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Lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và Đức Trinh Nữ 

Rất Thánh MARIA được xem như bí quyết tiến lên bậc trọn 

lành của hầu hết bậc thánh nhân. 

Hạnh thánh Giacinto - tu sĩ Đa Minh Ba Lan - kể lại rằng. Một 

hôm, để tránh vụ phạm thánh trầm trọng sắp xảy ra, thánh 

nhân nhanh chân chạy như bay đến nhà thờ. Ngài mở cửa 

Nhà Tạm, lấy Bình đựng Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU mang 

đi dấu ẩn nơi an toàn. 

Trong lúc thánh Giacinto vội vàng sửa soạn lui gót với đôi tay 

giữ chặt Bình Thánh trước ngực, bỗng một tiếng nói dịu dàng 

phát ra từ bức tượng Đức Mẹ MARIA, đặt nơi gần bàn thờ: 

- Sao con làm thế? Nỡ nào con mang Đức Chúa GIÊSU đi 

nhưng để Mẹ ở lại? 

Thánh Giacinto đứng-khựng, bối-rối, phân-vân không biết phải xử sự ra sao. 

Bởi lẽ, bức tượng thật cao và nặng. Dầu vậy, thánh nhân cũng tiến đến gần và giơ tay ôm lấy tượng Đức 

Mẹ. Lạ lùng thay, bức tượng nhẹ như bông, khiến thánh nhân có thể mang đi, không gặp khó khăn nào. 

Biến cố trên đây chứa đựng { nghĩa diệu kz. Nó chứng tỏ Đức Mẹ MARIA và Đức Chúa GIÊSU Thánh 

Thể hiệp nhất cách chặt chẽ, nhiệm mầu. 

Một ngày, một nữ tu cùng dòng, đặt câu hỏi hóc-búa với mục đích khiến cho thánh nữ Bernadette 

Soubirous (1844-1879) phải lúng túng. Chị Bernadette được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ tại Hang Đá 

Lộ Đức. Nữ tu kia hỏi: 

- Chị thích điều nào hơn: rước Mình Thánh Chúa GIÊSU hay trông thấy Đức Mẹ MARIA hiện ra nơi hang 

đá? 

Thoáng tỏ ra suy nghĩ trong một giây, thánh nữ Bernadette Soubirous khiêm tốn trả lời: 

- Chị nêu câu hỏi xem ra có vẽ lạ đời. Bởi vì, đó là hai điều gắn liền nhau, không thể nào tách rời được. 

Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và Đức Mẹ MARIA luôn luôn đi chung với nhau! 

Câu chuyện thứ ba xảy ra nơi hoàng cung. 

Thời thơ ấu, thánh nữ Elisabét (1207-1231), hoàng hậu nước Hungari, đặc biệt yêu kính Đức Chúa 

GIÊSU Thánh Thể (Đức Chúa GIÊSU ẩn mình trong Nhà Tạm). 



Lúc chơi trò ”cút-bắt” với các trẻ khác trong cung điện, công 

chúa Elisabét thường chọn ”chỗ trốn” gần nơi nhà nguyện. 

Như thế, một cách kín đáo, thỉnh thoảng công chúa Elisabét 

dừng lại trước cửa nhà nguyện, hôn trên ổ khóa và thầm thì 

với Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể: 

- Lạy Đức Chúa GIÊSU dấu yêu của con, con đang nô đùa, 

nhưng con không quên Chúa đâu! Xin Chúa chúc lành cho 

con và cho các bạn của con. Tạm biệt Chúa nhé! 

Thật cảm động trước tâm tình ngọt ngào của trẻ thơ đối với 

Đức Chúa GIÊSU ngự trong Nhà Tạm! 

Thánh Gioan Bosco (1815-1888) khuyên nhủ các thanh thiếu 

niên: 

Các con ước muốn Chúa ban nhiều ơn lành phải không? - Hãy 

năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể thường xuyên. 

Các con muốn nhận ít ơn phải không? - Hãy thỉnh thoảng mới viếng thăm Người. 

Các con muốn để cho ma quỷ quấy phá phải không? - Thì cứ lơ là trong việc kính viếng Đức Chúa GIÊSU 

Thánh Thể. 

Trái lại, nếu muốn đẩy xa quỷ dữ thì phải siêng năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU ngự ẩn trong Nhà Tạm. 

Nếu muốn chiến thắng ma quỷ thì phải thường xuyên chạy đến quỳ dưới chân Đức Chúa GIÊSU. Các con 

thân ái, siêng năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể là phương thế tối cần thiết và hữu hiệu nhất 

để phá tan mọi mưu thâm chước độc của tà thần. Vì thế, hãy năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU Thánh 

Thể và ma quỷ sẽ không làm gì hại được các con! 

Không bao giờ được bỏ rơi việc kính viếng Thánh Thể mỗi ngày. Nếu bị ngăn trở, không thể kính viếng 

lâu giờ, thì ít nhất dành một thời gian ngắn, nhưng thật sốt sắng và thật cô đọng. Ngoài ra, mỗi khi có 

dịp đi ngang qua nhà thờ hoặc nhà nguyện và mỗi khi hoàn cảnh cho phép, hãy ghé vào quì gối trước 

Nhà Tạm và với trọn lòng yêu mến, thân thưa cùng Đức Chúa GIÊSU ngự trong Nhà Tạm rằng: 

- Lạy Đức Chúa GIÊSU, Chúa đang có mặt ở đây. Con xin thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa 

hãy ngự trị trong tâm lòng con! 

(P. Stefano Maria Manelli, ”Gesù Eucaristico Amore”, Casa Mariana Editrice, 1999). 
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