
CHẦU THÁNH THỂ ... SAU NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 

 

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 đã diễn ra tại Koeln bên Đức 

từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005, với sự hiện diện phúc 

lành của Đức Thánh Cha Biển-Đức 16. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 

có chủ đề: ”Chúng tôi đến thờ lạy Ngài”. Đó là lời Ba Vua đến 

từ phương Đông nói với vua Hêrôđê: ”Đức Vua dân Do Thái 

mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người 

xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy 

Người” (Mt 2,2). 

 

Sau đây là chứng từ của Samuele Bacci một bạn trẻ người Ý 

đã từng tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln. Samuele 

Bacci nhấn mạnh đến thành quả thiêng liêng của Ngày Quốc 

Tế Giới Trẻ. Chứng từ của anh dựa trên câu Phúc Âm nói rằng: 

Ba Vua được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, 

nên ”đã đi lối khác mà về xứ mình”. 

Samuele Bacci viết. Thời gian trước khi chính thức lên đường đến Koeln để tham dự Ngày Quốc Tế Giới 

Trẻ, tâm lòng tôi mang ít nhiều ưu tư lo lắng. Cùng với các bạn trẻ khác, chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng tinh 

thần để sống biến cố lịch sử ấy. Chúng tôi thực sự mong muốn rằng: không nên biến cuộc hành hương 

thành một cuộc vui chơi giải trí. Đoàn hành hương của chúng tôi có mặt tại Koeln từ chiều thứ ba 16-8-

2005. Sinh hoạt trong các ngày tiếp đó đã diễn ra trong trật tự theo đúng chương trình dự định. Riêng 

tôi, tôi chỉ muốn ghi lại đây chóp đỉnh của Cuộc Gặp Gỡ tức là Đêm Canh Thức tối thứ bảy 20-8 và Thánh 

Lễ Bế Mạc vào sáng Chúa Nhật 21-8-2005. 

Tôi đặt rất nhiều hy vọng nơi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ thu hoạch được hoa trái như 

những công thức dọn sẵn và mang về nhà làm hành trang cho cuộc sống tương lai. Nhưng tôi thất vọng 

biết bao! Bởi lẽ, khung cảnh cánh đồng Marienfield nơi diễn ra đêm canh thức quá mênh mông. Chúng 

tôi phải khó nhọc lắm mới theo dõi được các biến cố. Rồi chung quanh có quá nhiều tiếng động, tiếng ồn 

ào. Đêm hôm ấy trời lại mưa rả-rích khiến chúng tôi bị ướt mèm. Với những điểm tiêu cực này, quả thật 

tôi khó có thể cầm trí để tham dự sốt sắng buổi Canh Thức và buổi Chầu Thánh Thể vào đêm hôm ấy. 

Thế nhưng chỉ khi trở về nhà, lúc hồi tâm nhớ lại chặng đường trải qua nơi Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, tôi 

mới thực sự khám phá ra yếu tố nào đã góp phần mang lại cho tôi hiệu quả thiêng liêng. Và đây chính là 

con đường mới, con đường của việc Chầu Thánh Thể đích thật. Nếu tôi muốn thờ lạy Mình và Máu 

Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ thì tôi không nên chờ đợi sự thinh lặng của khung cảnh chung quanh hoặc 

sự thinh lặng bên trong con người tôi. Tôi không nên chờ đợi mọi việc được diễn ra trong trật tự, còn 

tôi, tôi được ngồi êm ái trong một chiếc ghế bành, mới có thể thờ lạy Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Dĩ nhiên khung cảnh bên ngoài là một yếu tố thuận lợi nhưng không phải là yếu tố duy nhất cần thiết 



giúp tôi sống những giờ phút lý tưởng trước Mình Thánh Chúa. 

Điều quan trọng chính là mối liên hệ giữa tôi với THIÊN CHÚA. 

Mối liên hệ này không được chi phối bởi các yếu tố bên ngoài. 

Trái lại, càng gặp thử thách và khó khăn, càng minh chứng khả 

năng tự chủ và tình yêu chân thật tôi dành cho THIÊN CHÚA. 

Kể từ sau Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koeln tôi thâm hiểu rằng: 

Chầu Thánh Thể phải là một cố gắng liên lĩ, để trong mọi lúc tôi 

đều có thể nhận ra THIÊN CHÚA - Vị Vua của tôi - ngay chính 

trong Hài Nhi Thơ Bé mà Ba Vua đến bái mình thờ lạy. Rồi đến sự 

hiện diện thật sự của Đức Chúa GIÊSU trong Hình Bánh. Tôi nhớ 

lại lời Đức Thánh Cha Biển-Đức 16 nói với chúng tôi trong Đêm 

Canh Thức rằng: ”THIÊN CHÚA không phải chỉ ở trước mặt chúng 

ta như Vị Chủ Tể Tối Cao, nhưng Ngài đang ở trong chúng ta và 

chúng ta ở trong Ngài”. 

 

Hiểu như thế thì việc Chầu Thánh Thể không kết thúc khi chúng 

ta đứng lên và trở về nhà. Trái lại, việc Chầu Thánh Thể vẫn tiếp tục khi chúng ta cố gắng duy trì mối liên 

hệ thân tình với THIÊN CHÚA trong mọi giây phút nơi cuộc sống thường ngày. Về điểm này tôi tự hỏi làm 

thế nào để giữ mãi cái nhìn của tôi dán chặt vào Chúa và gia tăng mãi tình yêu của tôi đối với Ngài, thì tôi 

nhớ lại lời Đức Chúa GIÊSU phán rằng: ”Nếu các con tuân giữ giới răn Thầy thì các con sẽ ở lại trong 

Tình Yêu của Thầy”, Gioan chương 15 câu 10. Rồi một lời khác rằng: ”Thầy ban cho các con một điều 

răn mới. Đó là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu các con thế nào thì các con cũng hãy 

yêu thương nhau như thế”, Gioan chương 13 câu 34. 

(”La Madonna del Carmine”, Settembre-Ottobre/2005, trang 23-29). 
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