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Lời người dịch 
 
Thánh Thể bao giờ cũng là trung tâm và 
chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thánh 
Thể là trung tâm của đời sống Kitô hữu vì 
tất cả hoạt động của Hội Thánh đều dẫn 
tới việc lãnh nhận các bí tích, và các bí tích 
đều dẫn tới hoặc được cử hành trong khi 
cử hành Thánh Thể. Hội Thánh rao giảng 
Tin Mừng, để ai tin thì được lãnh nhận các 
bí tích khai tâm Kitô giáo, nghĩa là được 
thánh tẩy, thêm sức và cuối cùng là được 
dẫn tới bàn tiệc Thánh thể. Nơi đây họ 
được nên một với Chúa, được ở trong 
Chúa, và khi nên một với Chúa, họ cũng 
được nên một với anh em chị em mình. 
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Khi ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, bao 
giờ người bệnh cũng được trao ban Mình 
Thánh Chúa, để được chữa lành cả hồn lẫn 
xác. Tội nhân đến với Bí tích Hoà Giải là 
để được tái hợp nhất với Thiên Chúa và 
Hội Thánh qua việc lãnh nhận Thánh Thể. 
Người ta kết hôn, chịu chức, và khấn dòng 
trong thánh lễ để nói lên rằng tuy có nhiều 
ơn gọi, nhiều tác vụ, người ta tuy nhiều, 
nhưng cũng chỉ là một thân mình, thân 
mình duy nhất của Chúa Kitô. Bí tích 
Thánh Thể còn là trung tâm của đời sống 
Kitô hữu theo nghĩa là khi không cử hành 
và sống Mầu nhiệm Thánh Thể, thì Hội 
Thánh chắc chắn không còn là Hội thánh 
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Công giáo nữa, và Kitô hữu cũng sẽ không 
còn là Kitô hữu nữa. 
 
Thánh thể là chóp đỉnh của đời sống Kitô 
hữu, vì nơi đây qua bánh và rượu, Thiên 
Chúa cho ta trông thấy, cho ta sờ chạm 
được mầu nhiệm Thiên Chúa đi vào trong 
con người để con người được đi vào trong 
Thiên Chúa. Cũng như của ăn thức uống 
tiêu hoá đi trong con người, trở thành 
máu, thịt của ta thế nào, thì khi ăn lấy 
Chúa Giêsu trong Thánh Thể, Chúa không 
bị tan biến đi trong ta mà trái lại ta được 
tan biến đi trong Chúa, trở thành xương 
thịt của Chúa. Chính vì thế mà Thánh 
Augustinô nói: “Ta trở nên Đấng mà ta 
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chịu lấy”. Thánh Gioan Kim khẩu còn táo 
bạo hơn khi quả quyết rằng: “Ngài quyện 
lấy ta, đan kết xương thịt ta với xương thịt 
Ngài”. 
 
Chỉ tiếc rằng hiện còn rất nhiều người 
Công giáo vẫn chưa thấy được Thánh Thể 
chính là trung tâm và chóp đỉnh của đời 
sống mình. Henri J.M. Nouwen trong 
quyển sách nhỏ Với tâm hồn bừng 
cháy (With burning hearts) đã chia sẻ cho 
ta một lối cử hành và sống Mầu nhiệm 
Thánh Thể trong đời ta. Xin được giới 
thiệu với các độc giả Việt Nam. Hy vọng 
rằng quyển sách nhỏ này thực sự làm cho 
tâm hồn ta bừng cháy, để ta tiếp tục cầm 
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lấy đời ta đặt vào tay những người nghèo 
khổ, để họ cũng được nên thân mình của 
Chúa như ta. 
Henri J.M. Nouwen hiện là một trong 
những tác giả lớn về linh đạo thuộc thế 
giới nói tiếng Anh. Ông đã cho ra đời hơn 
30 quyển sách, trong số đó có những 
quyển rất nổi tiếng như Hãy chiêm ngắm 
vẻ đẹp của Thiên Chúa, Với đôi tay mở 
rộng, Từ trong cô tịch. Henri đã từng dạy 
tại Đại học Notre Dame, cũng như tại các 
đại học có tầm cỡ như Yale và ngay cả Đại 
học Havard. Từ năm 1986 cho tới khi qua 
đời vào tháng 9-1996, ông là mục tử của 
cộng đoàn L’Arch Daybreak tại Toronto, 
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chia sẻ cuộc sống với những anh chị em 
tâm thần. 
 

Lễ Mình và Máu Chúa Kitô 2002 
 
 ***  
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Lời giới thiệu 
 
Mỗi ngày tôi đều cử hành Thánh Thể. Đôi 
khi trong nhà thờ giáo xứ với sự hiện diện 
của hàng trăm con người, đôi khi trong 
nhà nguyện bình minh với một nhóm ít oi 
là các thành viên trong cộng đoàn, thỉnh 
thoảng tôi cũng dâng lễ với một ít bạn bè 
trong khách sạn, hay tại phòng khách của 
cha tôi chỉ có tôi với ông. Hiếm có những 
ngày qua đi mà lại không có kinh: “Xin 
Chúa thương xót chúng con”, không có 
những bài đọc hằng ngày, không có các 
giờ suy gẫm, không có việc tuyên xưng 
đức tin, không chia sẻ mình và máu Chúa 
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Kitô và không cầu nguyện cho một ngày 
sống được sinh hoa kết quả. 
 
Những lúc ấy bao giờ tôi cũng tự hỏi: Tôi 
có biết tôi đang làm gì không? Những 
người đang đứng hoặc ngồi xung quanh 
bàn tiệc với tôi có biết họ là thành phần 
của cái gì chăng? Có một cái gì đó - một 
cái gì rất thân thương với chúng tôi, đang 
thực sự xảy ra nắn đúc nên cuộc sống 
hằng ngày của chúng tôi chăng? Và điều 
gì đã xảy ra cho cả những người không có 
mặt ở đó với chúng tôi? Bí tích Thánh Thể 
có phải vẫn là một cái gì đó họ biết, họ 
nghĩ đến và ao ước chăng? Việc cử hành 
Thánh Thể hằng ngày như thế có ảnh 
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hưởng gì đến cụôc sống của những con 
người bình thường dẫu họ có mặt cũng 
như không có mặt chăng? Đây có phải là 
một cái gì đó hơn hẳn một nghi lễ dễ 
thương, một nghi lễ đem lại ủi an hay một 
thói quen đem lại cho người ta sự thoải 
mái chăng? Và sau hết Bí tích Thánh Thể 
có đem lại sự sống, một sự sống có sức 
lướt thắng sự chết chăng? 
 
Tất cả những thắc mắc trên rất thực tế đối 
với tôi; chúng luôn đòi tôi phải giải đáp. 
Vâng tôi đã có câu trả lời, nhưng dường 
như những câu trả lời ấy không kéo dài 
được bao lâu trong cái thế giới thay đổi 
quá nhanh này. Bí tích Thánh Thể đem lại 
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ý nghĩa cho việc hiện hữu của tôi nơi trần 
gian này, nhưng khi thế giới này thay đổi, 
liệu Thánh thể có còn tiếp tục đem lại một 
ý nghĩa chăng? Tôi đã đọc rất nhiều sách 
về Thánh Thể. Chúng đã được viết từ 10, 
20, 30 và thậm chí 40 năm trước. Dẫu 
chúng chất chứa rất nhiều tư tưởng sâu 
sắc, nhưng chúng không còn có thể giúp 
tôi cảm nghiệm được Thánh Thể như 
trung tâm của đời tôi nữa. Hôm nay 
những thắc mắc xưa vẫn còn nguyên: làm 
sao để trọn đời tôi trở thành một đời có 
tính Thánh Thể, và làm sao để việc cử 
hành Thánh Thể hằng ngày làm cho đời 
tôi trở thành một cuộc sống Thánh Thể? 
Tôi đã có được câu trả lời của riêng tôi. 
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Không có câu trả lời ấy Thánh Thể có lẽ chỉ 
hơn một truyền thống tốt đẹp một chút 
thôi. 
 
