
MÌNH THÁNH CHÚA TỎ HIỆN CHO NGƯỜI DO THÁI 

 

Thánh Tomas de Villanueva (1486-1555) là tu sĩ dòng Thánh Agostino. 

Ngài qua đời tại Valencia bên nước Tây-ban-nha. Thánh nhân xuất 

thân từ một gia đình thượng lưu. 

Ngày còn là tu sĩ trẻ, Cha Tomas de Villanueva kết thân với một thanh 

niên từ Do thái giáo trở lại Kitô Giáo. (Tạm gọi tên chàng là Antonio). Từ 

ngày lãnh bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, Antonio nhiệt 

tâm sống đạo. Chàng sống đạo nghiêm chỉnh và chân thành. 

Một ngày chàng lâm trọng bệnh. Biết mình không thoát lưỡi hái tử 

thần, Antonio mời Cha Tomas de Villanueva đến và kể cho Cha nghe câu 

chuyện đời mình. 

... Thưa Cha là người cha, là vị an ủi, là ông thầy thuốc và là đấng chỉ 

đạo dìu dắt linh hồn con. Xin Cha thứ lỗi vì đã làm phiền khi mời Cha 

ghé đến nhà thăm con. Thật ra con muốn tỏ lộ cùng Cha một bí mật trọng đại mà con chưa hề hé môi 

nói cho ai biết. Con không muốn vĩnh viễn ra đi trước khi ủy thác cho Cha điều con vẫn hằng giữ kín 

trong lòng. 

Một ngày, thân phụ con sai con đi giải quyết một vấn đề nghiêm trọng. Con ra đi cùng một thanh niên 

Do Thái đồng tuổi. Trên đường, chúng con bắt đầu thảo luận về Đấng MESSIA mà người Do Thái chúng 

con vẫn còn mù quáng mong mỏi chờ đợi ngày Ngài xuất hiện. Chúng con thảo luận nồng nhiệt đến độ 

nẩy sinh nơi cả hai chúng con niềm ước muốn trông thấy Đấng MESSIA. Lòng đầy trào ra miệng. Chúng 

con cất tiếng tha thiết nguyện xin: 

- A, phải chi giờ đây Ngài xuất hiện ngay nơi thời đại chúng con, hẳn chúng con sung sướng biết chừng 

nào. Thật hạnh phúc biết bao nếu chúng con may mắn trông thấy Ngài tận mắt! 

Cuộc trao đổi tư tưởng cứ thế tiếp tục và càng nói lòng chúng con càng bừng lên niềm ước muốn chân 

thật được trông thấy Đấng MESSIA. Chúng con mải mê nói cho đến lúc trông thấy một luồng sáng tuyệt 

đẹp xuất hiện trên bầu trời. Trời đã chạng vạng tối. Ánh sáng chói chang khiến chúng con có cảm tưởng 

như bầu trời mở ra. Ngay lúc ấy, con nhớ lại lời thân phụ thường nói với chúng con: - Thỉnh thoảng trời 

mở ra và chúng ta có thể xin THIÊN CHÚA vài ơn với niềm hy vọng chan chứa là thế nào Chúa cũng nhận 

lời chúng ta cầu xin. 

Tức khắc, chúng con quì sụp xuống. Và với trọn tâm tình tha thiết, chúng con khẩn nài THIÊN CHÚA tỏ lộ 

Đấng MESSIA. Chúng con xin THIÊN CHÚA cho chúng con chiêm ngưỡng thánh nhan Đấng chúng con 

hằng mong mỏi trông chờ từ mấy ngàn năm qua. 



Giữa tiếng khẩn nài và trước ánh sáng chói chang mà hai cặp mắt 

chúng con dán chặt không rời, bỗng chúng con trông thấy xuất hiện 

gần nơi chỗ chúng con đang quì, một Chén Thánh lóng lánh với Bánh 

Thánh lơ lửng bên trên. 

Bánh Thánh có chiều kích giống y Bánh Thánh vị Linh Mục Công Giáo 

giơ cao cho giáo dân thờ lạy sau khi truyền phép. Không bút nào tả 

hết nỗi kinh hoàng của chúng con vào chính lúc ấy. Nhưng chỉ trong 

thoáng giây thôi. Bởi vì ngay sau đó chúng con cảm nghiệm niềm an 

bình và an ủi khôn tả. Chúng con được giải thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi 

và cùng lúc đôi mắt linh hồn chúng con mở rộng. Nhờ ánh sáng từ 

trời soi chiếu, chúng con hiểu ngay rằng Đấng MESSIA chúng con 

hằng mong đợi đang ngự thật trong Bánh Thánh. Thời gian chờ đợi 

chấm dứt lâu lắm rồi. Và tôn giáo đích thật chính là Kitô Giáo. 

Khỏi cần nói nhiều Cha cũng hiểu lòng chúng con tràn ngập niềm hân hoan và tri ân THIÊN CHÚA như 

thế nào. THIÊN CHÚA đích thân chữa lành chứng bệnh mù quáng tinh thần của chúng con bằng một 

phép lạ quá diệu kz. 

Khi trở về nhà, con nghĩ rằng nên giữ kín chuyện được Chúa ban cho ơn hoán cải tâm hồn. Sau đó, vào 

một dịp thuận lợi, con vội vàng xin lãnh bí tích Rửa Tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, duy nhất, thánh 

thiện và tông truyền. Từ đó, giống như Cha biết, con luôn luôn sống đời Kitô hữu chân chính. Con luôn 

trung tín với các giáo huấn Tin Mừng của THIÊN CHÚA chúng ta là Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ 

thế giới cùng toàn thể nhân loại. 

... ”Thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, THIÊN CHÚA đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; 

nhưng vào thời sau hết này, THIÊN CHÚA đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. THIÊN CHÚA đã nhờ 

Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản 

ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể THIÊN CHÚA. Người là Đấng dùng Lời quyền 

năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, Người lên ngự bên hữu Đấng Cao Cả trên 

Trời. Danh hiệu Người được thừa hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần bao nhiêu, thì Người 

lại trổi hơn họ bấy nhiêu” (Thư gửi tín hữu Do-Thái 1,1-4). 

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

12-14) 
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