năm 1592, các đồ đệ của Zwingli hùng hổ xông vào thành phố Gorkum. Họ đập phá các 

ảnh tượng thánh và theo thói dữ vẫn làm, họ đi đến chỗ phạm thánh. Họ ùa vào nhà thờ chánh tòa 

cướp phá những gì có giá trị. Sau cùng họ cướp lấy Bình Đựng Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ và trút 

bỏ các Bánh Thánh xuống đất. Chưa hết, như bị quyền lực Satan điều khiển, họ còn dám giơ chân đạp 

lên Mình Thánh Chúa. Thế nhưng trước hành động xúc phạm này, Đức Chúa GIÊSU KITÔ không trừng 

phạt nhãn tiền các thủ phạm. Ngài chỉ để lại một dấu tích như bằng chứng đau thương của lòng Nhân 

Hậu. Bánh Thánh bị chà đạp bỗng tuôn ra máu tươi của người sống. 

Trước hiện tượng lạ lùng này, một trong các đồ đệ lạc giáo Zwingli bỗng nhận được ơn hoán cải. (Tạm 

gọi ông Gioakim). Ông Gioakim vừa có tâm tình kính tôn thán phục trước Phép Lạ Thánh Thể vừa kinh 

hoàng về hành động phạm thượng của mình. Hai tâm tình hỗn độn khiến ông đứng im như bị trời tròng. 

Ông muốn chạy lại cầm lấy Bánh Thánh Phép Lạ nhưng một sức mạnh vô hình ngăn cản không cho phép 

ông nhúc nhích. Sau một lúc phấn đấu, cuối cùng ông Gioakim chạy như điên ra khỏi nhà thờ. Ông chạy 

một mạch đến nhà Vị Tổng Đại Diện lúc bấy giờ là Đức Ông Jean Vander Delpht. Ông xúc động kể lại cho 

Cha Bề Trên giáo phận nghe biến cố phạm thánh vừa diễn ra nơi nhà thờ chánh tòa. 

Đức Ông Jean Vander Delpht vội vàng cùng ông Gioakim đến ngay nhà thờ chính tòa. Với tâm tình tràn 

đầy kính tôn trước Bánh Thánh Phép Lạ, Đức Ông mang ngay Bánh Thánh chạy trốn khỏi bọn lạc giáo 

Zwingli. Cả hai người rời thành phố Gorkum tiến về thành phố Malines và đến thẳng tu viện các tu sĩ 



dòng Thánh Phanxicô. Đức Ông Jean Vander Delpht giao cho các 

tu sĩ nhiệm vụ cất giữ Bánh Thánh Phép Lạ đồng thời làm việc 

đền tạ vì Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể bị xúc phạm. 

Về phần ông Gioakim, ông hoàn toàn ăn năn về tội lỗi tầy trời 

của mình. Ông không muốn rời xa Bánh Thánh Phép Lạ. Ông xin 

các tu sĩ Phanxicô cho ông ở lại tu viện. Sau một thời gian chay 

tịnh, khóc lóc đền bù tội phạm thánh, ông xin các tu sĩ cho mình 

gia nhập tu viện. Từ đó ông tiếp tục cuộc sống tu trì trong tâm 

tình thống hối và yêu mến tràn bờ đối với Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể. 

Bánh Thánh Phép lạ được tôn kính nơi tu viện các tu sĩ Phanxicô 

ở Malines một thời gian. Sau đó vì cẩn trọng, Bánh Thánh được 

đưa sang Vienne, thủ đô nước Áo, rồi lại chuyển đến Praha, thủ 

đô nước Tiệp. Sau cùng, Bánh Thánh Phép Lạ được đưa sang 

Tây-Ban-Nha, đặt nơi Đan viện hoàng gia San Lorenzo ở Escurial. 

Bánh Thánh Phép Lạ vẫn nguyên vẹn và được tôn kính cho đến nay sau hơn 4 thế kỷ trôi qua. 

... Ca Tiếp Liên Lauda, Sion 

Hỡi Sion, hãy ca tụng trong lời ca tiếng hát, hãy ca tụng Đấng Cứu Tinh, là Thủ Lãnh, là Mục Tử. 

Hãy ca tụng ngần nào có thể được, vì không bao giờ đủ: Người vượt mọi lời ca. 

Hôm nay có trình bày một đề tài đặc biệt: Bánh Hằng Sống nuôi sống. 

Trong bữa Tiệc Ly Thánh, Chúa ban Bánh Hằng Sống cho mười hai môn đệ. 

Hãy nâng lời ca tụng, đầy đủ và vang lừng, và tâm hồn vui sướng, tươi nở trong hân hoan. 

Vì là ngày long trọng, nhắc lại việc thành lập Tiệc Thánh (cho muôn dân). 

Trên bàn tiệc Vua mới, lễ mới của luật mới chấm dứt lễ vật cũ. 

Có mới thì thôi cũ; có thật, hình bóng tan; có sáng, đêm lui gót. 

Việc THIÊN CHÚA đã làm trong bữa tiệc ly, Chúa truyền phải nhắc lại. 

Vâng lệnh Chúa dạy, chúng con dâng bánh rượu làm lễ vật cứu thoát. 

Đây một tín điều, giáo hữu phải tin: Bánh đổi thành Thịt Chúa, rượu biến nên Máu Người. 

Phép mầu không ai hiểu, nhiệm tích mấy ai hay: Chỉ Đức Tin sống động, nhận ngoài luật tự nhiên. 

Cất hình thức bên ngoài không còn là bánh rượu, đó là dấu bề ngoài còn sự thực cao cả. 



Thịt Người làm của ăn, Máu Người thành của uống: nhưng trong 

cả hai hình có toàn Đức Chúa KITô. 

Rước Chúa rước toàn thể, Người không bị tan vỡ cũng không bị 

phân chia. 

Một người, ngàn người chịu, một hay ngàn cũng thế; ăn nhưng 

không tiêu hủy. 

Kẻ lành, người dữ chịu lấy, nhưng hiệu quả khác nhau: được sống 

hay phải chết. 

Người dữ chết và người lành sống cùng ăn một của lễ: hậu quả 

khác biết bao! 

Bánh có chia ra, nhưng đừng lo, nên nhớ trong một mụn, chứa 

đựng toàn Thân Chúa. 

Bản chất không tan vỡ, dấu hiệu bề ngoài chia: Bản chất không thay đổi, Thân Chúa không giảm suy. 

Này là Bánh Thiên Thần nên lương thực muôn dân. Bánh thật của con cái, đừng ném cho cẩu thú. 

Hình bóng xưa ám chỉ: Isaac thiêu sinh, Chiên vượt qua tế lễ, Manna xuống trên rừng. 

Đức Chúa GIÊSU, Bánh Hằng Sống, Người Mục Tử trung thành, xin thương xót chúng con. Xin nuôi, xin 

nâng đỡ, xin dẫn dắt chúng con vào Đất kẻ hằng sống. 

Chúa hiểu biết mọi sự, Chúa làm được mọi sự. Chúa nuôi nấng chúng con trên cõi đời hay chết: Xin 

cho chúng con được ngồi cùng bàn, cùng hưởng, cùng làm bạn với công dân các thánh trên Nước 

Chúa. Amen. Alleluia. 

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

182-184) 
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