Quyển sách nhỏ này là một cố gắng để nói 
cho tôi và cho các bạn bè tôi về Thánh Thể 
và để dệt nên một mạng lưới các mối liên 
hệ giữa việc cử hành Thánh Thể và kinh 
nghiệm hằng ngày của cuộc sống con 
người. Ta bước vào trong mỗi cuộc cử 
hành bằng tâm hồn sám hối và bằng lời 
kinh thương xót. Ta lắng nghe Lời - các bài 
đọc Kinh Thánh và bài giảng - ta tuyên 
xưng đức tin, ta dâng lên Thiên Chúa hoa 
màu ruộng đất và lao công của bàn tay con 
người và ta nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa 
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mình và máu Chúa Giêsu, và cuối cùng ta 
được sai vào trong thế thế gian với nhiệm 
vụ canh tân bộ mặt trái đất. Biến cố Thánh 
Thể mạc khải ra những kinh nghiệm sâu 
sắc nhất của con người, những kinh 
nghiệm của buồn chán, của sự quan tâm 
lo lắng, của sự mời mọc, thân mật, và dấn 
thân. Biến cố ấy tóm kết cuộc sống mà ta 
được mời gọi nhân danh Thiên Chúa. Chỉ 
khi nào ta nhận ra mạng lưới phong phú 
của các  mối liên hệ giữa Thánh Thể và 
cuộc sống của ta trong thế giới này, khi ấy 
Thánh Thể mới thực sự “thuộc về cõi đất 
này” và đời ta mới thực sự  “thuộc về 
Thánh Thể”. 
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Vì nền tảng của việc suy tư của tôi là 
Thánh Thể và cuộc sống Thánh Thể, nên 
tôi sẽ sử dụng chuyện của 2 môn đệ trong 
cuộc hành trình của họ từ Giêrusalem về 
Emmaus và trở về lại Giêrusalem. Vì 
chuyện ấy nói về sự mất mát, hiện diện, 
mời gọi, hiệp thông và thừa sai, nên nó 
gồm tóm cả 5 khía cạnh chính yếu của việc 
cử hành Thánh Thể. 
 
Cả 5 khía cạnh ấy kết hợp với nhau làm 
nên một chuyển động, một chuyển động 
từ sự căm phẫn tới lòng biết ơn, nghĩa là, 
từ một tâm hồn chai đá đến một tâm hồn 
biết ơn. Trong khi Thánh Thể diễn tả 
chuyển động thiêng liêng này cách hết sức 
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súc tích, rõ ràng, thì đời sống Thánh Thể 
lại là một đời sống mà ta được mời gọi để 
cảm nghiệm và khẳng định chuyển động 
này trong mọi khoảnh khắc của đời ta. 
Trong quyển sách nhỏ này tôi hy vọng sẽ 
phát huy được cả 5 bước của chuyển động 
này từ lòng căm phẫn đến biết ơn đến độ 
những gì ta cử hành và những gì ta được 
mời gọi sống chỉ là một việc duy nhất 
không hơn không kém. 
 

*** 
 

CON ĐƯỜNG TỚI EMMAUS 
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Cũng trong ngày ấy, có hai người trong 
nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là 
Emmaus, cách Giêrusalam chừng mười 
một cây số. Họ trò truyện với nhau về tất 
cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ 
trò truyện và bàn tán thì chính Đức Giêsu 
tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng 
mắt họ còn bị ngăn cản, nên không nhận 
ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi 
vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” 
Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. 
 
Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: 
“Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại 
Giêrusalem mà không hay biết những 
chuyện đã xảy ra trong mấy bữa nay”. 
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Đức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: 
“Chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là 
một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm 
cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và 
toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ 
lãnh của chúng ta đã nộp Người để bị án 
tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập 
giá. Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy 
vọng rằng chính Người là đấng sẽ cứu 
chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy 
ra nay đã là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng 
có mấy người đàn bà trong nhóm chúng 
tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy 
ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác 
Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên 
thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài 
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người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và 
thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính 
Người  thì họ không thấy”. 
 
Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: 
“Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các 
anh thật chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào 
Đức Kitô chăng phải chịu khổ hình như 
thế rồi mới vào trong vinh quang của 
Người sao? Rồi bắt đầu từ Môsê và tất cả 
các ngôn sứ, Người giải thích cho các ông 
tất cả những gì liên quan Người trong tất 
cả sách thánh. 
Khi gần tới làng các ông muốn đến, Đức 
Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ 
nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với 
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chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp 
tàn”. Bấy giờ Người mới vào và ở lại với 
họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy 
bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho 
họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra 
Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới 
bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói 
chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng 
ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên 
sao?” 
Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở về 
Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các 
bạn hữu đang họp tại đó. Những người 
này bảo hai ông: “Chúa đã trỗi dậy thật 
rồi, và đã hiện ra với ông Simon”. Còn hai 
ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc 
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đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào 
khi Người bẻ bánh (x. Lc 24,13-35). 
 
 

THAN KHÓC NHỮNG MẤT MÁT 
CỦA TA 

 
“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con” 

Hai người cùng đi với nhau. Và qua cách 
họ đi, bạn có thể thấy rằng họ không được 
vui. Toàn thân chúi về phía trước, mặt lộ 
vẻ chán chường tuyệt vọng, bước chân đi 
chậm chạp. Họ không nhìn nhau. Thỉnh 
thoảng mới thốt lên một lời, nhưng chỉ là 
những lời bâng quơ. Chúng tan biến vào 
trong không gian như những âm thanh vô 
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dụng. Họ vẫn tiến bước, nhưng lại bước đi 
như những người không có đích đến. Họ 
trở về nhà, nhưng nhà họ lại không còn là 
nhà họ nữa. Họ không còn chỗ để tới. Nhà 
họ đã thành nơi trống vắng, vỡ mộng và 
tuyệt vọng. 
Họ khó có thể tưởng tượng được rằng 
cách đây mới chỉ có ít năm thôi, họ đã gặp 
một người, và người đó đã thay đổi đời 
họ, người đó đã can thiệp cách tỏ tường 
vào những thói quen hằng ngày của họ và 
đã đem lại một sức sống mới cho mọi ngõ 
ngách của sự hiện hữu của họ. Họ đã bỏ 
nhà cửa làng mạc, đi theo con người lạ 
lùng ấy và các bạn hữu của ông, và đằng 
sau bức màn của những hoạt động hằng 
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ngày của những con người ấy, họ đã khám 
phá ra toàn bộ một thực tại mới - một thực 
tại mà trong đó sự tha thứ, chữa lành và 
yêu thương không còn là những lời nói 
suông nữa mà là những sức mạnh đụng 
đến tận cốt lõi của thân phận con người. 
Con người lạ lùng ấy quê ở Nazareth đã 
làm mới tất cả mọi sự. Ngài đã làm cho họ 
thành một dân tộc mà thế gian không còn 
là một gánh nặng đối với họ nữa nhưng là 
một thách đố, không còn là một cánh đồng 
đầy cạm bẫy nữa mà là một nơi đầy ắp 
những cơ hội. Ngài đã đem lại bình an và 
hoan lạc cho cuộc sống hằng ngày của họ. 
Ngài đã biến đời họ thành một vũ điệu! 
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Nay ngài không còn nữa. Thân xác ngài đã 
có lần bừng sáng, nay đã bị nát tan trong 
tay lý hình. Tứ chi ngài đã bị cày nát bởi 
những công cụ của bạo tàn ghen ghét, mắt 
ngài lõm sâu, tay chân ngài im lìm bất 
động. Ngài đã thành hư không giữa hư 
không. Nên mọi sự cũng thành hư không. 
Họ đã mất ngài. Không phải chỉ mất ngài 
thôi, mà mất ngài rồi họ cũng mất luôn cả 
mình. Nghị lực có lần cuồn cuộn nơi họ, 
hiện đã rời xa họ. Họ trở thành hai con 
người lạc lõng, đang trên đường trở về 
nhà mà lại không có nhà, nên đành trở về 
với những gì đã thành một kỷ niệm u 
buồn. 
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Ta cũng giống như các môn đệ ấy trong 
nhiều cách. Ta biết được điều ấy khi ta 
dám nhìn vào trung tâm của sự hiện hữu 
của ta và ở đó ta gặp được sự mất mát của 
ta. Không phải ta cũng bị đi lạc đó sao? 
 
