
HÃY ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ, BẠN SẼ TÌM THẤY TẤT CẢ! 

 

- Lạy Đức Chúa GIÊSU, ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể vì 

yêu con .. con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa trọn người 

con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ 

tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa, trở 

thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc 

nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động 

con. Không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con, 

ôi Đức Chúa GIÊSU dấu ái của con! Xin Chúa ngự vào lòng 

con, ngự vào linh hồn con và chữa con khỏi mọi bệnh 

hoạn tật nguyền .. 

Trên đây là lời thề hứa của anh Giovanni Nadiani (1885-

1940) dâng lên Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể khi gia nhập 

dòng Thánh Thể và bắt đầu Năm Nhà Tập thứ nhất tại 

Castelvecchio di Moncalieri thuộc tỉnh Torino (Bắc Ý). Năm 

ấy anh 22 tuổi. Đó là năm 1907. Anh quyết định chọn dòng 

Thánh Thể vì được hồng ân Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể lôi 

cuốn vào Tình Yêu vô biên của Ngài. Lời mời gọi của các tu 

sĩ dòng Thánh Thể do thánh Pierre Julien Eymard (1834-1868) sáng lập cũng thu hút anh: 

- Nếu Đức Chúa GIÊSU sống động và ngự thật tại đó, trên bàn thờ và trong Nhà Tạm, nếu Ngài là tất cả, 

thì sao bạn lại muốn tìm kiếm nơi khác? Hãy đến với Ngài và bạn sẽ tìm thấy tất cả! 

Thời gian ở Tập Viện, thầy Giovanni được giao nhiệm vụ coi nhà Mặc Áo. Thầy tận tâm chu toàn công 

việc và rất sung sướng vì được dịp ở gần Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể, Đấng ngự trong Nhà Tạm. Ngày 7-

11-1909 thầy bắt đầu tuần tĩnh tâm chuẩn bị tuyên khấn. Thầy vô cùng sung sướng với ý nghĩ rồi đây sẽ 

thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Trong đơn xin tuyên khấn gửi Cha Bề Trên Cả, thầy Giovanni 

Nadiani viết: 

- Con vui mừng biết bao! Con thật phấn khởi với ơn gọi thiên thần của con! Con vô cùng ước muốn làm 

cho mọi người biết đến Đức Chúa GIÊSU, Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể dấu ái của lòng con! Nếu như Chúa 

muốn con trở thành Linh Mục, thì ngay khi vừa lãnh chức phó tế, con sẽ chạy như bay qua các thành thị. 

Con sẽ giơ cao Mặt Nhật Mình Thánh Chúa để mọi người trông thấy Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể và con 

sẽ nói với họ rằng: ”Đây là Ngôi Lời của THIÊN CHÚA trở thành Bánh Thánh nuôi sống! Đây là Tình Yêu! 

Đây là Tình Yêu!” .. Thế nhưng Chúa muốn cho con phụng sự Người trong chức vụ tu huynh, và chính 

lòng con cũng ao ước như thế. 

Sau khi tuyên khấn, thầy Giovanni lại được giao các công tác khiêm tốn như: lo Nhà Mặc Áo (Phòng 

Thánh), y tá, giúp văn phòng báo chí của dòng và quét dọn nhà cửa. Qua bất cứ công việc nào, dù nhỏ 

mọn đến đâu, thầy Giovanni cũng chỉ có mục đích duy nhất. Thầy không ngừng lập đi lập lại: 



- Cuộc đời tôi là để cầu nguyện. Bất cứ lúc nào, nếu có ai hỏi tôi 

đang làm gì, thì tôi chỉ trả lời: tôi đang thờ lạy Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ .. 

Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể là trọn lý tưởng sống cuộc đời thầy 

Giovanni Nadiani. Thầy ghi trong nhật ký: 

- Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể là Vị Chỉ Đạo, là Nhiệt Huyết, là 

Mặt Trời, là Tình Yêu, là Sự Thiện và là Tất Cả cuộc đời tôi. 

Cứ như thế, dầu không phải nhà giảng thuyết hùng hồn, dầu 

không phải nhà truyền giáo nổi danh, thầy Giovanni vẫn có thể 

trở thành vị đại tông đồ của Đức Chúa GIÊSU. Bởi vì, qua thầy, 

Đức Chúa GIÊSU trở thành mặt trời soi chiếu đường đi cho vô 

số anh chị em đồng loại. Giống y như Mặt Nhật Mình Thánh 

Chúa, không nói, cũng không hề áp đặt điều gì cho ai, nhưng để 

trông thấy và chiếu sáng Đức Chúa GIÊSU KITÔ trước mặt mọi người. 

Tháng 8 năm 1914 thế chiến thứ nhất bùng nổ với chiến tranh khai mào giữa Áo và Serbi. Tháng 5 năm 

sau - 1915 - nước Ý nhảy vào vòng chiến. Thầy Giovanni chỉ còn biết dâng lời cầu nguyện, tha thiết xin 

THIÊN CHÚA ban ơn Hòa Bình cho thế giới. Thế nhưng, khi nhận lệnh nhập ngũ, thầy không ngạc nhiên, 

nhưng mau mắn tuân hành. Thầy hy sinh cởi bỏ ”tu phục” để khoác lên mình ”chiến y”. Chỉ có điều đặc 

biệt, thầy để bộ râu ra rậm và dài, chứng tỏ cho mọi người thấy thầy là tu sĩ mang quân phục! 

Nơi chiến trường, thầy Giovanni Nadiani anh dũng chiến đấu. Thầy xung phong đi hàng đầu trong những 

trận đánh khốc liệt. Thầy cũng xin cấp trên cho thầy mang Mình Thánh Chúa đến cho những binh sĩ bị 

trọng thương. Sau cùng, năm 1919, khi đệ nhất thế chiến chấm dứt, thầy Giovanni sung sướng trở lại tu 

viện ở thành phố Torino (Bắc Ý). Thầy sống thánh thiện và hết lòng yêu mến Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể 

và Đức Mẹ MARIA cho đến khi qua đời ngày 6-1-1940, hưởng dương 55 tuổi và sau 33 năm sống tinh 

thần ”Nhà Tiệc Ly”, nếm trước niềm vui Thiên Quốc! 

... ”Thật, Thầy bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi Trời đâu, mà chính 

là CHA Thầy cho các ông ăn bánh bởi Trời, Bánh đích thực, vì Bánh THIÊN CHÚA ban là Bánh từ Trời 

xuống, Bánh đem lại sự sống cho thế gian .. Chính Thầy là Bánh Trường Sinh. Ai đến với Thầy, không 

hề phải đói; ai tin vào Thầy, chẳng khát bao giờ!” (Gioan 6,32-35). 

(Paolo Risso, ”GIOVANNI NADIANI”, Editrice Elle Di Ci, 1995) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


