
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ (NĂM A) 

 

LỜI CHÚA: Gioan 6, 51-59 

Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU 

nói cùng người Do-thái rằng: ”Thầy là Bánh-Hằng-Sống từ 

Trời xuống; ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời. Và Bánh Thầy 

sẽ ban, chính là THỊT Thầy, để cho thế gian được sống”. Vậy 

người Do-thái tranh luận với nhau rằng: ”Làm sao Ông nầy 

có thể lấy THỊT mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Đức 

Chúa GIÊSU nói với họ: ”Thật, Thầy bảo thật các ngươi: Nếu 

các ngươi không ăn THỊT Con Người và uống MÁU Ngài, các 

ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn THỊT Thầy 

và uống MÁU Thầy thì có sự sống đời đời, và Thầy, Thầy sẽ 

cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì THỊT Thầy thật là Của-Ăn và MÁU Thầy thật là Của-Uống. Ai ăn THỊT 

Thầy và uống MÁU Thầy thì ở trong Thầy, và Thầy ở trong kẻ ấy. Cũng như CHA là Đấng-Hằng-Sống đã 

sai Thầy, nên Thầy sống nhờ CHA, thì kẻ ăn Thầy, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Thầy. Đây là Bánh 

bởi Trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn Bánh này thì sẽ sống 

đời đời”. 

SUY NIỆM 

Phản ứng của người Do-thái trước Chân Lý tối-cao tuyệt-cùng về bí tích Thánh Thể khiến chúng ta ngạc 

nhiên. Ngạc nhiên với tư cách là tín hữu Công Giáo đang sống ở kỷ nguyên thứ ba! 

Thật ra - gần như - chỉ duy nhất Giáo Hội Công Giáo tuyên xưng Đức Tin tuyệt-đối vào sự hiện-diện thật-

sự của Đức Chúa GIÊSU KITÔ nơi bí tích Thánh Thể. Đối với người không tin, giáo huấn và chân lý về bí 

tích Thánh Thể trở thành trò-đùa bịp-bợm. Nếu người Do-thái xưa thắc mắc: ”Làm sao Ông nầy có thể 

lấy THỊT mình cho chúng ta ăn được?” thì ngày nay, kẻ không tin cũng bĩu môi chế nhạo: ”Làm sao tấm 

Bánh trắng và ly Rượu nho lại có thể trở thành Mình và Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ được???” 

Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Đúng như vậy. Nhưng Bí Tích Thánh Thể cũng là Bí Tích Đức Tin. 

Sau khi Truyền Phép, vị chủ tế đọc: ”Đây là mầu nhiệm Đức Tin” và giáo dân tung hô: ”Lạy Chúa, chúng 

con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”. 

Kẻ cả tín hữu Công Giáo, nếu không tin nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và không yêu mến THIÊN CHÚA Ba 

Ngôi, thì cũng không thể chấp nhận Bí Tích Thánh Thể! Đức Tin và Tình Yêu là hai điều kiện tiên khởi và 

thiết yếu để hiểu và tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể với trọn trái tim, trí khôn và linh hồn. 



Khi suy niệm về Bí tích Thánh Thể tín hữu Công Giáo không đi vào 

cái vòng tranh luận tiêu cực vô ích, nhưng chỉ ao ước được củng 

cố trong Đức Tin và được gia tăng trong Lòng Mến! Nếu Tình Yêu 

của Đức Chúa GIÊSU KITÔ biểu lộ qua bí tích Thánh Thể bao-la vô-

bờ thì tín hữu Công Giáo cũng phải đáp lại bằng trọn tâm tình tri-

ân trìu-mến. 

Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể ngự trong Nhà Tạm, kín ẩn và nhẫn 

nhục chờ đợi con người đến kính viếng và bày tỏ lòng mến yêu. 

Chúa mời gọi con người đến với Ngài. Vậy thì, hãy đến và kể cho 

Ngài nghe mọi niềm vui, mọi nỗi sầu buồn. Nói tóm lại, hãy kể 

hết, kể hết! Hãy nói với Ngài như người ta nói với Người Cha dấu 

ái, với bạn hữu thân tình và với bạn trăm năm chí thiết! 

Mỗi khi bước vào nhà thờ, đôi mắt tín hữu Công Giáo trước tiên 

hãy hướng thẳng về phía Nhà Tạm - luôn có đèn cháy sáng - và 

kính cẩn quz gối thờ lạy. Tín hữu Công Giáo có thể đọc Lời Kinh 

do Thánh Thiên Thần dạy ba trẻ chăn chiên làng Fatima vào năm 1916 khi hiện ra với Lucia, Giaxinta và 

Phanxicô: 

- Lạy THIÊN CHÚA BA NGÔI Rất Thánh, Cha, Con và Thánh-Thần, con xin kính dâng Ngài Mình-Thánh, 

Bửu-Huyết, Linh-Hồn và Thiên-Tính của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hiện diện trong mọi Nhà Tạm trên thế 

giới, để đền bù những lăng mạ, xúc phạm và dửng dưng mà chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ phải hứng 

chịu. Và cậy nhờ công nghiệp vô biên của Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa GIÊSU và Trái Tim Vẹn Sạch 

Đức Mẹ MARIA, con xin Ngài ban cho các tội nhân ơn hoán cải. 

(Mémoires de Soeur Lucie, Secretariado dos Pastorinhos, Fátima Portugal, Octobre 2001, trang 67). 

Lễ kính Mình và Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ là dịp nhắc nhở tín hữu Công Giáo đừng thờ-ơ tệ-bạc 

trước một hồng ân vô giá là bí tích Thánh Thể. Nếu không, tín hữu Công Giáo sẽ nghe lại lời Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ phán xưa kia rằng: ”Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng 

giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em” (Matthêu 7,6). 

Tín hữu Công Giáo chân chính tham dự Thánh Lễ mỗi ngày - hay ít ra vào Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng 

- và siêng năng kính viếng Đức Chúa GIÊSU KITÔ ẩn mình trong Nhà Tạm. Mỗi khi có dịp đi ngang qua 

một nhà thờ hoặc một nhà nguyện, tín hữu Công Giáo đạo đức luôn luôn bước vào chào kính và thân 

thưa với Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể: 

- Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con kính mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những 

kẻ không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không kính mến Chúa. 

Ước gì Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể là suối nguồn, là chóp đỉnh và là trung-tâm-điểm cuộc sống của 

mỗi tín hữu Công Giáo! 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