Nếu có một từ ngữ nào có thể tóm tắt cách 
tốt nhất những đau khổ của ta, thì từ đó 
chính là sự “mất mát”. Ta đã mất quá 
nhiều! Đôi khi cuộc sống như thể là một 
chuỗi dài đằng đẵng những mất mát. Khi 
được sinh ra, ta đã đánh mất sự an toàn 
của lòng mẹ, khi đi học ta lại làm mất sự 
an toàn của cuộc sống gia đình, khi lần 
đầu tiên có việc làm, ta bắt đầu đánh mất 
tự do của tuổi trẻ, khi lập gia đình hay 
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chịu chức, ta đánh mất niềm vui có được 
nhiều cơ hội chọn lựa, và khi về già ta 
đánh mất nhan sắc, bạn bè và tên tuổi. Khi 
trở nên già yếu, ta làm mất đi sự độc lập 
về thể lý, và khi chết, ta sẽ mất tất cả! Và 
tất cả những mất mát đó là một phần của 
cuộc sống bình thường! Nhưng cuộc sống 
bình thường đó của ai? Những mất mát 
sâu xé tim lòng ta nhất là sự mất mát tình 
thân vì phải chia ly, mất sự an toàn vì bạo 
động, mất sự vô tội vì lạm dụng, mất bạn 
hữu vì phản bội, mất tình yêu vì bị bỏ rơi, 
mất nhà cửa vì chiến tranh, mất sự thịnh 
vượng vì đói khổ, nực nội, buốt giá, mất 
con cái vì chúng bị bệnh hoặc tai nạn, mất 
quê hương vì những bạo loạn chính trị, và 
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mất sự sống vì động đất, lụt lội, rớt máy 
bay, bom đạn và bệnh hoạn. 
Có thể nhiều mất mát đen tối kể trên chưa 
đụng đến nhiều người trong chúng ta; có 
lẽ những mất mát ấy thuộc về thế giới của 
báo chí, của truyền thanh truyền hình, 
nhưng không ai có thể tránh khỏi những 
mất mát đau đớn ấy đâu vì chúng là một 
phần của cuộc sống hằng ngày của ta - 
chúng bóp chết những mơ ước của ta. Ta 
đã từng nghĩ mình là những người thành 
công, những người được ưa thích và yêu 
thương. Ta đã từng hy vọng có được một 
cuộc sống quảng đại, phục vụ và tự hiến. 
Ta đã lên kế hoạch để biến mình thành 
những người luôn hiền lành, ý tứ và tha 
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thứ. Ta đã nhắm trở nên những người hoà 
giải và xây dựng hoà bình. Nhưng rồi - ta 
không biết chuyện gì sẽ xảy ra - ta đánh 
mất hết các ước mơ. Ta trở nên những kẻ 
âu lo, sợ sệt chỉ biết bám lấy một vài thứ ta 
đã thu lượm được và trao đổi với nhau 
những tin tức hằng ngày về những xì-
căng-đan chính trị, xã hội, và giáo hội. 
Chính sự mất tinh thần này thường là một 
sự mất mát khó nhận ra và khó thú nhận 
nhất. 
Nhưng ngoài những mất mát này còn một 
mất mát nữa, đó là mất đức tin - không 
còn tin rằng cuộc đời ta có ý nghĩa. Cũng 
có lúc ta có thể chịu đựng những mất mát 
của ta và thậm chí ta có thể sống những 
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mất mát ấy một cách kiên cường nhẫn nại 
vì ta đã sống những mất mát ấy như 
những mất mát đã đưa ta xích lại gần 
Thiên Chúa hơn. Những đau đớn khổ cực 
của cuộc sống có thể chịu đựng được vì ta 
đã sống nó như những phương thế để tinh 
luyện năng lực của ý chí và để đào sâu đức 
tin. Nhưng khi về già ta lại khám phá ra 
rằng tất cả những gì đã nâng đỡ ta trong 
suốt bao nhiêu năm qua - việc cầu nguyện, 
thờ phượng, các bí tích, đời sống cộng 
đoàn, và một hiểu biết tường tận về tình 
yêu dẫn dắt của Thiên Chúa - không còn 
trợ giúp ta nữa. Những ý tưởng ta đã ấp ủ 
từ lâu, những kỷ luật ta đã thực hành từ 
lâu, và những thói quen luôn cử hành cuộc 
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sống ta đã có từ lâu không còn hâm nóng 
cõi lòng ta được nữa, và ta cũng không còn 
hiểu được vì sao những thứ ấy trước đây 
đã hấp dẫn ta đến thế. Ta nhớ lại những 
lúc Chúa Giêsu gần gũi ta đến độ ta không 
còn thắc mắc gì về sự hiện diện của ngài 
trong đời ta nữa. Ngài là người bạn thân 
thiết nhất của ta, là cố vấn và là người 
hướng đạo của ta. Ngài ban cho ta niềm an 
ủi, can đảm và tin tưởng. Ta có thể cảm 
được ngài, vâng, có thể nếm và đụng 
chạm được ngài. Còn bây giờ thì sao? Ta 
không còn nghĩ về ngài nhiều nữa, ta 
không còn muốn dành nhiều thời giờ để 
sống trước sự hiện diện của ngài nữa. Ta 
không còn những cảm nghiệm đặc biệt về 
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ngài nữa. Thậm chí ta còn tự hỏi không 
biết ngài có hơn một nhân vật trong một 
cuốn tiểu thuyết nào đó chăng. Nhiều 
người trong các bạn bè của ta chế nhạo 
ngài, bôi bác danh ngài, hoặc coi như 
không có ngài. Dần dà rồi ta cũng đi đến 
nhận thức rằng ngài là một người xa lạ đối 
với cả ta nữa - một cách nào đó ta đã đánh 
mất ngài. 
 
Tôi không cố gắng đề nghị rằng tất cả 
những mất mát này sẽ đụng chạm đến 
cuộc sống của mỗi người chúng ta đâu. 
Nhưng khi ta cùng đi với nhau, cùng lắng 
nghe nhau ta sẽ sớm khám phá ra rằng 
nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết 
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những mất mát này là một phần của cuộc 
hành trình của ta, một cuộc hành trình của 
riêng ta hay cuộc hành trình của những 
người đồng hành với ta. 
Những mất mát ấy có liên quan tới chuyện 
gì? Đó là thắc mắc đầu tiên ta gặp phải. Ta 
có ém nhẹm những mất mát ấy chăng? Ta 
có sống như thể những mất mát ấy không 
có thật chăng? Ta có ngăn chặn chúng khỏi 
những bạn bè của ta chăng? Ta có cố 
thuyết phục mình hay người khác rằng 
những mất mát ấy của ta không đáng kể 
gì so với những gì ta đạt được chăng? Ta 
có kết án ai chăng? Hầu như lúc nào ta 
cũng cố trấn an ta như thế, nhưng lại có 
một khả năng khác: khả năng than khóc. 
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Vâng, ta phải than khóc những mất mát 
của ta. Ta không thể xua đuổi chúng, 
nhưng ta có thể khóc thương chúng và cho 
phép ta sầu muộn vì chúng. Phiền muộn 
nghĩa là cho phép những mất mát của ta 
xé toạc những cảm giác an toàn và an bình 
của ta và dẫn ta đến một sự thật đau đớn 
về sự đổ vỡ của ta. Sự phiền muộn của ta 
cho ta một kinh nghiệm về vực thẳm của 
cuộc sống của riêng ta, một vực thẳm mà 
trong đó không có gì ổn định, rõ ràng 
nhưng mọi sự đều luôn thay chiều đổi 
hướng. 
 
Và khi ta cảm thấy nỗi đau của những mất 
mát của riêng ta, thì tâm hồn rướm máu 
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của ta bắt đầu làm cho con mắt tâm hồn ta 
mở ra để nhìn thấy một thế giới trong đó 
những mất mát người ta phải chịu vượt xa 
cái thế giới nhỏ bé của gia đình, bè bạn và 
đồng nghiệp của ta. Đó là thế giới của 
những tù nhân, của những người tỵ nạn, 
của các bệnh nhân AIDS, của những trẻ 
em đang chết đói, và của không biết bao 
nhiêu con người đang sống trong cảnh 
triền miên nước mắt. Khi ấy nỗi đau của 
tâm hồn sầu não của ta bắt đầu nối kết ta 
lại với những tiếng kêu la rên xiết của một 
nhân loại khổ đau. Khi ấy sự ưu sầu của ta 
rộng lớn hơn chính bản thân ta nhiều. 
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Nhưng ở giữa những đau đớn ấy, vẫn còn 
một giọng nói xa lạ, gây sửng sốt khiến ta 
phải kinh ngạc. Đó là giọng nói của một 
người hiện vẫn đang lên tiếng: “Phúc cho 
những ai than khóc: họ sẽ được ủi an”. Đó 
là một tin vui bất ngờ: có một sự chúc 
phúc ẩn tàng giữa những đau đớn phiền 
muộn của ta. Không phải phúc cho những 
kẻ an ủi mà là cho những kẻ than khóc! 
Như thế có một ân ban, một quà tặng nằm 
ngay giữa những giọt nước mắt của ta. 
Như thế, giữa những tang tóc của ta, đã 
bật lên những bước đầu tiên của buổi dạ 
vũ. Và như thế, những tiếng khóc trào lên 
từ những mất mát của ta đã thành những 
nốt nhạc của những bài ca tạ ơn của ta. Ta 
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đến với Thánh Thể với một tâm hồn tan 
nát vì nhiều mất mát của ta cũng như của 
những con người thuộc thế giới này. Hệt 
như 2 môn đệ đang lê bước về làng, ta 
cũng nói: “Niềm hy vọng của ta đã… 
nhưng ta đã làm rơi mất niềm hy vọng ấy 
của ta rồi. Và thay vào đó là tra tấn và chết 
chóc”. Ta không ngẩng đầu lên được nữa, 
không còn ngước mắt nhìn về phía trước 
nữa mà gục mặt cúi đầu, mắt dán chặt 
xuống đất. 
Cuộc hành trình bắt đầu như thế đấy. Vấn 
đề nằm ở chỗ những mất mát của ta dẫn 
ta tới phẫn uất hay tới lòng biết ơn. Căm 
phẫn cũng là một chọn lựa thật. Nhiều 
người chọn căm phẫn. Khi ta bị hết mất 
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mát này đến mất mát mát khác, ta dễ dàng 
trở nên vỡ mộng, bực bội, cay đắng, và 
không ngừng căm phẫn. Càng lớn tuổi, ta 
càng dễ dàng bị cám dỗ nói rằng: “Đời đã 
chơi xấu, đã ăn gian tôi. Không còn tương 
lai nào cho tôi, không còn gì để hy vọng. 
Chỉ còn một việc duy nhất phải làm là bảo 
vệ một chút ít tôi còn giữ lại được cho tôi 
để tôi khỏi phải bị giựt mất tất cả”. 
 
Căm phẫn là một trong những sức mạnh 
có sức phá huỷ ghê gớm nhất trong cuộc 
sống của ta. Đó chính là sự giận hờn lạnh 
lùng đã định cư trong trung tâm của hữu 
thể ta và làm chai cứng tâm hồn ta. Căm 
phẫn có thể trở thành một lối sống thấm 
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nhiễm cả lời nói lẫn hành động của ta đến 
độ ta không còn nhận diện được nó nữa. 
 
Tôi thường tự hỏi làm sao tôi có thể sống 
được nếu không có một chút căm phẫn 
nào trong lòng tôi. Tôi đã quá quen với 
việc nói về những người tôi không thích, 
với việc ấp ủ những kỷ niệm và những 
biến cố làm tôi phải đau khổ, hoặc hành 
động cách nghi ngờ và sợ sệt đến độ tôi 
biết đời sẽ ra sao nếu không còn gì để than 
thở và không còn ai để bực tức! Lòng tôi 
vẫn còn nhiều xó để che giấu những căm 
phẫn trong tôi và tôi vẫn tự hỏi không biết 
tôi có thực sự muốn xoá bỏ chúng chăng. 
Tôi sẽ làm gì khi không còn những căm 
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phẫn ấy? Và có rất nhiều lúc trong đời, tôi 
đã có những cơ hội để nuôi dưỡng chúng. 
Trước khi điểm tâm tôi vẫn có nhiều cảm 
giác nghi ngờ, ghen ghét, nhiều ý tưởng về 
những người tôi muốn tránh và nhiều kế 
hoạch nhỏ để sống một cuộc sống dè 
chừng với mọi người. 
 
Tôi tự hỏi không biết có người nào không 
hề biết căm phẫn chăng? Căm phẫn là lời 
đáp trả rõ ràng nhất đối với quá nhiều mất 
mát của ta. Điều bi đát là nhiều căm phẫn 
vẫn được ẩn dấu trong lòng hội thánh. Đó 
là một trong những khía cạnh làm tê liệt 
cộng đoàn Kitô hữu. 
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Tuy nhiên, Bí tích Thánh Thể cho thấy một 
chọn lựa khác. Đó là khả năng chọn lựa, 
không phải sự căm phẫn mà là lòng biết 
ơn. Than khóc những mất mát của ta là 
quay lưng lại với căm phẫn và bước 
những bước đầu tiên tiến về sự biết ơn. 
Những giọt nước mắt phiền muộn có thể 
xoa dịu những tâm hồn chai cứng và làm 
cho ta co thể nói lên lời “cám ơn”. 
 
Từ ngư “Thánh Thể” theo nghĩa đen là 
“hành vi tạ ơn”. Cử hành Thánh Thể và 
sống cuộc đời Thánh Thể bao gồm mọi sự 
có liên quan tới lòng biết ơn. Sống đời 
sống Thánh Thể là sống cuộc sống này 
như một ân ban, một quà tặng cho ai có 
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lòng biết ơn. Nhưng lòng biết ơn không 
phải là một đáp trả rõ ràng nhất đối với sự 
sống, chắn chắn đó không phải là khi ta có 
cảm nghiệm về cuộc sống như  một chuỗi 
những mất mát! Dẫu thế mầu nhiệm lớn 
lao ta cử hành trong Bí tích Thánh Thể và 
sống trong một cuộc sống Thánh Thể đó là 
nhờ than khóc những mất mát của ta, ta đi 
đến chỗ hiểu ra rằng sự sống quả là một 
ân ban. Vẻ đẹp và quý giá của sự sống liên 
kết chặt chẽ với sự mong manh và hay 
chết của nó. Ta có thể cảm nghiệm được 
điều ấy mỗi ngày - khi ta bứt một đoá hoa 
cầm trong tay, khi ta thấy bướm tung tăng 
trên không trung, khi ta nâng niu một em 
bé. Sự mong manh và ân ban nằm ở đó cả, 
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và niềm vui của ta đan kết với cả hai thứ 
ấy. 
 
Mỗi cuộc cử hành Thánh Thể đều bắt đầu 
với một lời kêu cầu lòng thương xót của 
Thiên Chúa. Có lẽ trong lịch sử Kitô giáo 
không có một kinh nào được đọc cách 
thường xuyên và thân thương như kinh 
“xin Chúa thương xót chúng con”. Lời cầu 
nguyện này không chỉ nằm ngay ở phần 
đầu của các cuộc cử hành Phụng vụ Thánh 
Thể bên phương Tây mà dường như nó 
còn là một lời cầu nguyện không ngừng 
trong tất cả mọi cuộc cử hành phụng vụ 
bên phương Đông. Lạy Chúa xin thương 
xót chúng con, Kyrie Eleison, Gospody 
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Pomiloe. Đó là tiếng kêu cầu của dân 
Thiên Chúa, tiếng kêu của những con 
người có lòng sám hối ăn năn. 
 
Lời kêu cầu lòng xót thương này chỉ có thể 
có được khi ta muốn thú nhận rằng một 
cách nào đó và ở một nơi nào đó chính ta 
đã dan díu với những mất mát của ta. Kêu 
cầu lòng xót thương là nhận ra rằng kết án 
Thiên Chúa, kết án thế gian hoặc tha nhân 
vì những mất mát của ta là hoàn toàn 
không công bằng đối với sự thật ta là ai. 
Bất cứ khi nào ta muốn mang lấy trách 
nhiệm, kể cả trách nhiệm về những đau 
khổ ta không trực tiếp gây ra; thì khi ấy 
kết án được chuyển thành một nhận thức 
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về vai trò của bản thân ta trong sự đổ vỡ 
của nhân loại. Lời cầu khẩn lòng xót 
thương của Thiên Chúa xuất phát từ một 
tâm hồn ý thức rằng sự đổ vỡ của nhân 
loại này không phải là một điều kiện 
không thể tránh được, một điều kiện biến 
ta thành những nạn nhân khốn khổ của 
nó, mà sự đổ vỡ ấy chỉ là kết quả chua chát 
của việc con người dứt khoát trả lời 
“không” với tình yêu. Những môn đệ trên 
đường về Emmaus buồn vì họ đã mất một 
con người, một người họ đã đặt tất cả mọi 
niềm hy vọng của họ, nhưng họ cũng ý 
thức rất rõ rằng chính những vị lãnh đạo 
của họ đã đóng đinh ngài. Dẫu sao họ 
cũng biết rằng phiền muộn của họ có liên 
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quan tới sự ác, một sự ác mà họ có thể 
nhận ra ngay trong lòng họ. 
 
Cử hành Thánh Thể đòi hỏi ta phải đứng 
trong thế gian này, và công nhận rằng ta 
phải cùng chịu trách nhiệm về sự ác xung 
quanh ta và đang vây hãm ta. Bao lâu ta 
còn kẹt cứng trong những than van trách 
móc về những thời gian khủng khiếp mà 
ta đã trải qua và những hoàn cảnh rùng 
rợn mà ta đã phải chịu và những số phận 
bạc bẽo đè nặng trên ta, bấy lâu ta không 
bao giờ có thể thực tâm sám hối. Sám hối 
chỉ thực sự xuất phát từ một tâm hồn ăn 
năn. Khi những mất mát của ta là số phận 
thuần túy, thì những thành đạt của ta 
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cũng chỉ là may mắn thuần tuý. Số phận 
không đưa đến sám hối, may mắn không 
dẫn tới lòng biết ơn. 
Quả thế, những xung đột trong cuộc đời 
ta cũng như những xung đột xảy ra trên 
bình diện vùng, quốc gia, hoặc quốc tế là 
những xung đột của ta, nếu ta chỉ biết đổ 
trách nhiệm cho chúng thôi, liệu ta có 
thoát ra khỏi chúng bằng cách chọn một 
cuộc sống tha thứ, hoà bình và yêu thương 
chăng. 
 
Kinh Kyrie Eleison - Lạy chúa, xin thương 
xót chúng con - phải trồi lên từ một tâm 
hồn sám hối. Trái nghịch với một tâm hồn 
chai đá, tâm hồn sám hối là một tâm hồn 
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không kết án nhưng công nhận rằng mình 
cũng đã góp phần vào tội lỗi của thế gian 
này và như thế đó cũng là một tâm hồn 
được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lòng 
xót thương của Thiên Chúa. 
Tôi vẫn còn nhớ một giờ suy gẫm chiều 
trên Đài Truyền hình Hà Lan, khi ấy người 
xướng ngôn viên vừa đổ nước xuống 
mảnh đất khô cằn vừa nói: “Xem này! đất 
này không hấp thụ nước nên chẳng cây 
nào có thể mọc lên được”. Rồi sau khi lấy 
tay bóp vụn đất ra và đổ nước xuống lần 
nữa, ông nói: “Chỉ có đất vụn mới có thể 
hấp thụ nước và làm cho hạt giống nẩy 
mầm và sinh hoa kết trái”. 
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Sau khi xem chương trình ấy tôi đã hiểu vì 
sao ta lại khởi sự cuộc cử hành Thánh Thể 
bằng tâm hồn sám hối, một tâm hồn tan 
nát mở ra để đón nhận nước của ân sủng 
của Thiên Chúa. 
Nhưng làm sao có thể bắt đầu cuộc cử 
hành Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) bằng một 
tâm hồn tan nát được? Sự nhận chân tình 
trạng tội lỗi của ta và ý thức về sự đồng 
trách nhiệm của ta về sự ác trên trần gian 
này không làm ta bị tê liệt sao? Việc xưng 
thú tội lỗi không làm ta suy yếu sao? Vâng 
có chứ ! Nhưng có tội nào ta đụng đến mà 
lại không nhận ra ân sủng đâu. Có mất 
mát nào ta than khóc mà lại không trực 
giác thấy ta sẽ tìm được sự sống mới đâu! 
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Khi các môn đệ trên đường về Emmaus kể 
về những mất mát to lớn của họ, họ cũng 
kể lại một câu chuyện kỳ lạ về các phụ nữ 
những người đã phát giác ra ngôi mộ 
trống và đã trông thấy các thiên thần. 
Nhưng họ vẫn còn hoài nghi, ngờ vực. 
Không phải là ngài đã bị đóng đinh mới 
mấy ngày nay sao? Không phải mọi sự đã 
chấm hết rồi sao? Sự dữ cuối cùng không 
chiến thắng sao? Thế mà sao các phụ nữ 
lại bảo là ngài vẫn sống? Ai có thể tin được 
chứ! Nhưng rồi lại một lần nữa họ phải 
thú nhận: “Một vài người trong chúng tôi 
đi ra mộ và đã thấy y như những gì các 
phụ nữ đã nói, còn ngài thì họ vẫn không 
thấy!” 
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Cách thức ta đến với Thánh Thể cũng thế 
đấy! Bao giờ cũng là một pha trộn giữa hy 
vọng và thất vọng. Một phần của ta nhìn 
vào cuộc sống của riêng ta và của những 
người xung quanh như muốn nói: “Hãy 
quên điều ấy đi. Nó đã qua rồi. Ồ, chắc 
chắn ta đã nghĩ đến một thế giới tốt đẹp 
hơn, tưởng tượng ra một cộng đoàn yêu 
thương mới, và khao khát những phút 
giây mọi người được sống trong an bình. 
Nhưng sự thật đã chụp bắt được ta. Bây 
giờ ta mới biết tất cả những thứ ấy chỉ là 
một ảo tưởng. Những tính cách không thể 
thay đổi được và những thói quen xấu của 
ta, những ghen tỵ tức tối của ta, những lúc 
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ta giận hờn thù oán, những bạo lực không 
thể kiềm chế được của ta, vô vàn vô số 
những biểu hiện của sự dã man nơi con 
người, những tội ác, tra tấn, chiến tranh, 
những bóc lột - tất cả những thứ ấy chắc 
chắn đã thức tỉnh ta để ta nhận ra một sự 
thật cay đắng này là niềm hy vọng của 
thời trai trẻ của ta đã bị đóng đinh thập 
giá”. 
 
Và dầu thế - những câu chuyện khác vẫn 
còn và vẫn tiếp tục xuất hiện. Những câu 
chuyện về một ít người có một cái nhìn rất 
khác biệt, những câu chuyện về những cử 
chỉ tha thứ vá chữa lành, những câu 
chuyện về chân, thiện, mỹ. Và khi ta để 
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tâm lắng nghe những giọng nói ở tận 
trong cõi thâm sâu của lòng ta, ta sẽ nhận 
ra rằng bên dưới sự nghi nan ngờ vực của 
ta vẫn còn một niềm khao khát yêu 
thương, hợp nhất và hiệp thông, chúng 
vẫn còn đó cả khi có quá nhiều tranh cãi 
đòi tống khứ chúng đi như tống khứ 
những kỷ niệm của thời thơ ấu. 
 
“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, lạy 
Chúa, xin thương xót chúng con, thương 
xót chúng con”. Đó chính là lời cầu 
nguyện vẫn tiếp tục trồi lên từ cõi thẳm 
sâu của ta và đập tan những bức tường 
của sự nghi ngờ nơi ta. Vâng, ta là những 
tội nhân, những tội nhân tuyệt vọng; ta đã 
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đánh mất tất cả, không còn gì để mơ ước 
và hy vọng. Nhưng vẫn còn một giọng 
nói: “Ơn của ta đủ cho ngươi!” và một lần 
nữa ta lại van xin ơn chữa lành tâm hồn 
ngờ vực ấy của ta và ơn dám tin rằng thực 
ra ngay trong tang tóc ta vẫn tìm được một 
ơn đáng cho ta phải dâng lời cảm tạ. 
Nhưng để có được ơn ấy ta cần một người 
bạn đồng hành! 
 

BIỆN PHÂN SỰ HIỆN DIỆN CỦA 
THIÊN CHÚA 

“Đó là Lời Chúa” 
 
Khi hai khách bộ hành trên đường hồi 
hương khóc than những mất mát của 
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mình, Chúa Giêsu đến và bước đi bên 
cạnh họ, nhưng mắt họ bị ngăn cản, họ 
không nhận ra ngài. Bỗng nhiên không 
còn là hai nữa nhưng là ba người đang tiến 
bước, và mọi sự bắt đầu ra khác. Hai anh 
bạn của chúng ta không còn dán mắt vào 
con đường trước mặt nữa nhưng bắt đầu 
hướng nhìn người khách lạ, người vừa 
nhập bọn với họ và hỏi: “Các ông vừa đi 
vừa bàn tán chuyện gì thế?” Họ ngạc 
nhiên và có vẻ hơi bực bội; “có lẽ ông là 
người duy nhất không hề hay biết những 
gì vừa mới xảy ra!” Rồi kế tiếp là một câu 
chuyện thật dài: chuyện về sự mất mát, 
chuyện về những tin giật gân về một ngôi 
mộ trống. Ở đây ít ra cũng có một ai đó 
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đang lắng nghe những lời vỡ mộng, buồn 
rầu và bối rối. Dường như chẳng có gì có 
ý nghĩa cả. Nhưng kể cho một người lạ 
mặt vẫn tốt hơn là lặp lại cho nhau nghe 
những sự kiện cả hai đều biết. 
 
Rồi có một cái gì đó đang xảy ra! Một cái 
gì đó đang thay đổi. Người khách lạ bắt 
đầu nói, và lời của ngài đòi người ta phải 
nghiêm túc lắng nghe. Ngài đã nghe họ; 
bây giờ họ phải nghe ngài. Lời ngài rất rõ 
ràng thẳng thắn. Ngài nói về những điều 
họ đã biết rồi: một quá khứ xa xăm với tất 
cả những gì đã xảy ra suốt bao nhiêu thế 
kỷ trước khi họ sinh ra, chuyện của Môsê 
người đã dẫn dân tộc họ đến bến bờ tự do, 
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và chuyện của các ngôn sứ, những người 
luôn kêu gọi dân đừng bao giờ làm rơi mất 
sự tự do thân yêu họ vừa mới đạt được. 
Chuyện ấy ai mà chẳng biết, thế mà lúc 
này nó lại giống như chuyện họ mới được 
nghe lần đầu vậy. 
 
Khác biệt nằm ở nơi người kể chuyện. Một 
người khách lạ không biết từ đâu đến 
nhưng lại là một người dường như gần 
gũi thân thương hơn bất cứ ai khác đã 
từng kể câu chuyện này. Những mất mát, 
phiền muộn, tội lỗi, sợ sệt, những tia hy 
vọng, và biết bao thắc mắc chưa được giải 
đáp vẫn lùng bùng trong tâm trí bất an của 
họ, tất cả những thứ ấy đã được người 
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khách lạ nâng lên, đặt vào trong bối cảnh 
của một câu chuyện lớn hơn chuyện của 
họ nhiều. Những gì trước đây là bối rối 
bây giờ lại mở ra một chân trời mới; 
những gì trước đây là đàn áp, bây giờ lại 
bắt đầu thấm đượm tự do; những gì trước 
đây là đau buồn, bây giờ bắt đầu mặc lấy 
niềm vui! Khi ngài nói với họ, họ bắt đầu 
hiểu rằng cuộc sống nhỏ nhoi của họ 
không tầm thường bé nhỏ như họ nghĩ 
trước đây, nhưng là một phần của một 
mầu nhiệm lớn lao, một mầu nhiệm 
không chỉ ấp ủ nhiều thế hệ, nhưng còn 
trải rộng từ đời đời cho đến đời đời. 
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Người khách lạ không bảo rằng không 
được buồn phiền, nhưng rằng nỗi buồn 
đau của họ là một phần của một nỗi buồn 
lớn hơn trong đó ẩn tàng niềm hoan lạc. 
Người khách lạ không bảo rằng sự chết họ 
đang than khóc không phải là chuyện có 
thật, nhưng rằng đó là một sự chết khai 
mở nhiều sự sống hơn - một sự sống đích 
thật. Người khách lạ không bảo rằng họ 
đã không phải mất một người bạn, người 
đã đem đến cho họ một sự can đảm và 
niềm hy vọng mới, nhưng rằng sự mất 
mát này sẽ mở lối cho một mối tương quan 
vượt xa mọi tình bạn mà họ đã từng kinh 
nghiệm. Người khách lạ không hề chối bỏ 
những gì họ đã nói với ngài. Trái lại, ngài 
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đã khẳng định những thứ ấy như một 
phần của một biến cố lớn hơn nhiều trong 
đó họ được phép đóng một vai trò không 
ai thay thế được. 
 
Tuy thế, đây vẫn không phải là một cuộc 
đàm thoại đem lại ủi an. Người khách lạ 
mạnh mẽ, thẳng thắn, không uỷ mị. 
Không có những sự an ủi dễ dãi. Dường 
như ngài đã chọc thủng những than van 
của họ bằng một sự thật có lẽ đối với họ 
không biết thì thích hơn. Sau cùng, tiếp tục 
than van có vẻ hấp dẫn hơn là phải đương 
đầu với thực tế. Nhưng người khách lạ 
không ngại đập bể hàng rào tự vệ của họ 
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và mời gọi họ vượt qua những hạn hẹp 
của lòng trí họ. 
 
Ngài nói: “Hỡi đồ ngu xuẩn, sao lại chậm 
tin thế”; những lời ấy đâm thẳng vào tâm 
hồn của hai người ấy. “Ngu” là một lời 
chửi rủa, nó tấn công ta và bắt ta phải tự 
vệ. Nhưng nó cũng có thể xé rách vỏ bọc 
của lo âu sợ sệt và dẫn tới một sự hiểu biết 
con người cách mới mẻ và toàn diện. Đó là 
một lời đánh thức, một sự lột đi sự mù lòa 
của ta, một sự phá đổ những pháo đài vô 
dụng. Hỡi kẻ ngu xi dại khờ - các người 
không thấy - không nghe - không biết sao? 
Các người chỉ dán mắt vào một bụi cây 
thấp bé, nên không nhận ra là các người 
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đang ở trên một đỉnh núi cao nơi các 
người có thể thấy được toàn thế giới. Các 
người chỉ biết dán mắt vào một vật cản mà 
không biết rằng vật cản ấy được đặt ở đó 
là để giúp các người đi cho đúng đường. 
Các người chỉ biết than khóc những mất 
mát của các người, nên không nhận ra 
những mất mát ấy có đó là để các người 
có thể đón nhận ơn sự sống. 
 
Người khách lạ đã phải gọi họ là “ngu” để 
cho họ được thấy. Và đâu là thách thức 
của sự thấy ấy? Đó là sự tín thác. Họ đã 
không tin rằng kinh nghiệm của họ còn 
hơn là kinh nghiệm về sự mất mát không 
thể bù đắp được ấy của họ. Họ không tin 
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rằng còn một cái gì khác họ có thể làm hơn 
là bỏ về nhà và sống lại một lối sống cũ. 
“Hỡi những người ngu xuẩn… sao mà 
chậm tin thế”. Chậm tin; chậm tin tưởng 
vào một chương trình lớn hơn; chậm nhảy 
qua quá nhiều những thở than và khám 
phá ra hàng loạt những cơ hội mới; chậm 
vượt qua những đau khổ hiện tại và thấy 
chúng như một phần của một tiến trình 
chữa lành lớn hơn. 
Sự chậm chạp này không phải là một sự 
chậm chạp vô tội vì nó có thể kìm kẹp ta 
trong những than trách và trong sự nông 
cạn của ta. Đó là sự chậm chạp có thể ngăn 
cản không cho ta khám phá ra những cảnh 
sắc trong đó ta đang sống. Người ta vẫn 
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có thể sống đến cuối đời mà vẫn không hề 
hay biết họ là ai và họ muốn trở nên cái gì. 
Cụôc đời thật vắn vỏi. Ta không thể hy 
vọng cách ngây thơ rằng một chút ít ta 
đang thấy, đang nghe và đang kinh 
nghiệm sẽ tỏ cho ta thấy toàn bộ sự hiện 
hữu của ta. Ta quá thiển cận và cũng quá 
cứng lòng nên không thể thấy được gì hết. 
Phải có một ai đó mở mắt và mở tai ta và 
giúp ta khám phá ra những điều vượt ra 
khỏi cảm nghiệm của ta. Phải có một ai đó 
làm cho tâm hồn ta bừng cháy lên. 
 
Chúa Giêsu đã nhập bọn với ta khi ta bước 
đi trong ưu phiền và giải thích kinh thánh 
cho ta. Nhưng ta lại không biết đó là Chúa 
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Giêsu. Ta nghĩ về ngài như một người xa 
lạ không biết những gì đang xảy ra cho ta 
như chính ta biết ta. Và tuy nhiên - khi ta 
biết một cái gì đó, ta cảm nhận được một 
cái gì đó, ta trực giác thấy một cái gì đó: 
lòng ta bắt đầu bừng cháy. Chính khi ngài 
ở với ta ấy, ta vẫn không thể hiểu hết 
những gì đang xảy ra. Ta không thể nói về 
những chuyện ấy với nhau. Mãi sau này, 
vâng mãi sau mày, khi tất cả mọi sự đã trôi 
qua, ta mới có thể nói: “Lòng ta đã chẳng 
bừng cháy trong ta khi ngài nói chuyện 
với ta trên đường và giải thích kinh thánh 
cho ta đó sao?”. Nhưng khi ngài còn đi với 
ta, khi ấy mọi sự mới mẻ quá ta chưa thể 
suy nghĩ được. 
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Đó chính vì sự hiện diện mầu nhiệm mà 
“việc phục vụ lời Chúa” trong các cuộc cử 
hành Thánh thể muốn cho ta được đụng 
chạm, và đó cũng chính là sự hiện diện 
mầu nhiệm sẽ luôn luôn mạc khải cho ta 
khi ta sống cuộc sống của ta cách Thánh 
thể. Những bài đọc trích từ Cựu và Tân 
ước rồi những bài giảng tiếp sau đó là để 
ta biện phân sự hiện diện của ngài khi ngài 
cùng sánh bước bên ta trong u buồn. Mỗi 
ngày với những bài đọc khác nhau; mỗi 
ngày với những lời chú giải và khuyên bảo 
khác nhau. Ngày nào cũng có lời theo dõi 
ta. Ta không thể sống mà không có lời đến 
từ Thiên Chúa, những lời lôi ta ra khỏi nỗi 
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u buồn của ta và nâng ta tới một nơi mà từ 
đó ta có thể khám phá ra ta đang thực sự 
sống những gì. 
Điều quan trọng là ta cần biết rằng, dù 
những lời ấy, được đọc hay nói, đều là 
những lời có đó để dạy dỗ, chỉ giáo hoặc 
gợi hứng cho ta, ý nghĩa của những lời ấy 
là chúng làm cho Chúa Giêsu có mặt với 
ta. Trong cuộc hành trình của ta, Chúa 
Giêsu vẫn luôn giải thích cho ta những 
đoạn văn nói về ngài. Dù ta đọc sách Xuất 
hành, Thánh vịnh, các Ngôn sứ hay Tin 
mừng, tất cả đều làm cho tâm hồn ta bùng 
cháy lên. Sự hiện diện có tính Thánh thể 
trước tiên là sự hiện diện nhờ Lời Chúa. 
Không có sự hiện diện nhờ lời Chúa này, 
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ta sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của 
ngài trong việc bẻ bánh được. 
 
Ta đang sống trong một thế giới mà lời nói 
rẻ đang như bèo. Lời bao phủ ta. Trong 
quảng cáo, trên các bảng quảng cáo và các 
bảng chỉ đường, trong các truyền đơn, 
sách vở, trên màn bạc và nơi những người 
đưa tin. Lời chạy, lời lóe lên, bự ra, sáng 
lên và mập ra trên các bảng điện tử. Lời 
được trình bày dưới đủ mọi hình thức, 
màu sắc - nhưng rồi ta vẫn có thể nói rằng; 
“Ồ! Đó chỉ là chữ viết thôi mà!” Càng gia 
về tăng số lượng, lời càng giảm về giá trị. 
Giá trị chủ yếu của lời dường như chỉ có 
tính thông tin. Lời truyền tin cho ta. Ta cần 
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lời để biết phải làm gì và phải làm việc ấy 
ra sao, để biết mình phải đi về đâu và đi 
bằng cách nào. 
 
Vì thế ta không ngạc nhiên gì khi các lời 
trong bí tích Thánh Thể hầu như chỉ  được 
nghe như những lời thông tin cho ta. 
Chúng kể cho ta một câu chuyện, chúng 
giáo huấn, khuyên bảo ta. Vì hầu hết 
chúng ta đã nghe những lời ấy trước rồi, 
nên ít khi ta bị đánh động. Thường ta ít để 
tâm đến chúng; chúng trở nên quá quen 
thụôc nhàm chán. Ta không mong bị kinh 
ngạc hay đánh động. Ta nghe những lời 
ấy “như những câu chuyện xa cũ” - bất kể 
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những lời ấy được đọc trong sách hay nói 
trên bục giảng. 
 
Điều bi đát ở đây là lời khi ấy bị mất hẳn 
tính bí tích của chúng. Lời Chúa có tính bí 
tích. Điều ấy có nghĩa là lời ấy là thánh, và 
vì là lời thánh nó có sức làm thành hiện 
thực những gì chúng biểu thị. Khi Chúa 
Giêsu nói chuyện với hai khách bộ hành 
buồn thảm trên đường và diễn giải lời 
kinh thánh cho họ, nghĩa là những lời nói 
về chính ngài, tâm hồn họ bắt đầu bừng 
cháy, nghĩa là, họ cảm nghiệm được sự 
hiện diện của Ngài. Khi nói về chính Ngài, 
Ngài đã thực sự có mặt với họ. Qua lời của 
Ngài, Ngài đã làm được nhiều chuyện hơn 
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là chỉ làm cho họ nghĩ về Ngài hoặc chỉ 
khơi lên những kỷ niệm về Ngài. Nhờ lời 
của Ngài, Ngài đã thực sự hiện diện với 
họ. Đó là chính là chất bí tích của lời mà ta 
muốn nói đến. Lời tác tạo nên những gì 
chúng diễn tả. Lời Chúa luôn luôn có tính 
bí tích. Trong sách Sáng Thế, ta được kể 
cho biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng thế 
giới, nhưng theo tiếng Hipri thì “nói”  và 
“tạo dựng” chỉ là một chữ. Vì thế nếu dịch 
theo nghĩa đen, thì đoạn văn ấy sẽ là: 
“Thiên Chúa nói ánh sáng và ánh sáng liền 
có”. Khi ta bảo rằng lời Chúa là thánh, ta 
muốn nói rằng lời Chúa đầy sự hiện diện 
của Chúa. Trên đường Emmaus, Chúa trở 
nên hiện diện nhờ lời Ngài, và chính nhờ 
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sự hiện diện ấy mà u buồn biến thành 
hoan lạc, và tang tóc thành nhảy múa. Đây 
chính là điều xảy ra trong mọi cuộc cử 
hành Thánh Thể. Lời được đọc và công bố 
muốn đưa dẫn ta vào trong sự hiện diện 
của Thiên Chúa và biến đổi lòng trí ta. Ta 
thường nghĩ về lời như một lời khuyên ra 
đi và thay đổi đời ta. Nhưng sức mạnh 
trọn vẹn của lời không nằm ở cách thức ta 
áp dụng chúng vào trong đời sống ta sau 
khi nghe, nhưng ở sức mạnh biến đổi của 
nó, sức mạnh của chính Thiên Chúa, Đấng 
sẽ biến đổi ta khi ta nghe lời Ngài. 
 
Tin Mừng đầy ắp những ví dụ cho thấy sự 
hiện diện của Thiên Chúa trong lời ngài. 
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Bản thân tôi, tôi luôn bị đánh động bởi câu 
chuyện về Chúa Giêsu trong Hội đường 
Nazareth. Ở đó, Ngài đã đọc sách Ngôn sứ 
Isaia: 
 
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài đã 
xức dầu tấn phong tôi để tôi đem Tin 
Mừng cho người đau khổ. Ngài đã sai tôi 
công bố sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, 
cho người mù được thấy, cho kẻ bị áp bức 
được giải thoát và công bố năm ân xá của 
Thiên Chúa (Lc 4,18-19). 
Sau khi đọc những lời ấy, Chúa Giêsu nói: 
“Đoạn văn tai các ngươi vừa nghe đã được 
ứng nghiệm”.  Bỗng nhiên, rõ ràng là 
người đau khổ, kẻ bị tù tội, người mù và 
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những kẻ bị áp bức không phải là những 
người ở một nơi nào đó bên ngoài hội 
đường, những người mà một ngày nào đó 
sẽ được giải thoát; mà đó là những người 
đang lắng tai nghe. Và chính trong sự lắng 
nghe ấy mà Thiên Chúa trở nên hiện diện 
và chữa lành. 
Lời Thiên Chúa không phải là một lời để 
áp dụng cho đời sống hằng ngày của ta 
vào một ngày nào đó sau này; nhưng đó 
là lời chữa lành ta trong lúc và nhờ việc ta 
đang lắng nghe ở đây lúc này. 
Thắc mắc do đó sẽ là: Làm sao Thiên Chúa 
đến được với tôi khi tôi lắng nghe lời 
Ngài? Làm sao tôi có thể phân biệt được 
bàn tay chữa lành của Thiên Chúa đang 
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đụng đến tôi nhờ lời Ngài? Làm sao 
những u sầu, phiền muộn, tang tóc của tôi 
được biến đổi vào lúc ấy? Tôi có cảm nhận 
được ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa 
đang thanh luyện tâm hồn tôi và ban cho 
tôi một đời sống mới chăng? Những thắc 
mắc này dẫn tôi đến bí tích của lời, một 
cung thánh của sự hiện diện đích thực của 
Thiên Chúa. 
 
Trước hết điều này có vẻ như hoàn toàn 
mới lạ đối với một người sống trong một 
xã hội mà giá trị chính yếu của lời chính là 
tính thực dụng của chúng. Nhưng ta đã 
biết rồi, chung chung cách vô thức về sức 
mạnh chữa lành và huỷ diệt của lời đã 
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được nói ra. Khi một người nào đó nói với 
tôi, “tôi thương anh” hay “tôi ghét anh”, 
khi ấy tôi không chỉ nhận được một thông 
tin hữu ích nào đó thôi. Nhưng những lời 
này thực sự gây ra cho tôi một cái gì đó. 
Chúng làm máu tôi sôi lên, tim tôi đập 
mạnh, hơi thở tôi dồn dập. Nó làm cho tôi 
cảm nhận và suy nghĩ khác đi. Nó nâng tôi 
lên một lối hiện diện mới và cho tôi một 
hiểu biết mới về chính tôi. Những lời ấy 
quả có sức chữa lành và huỷ diệt tôi thật. 
 
Khi Chúa Giêsu nhập bọn với ta trên 
đường và giải thích kinh thánh cho ta, ta 
phải lắng nghe bằng tất cả con người ta, 
tin tưởng rằng lời đã tác thành nên ta cũng 
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sẽ chữa lành ta. Thiên Chúa muốn hiện 
diện với ta và do đó muốn thay đổi hoàn 
toàn tâm hồn nhát đảm của ta. 
 
Phẩm tính bí tích của lời làm cho Thiên 
Chúa hiện diện không chỉ như một sự hiện 
diện thân thương của con người, nhưng 
còn là một sự hiện diện dành cho ta một 
chỗ trong câu chuyện về ơn cứu độ. Thiên 
Chúa, Đấng trở nên hiện diện cho ta 
không chỉ là Thiên Chúa của lòng ta mà 
còn là Thiên Chúa của Abraham và Sara, 
Isaac và Rebecca, Jacob và Lea, Thiên 
Chúa của Isaia và Gieremia, Thiên Chúa 
của David và Salomon, Thiên Chúa của 
Phêrô và Phaolô, của Francis và Dothory 
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Day - Thiên Chúa mà tình yêu của Ngài ấp 
ủ cả thế giới đã mạc khải mình ra cho ta 
nơi Chúa Giêsu, một người bạn đồng 
hành với ta. 
 
Lời của Thánh thể làm cho ta nên một 
phần của câu chuyện lớn của ơn cứu độ 
của ta. Những câu chuyện nhỏ đã được 
nâng lên đưa vào trong chuyện của Thiên 
Chúa và ở đó chúng đã được dành cho 
một vị trí độc nhất vô nhị. Lời nâng ta lên 
và làm cho ta thấy rằng cuộc sống bình 
thường hằng ngày của ta, thực ra, là một 
cuộc sống thánh thiêng có vai trò thiết yếu 
trong việc hoàn tất các lời hứa của Thiên 
Chúa. Những lời được viết và công bố của 
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Thánh Thể cho phép ta cùng với Đức 
Maria thưa lên “Ngài đã nhìn đến phận 
hèn nữ tỳ Ngài, khiến từ đây muôn thế hệ 
sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng toàn năng 
đã làm cho tôi những điều cao cả… vì 
Ngài đã nhớ lại lòng thương xót dành cho 
Abraham và cho con cháu đến muôn đời”. 
 
Ở đây ta thấy rằng bí tích Thánh Thể ta cử 
hành trong phụng vụ thánh mời gọi ta đến 
một cuộc sống thánh thể, một cuộc sống 
trong đó ta không ngừng ý thức về vai trò 
của ta trong câu chuyện thánh thiêng của 
sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa qua 
các thế hệ. Cơn cám dỗ lớn nhất của đời ta 
là khước từ vai trò của một dân được 
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chọn, và do đó tự cho phép mình bị kẹt 
giữa những âu lo của cuộc sống hằng 
ngày. Không có lời, một lời vẫn không 
ngừng nâng ta lên như một dân được chọn 
của Thiên Chúa, ta vẫn chỉ là hoặc sẽ 
thành một dân tộc nhỏ bé, bị tù túng trong 
những tiếng than van xuất phát từ cuộc 
đấu tranh sinh tồn hằng ngày của ta. 
Không có lời đã làm cho tâm hồn ta bừng 
cháy, ta không thể làm gì hơn là hồi hương 
bám lấy sự kiện u buồn cho rằng chẳng có 
gì lạ dưới ánh mặt trời. Không có lời, đời 
ta thật nghèo ý nghĩa, nghèo sự sống, 
nghèo nghị lực. Không có lời ta vẫn chỉ là 
một dân tộc nhỏ bé với những quan tâm 
nhỏ nhoi, sống một cuộc sống nhỏ nhoi, và 



 80 

chết những cái chết nhỏ nhoi. Không có lời 
ta có thể là một tin tức xuất hiện một vài 
ngày trong các nhật báo địa phương hoặc 
quốc gia, nhưng sẽ không một thế hệ nào 
sẽ gọi ta là diễm phúc. Không có lời những 
đớn đau sầu khổ riêng biệt của ta có thể 
dập tắt Thần khí trong ta biến ta thành 
những nạn nhân của sự cay đắng và căm 
phẫn. 
 
Ta cần một lời được nói và giải thích bởi 
Đấng đã nhập cuộc với ta trên đường và 
tỏ cho ta biết Ngài đang hiện diện với ta - 
một sự hiện diện được biện phân trước hết 
trong tâm hồn bừng cháy của ta. Chính sự 
hiện diện này đã khích lệ ta buông bỏ con 
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tim chai đá của ta để trở nên một tâm hồn 
biết ơn. Vì là những con người biết ơn, ta 
có thể mời đấng đã làm cho tâm hồn ta 
bừng cháy đi vào trong sự ấm cúng của cõi 
lòng ta. 
 

MỜI NGƯỜI KHÁCH LẠ 
“Tôi tin” 

 
Khi họ lắng nghe người khách lạ, thì có 
một cái gì đó đã thay đổi nơi hai người 
khách bộ hành đang buồn chán ấy. Họ 
không chỉ cảm thấy một niềm hy vọng 
mới, và một niềm vui mới đang đụng tới 
tận cõi thẳm sâu của họ thôi, mà bước 
chân của họ cũng bắt đầu quyết liệt hơn. 
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Người khách lạ đã cho họ một cảm thức 
mới về đường hướng. “Hồi hương” không 
còn có nghĩa là trở về nơi duy nhất họ có 
thể đến nữa. Nhà đã thành một cái gì đó 
hơn hẳn một nơi cư ngụ cần thiết, một căn 
nhà nơi người ta có thể ở bao lâu họ không 
biết làm gì khác. Người khách lạ đã mặc 
cho cuộc hành trình của họ một ý nghĩa 
mới. Căn nhà trống vắng của họ đã nên 
nơi tiếp đón hội ngộ, một nơi để tiếp 
khách, một nơi để tiếp tục cuộc trò chuyện 
họ đã bắt đầu cách ngẫu nhiên. 
Khi nào bạn chỉ cảm thấy các mất mát, thì 
khi ấy tất cả mọi sự xung quanh bạn sẽ lên 
tiếng. Cây cối, hoa trái, mây mù, đồi núi, 
lũng sâu, tất cả sẽ phản chiếu nỗi buồn của 
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bạn. Tất cả chúng sẽ thành những người 
tang tóc. Khi người bạn thân nhất của bạn 
chết, tất cả thiên nhiên sẽ nói về cô ta. Gió 
thì thầm gọi tên cô, các cành cây rậm lá 
khóc thương cô, thảo mộc sẽ vươn tay ôm 
ấp thi thể cô. Nhưng vì bạn tiếp tục cùng 
tiến bước với một người nào đó, và vì mở 
lòng cho một sự thật mầu nhiệm này là cái 
chết của người bạn ấy của bạn không chỉ 
là một kết thúc mà còn là một khởi đầu 
mới, không chỉ là sự hà khắc của định 
mệnh mà còn là con đường cần thiết dẫn 
đến tự do, không chỉ là một sự hủy diệt 
tàn ác, đáng sợ mà còn là một đau khổ dẫn 
đến vinh quang, nên dần dần bạn sẽ nghe 
được một bài ca mới vẫn vang lên qua tạo 
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thành, và hồi hương bắt đầu trùng hợp với 
ước vọng thẳm sâu của cõi lòng bạn. 
 
Về tất cả những lời người khách lạ đã nói, 
có một lời nổi cộm lên trong lòng khách bộ 
hành: đó là “vinh quang”. Ngài đã nói: 
“Không phải Đức Kitô cần phải trải qua 
đau khổ rồi mới bước vào vinh quang 
sao?” Lòng trí họ vẫn ắp đầy những hình 
ảnh về sự chết và huỷ diệt. Nhưng đây 
ngài lại nói đến “vinh quang”. Tiếng ấy 
dường như không phù hợp, nhưng lại vẫn 
do người khách lạ nói, nên nó đã đốt cháy 
tâm can họ và giúp họ trông thấy được 
điều mà trước đây họ không thể thấy. Họ 
như thể mới chỉ nhìn thấy đống phân che 
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phủ mặt đất, chứ chưa hề thấy hoa trái trĩu 
nặng trên cành bật lên từ đống phân ấy. 
Vinh quang, ánh sáng, huy hoàng, tráng 
lệ, chân lý - tất cả những thứ ấy như thể 
không có thật và cũng không sao đạt đến 
được. Nhưng lúc này đã có những âm 
thanh mới trong không gian và màu sắc 
mới trong những cánh đồng. Về nhà đã 
thành một điều tốt đẹp. Nhà đang réo gọi 
ta. Nhà là nơi có một chiếc bàn - chiếc bàn 
để người ta ngồi xung quanh, mà ăn và 
uống với bạn bè. 
Và người khách lạ thì sao? Ngài không trở 
nên bạn bè được sao? Ngài làm cho tâm 
hồn ta bừng cháy, ngài đã mở mắt và tai 
ta. Ngài là bạn đồng hành của ta mà! Nhà 
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đã thành một nơi tốt đẹp để bạn bè đến. Vì 
thế họ nói: “Trời đã xế chiều, và ngày đã 
tàn… mời ông đến và ở lại với chúng tôi”. 
Ngài không yêu cầu họ phải mời. Ngài 
không xin một chỗ để ở. Thực vậy, ngài 
làm như thể ngài còn muốn đi xa hơn. 
Nhưng họ nài ép ngài đến với họ; họ cố 
năn nỉ ngài đến ở với họ. Ngài chấp nhận. 
Ngài vào ở với họ. 
 
Có lẽ ta không quen nghĩ về Thánh Thể 
như một lời mời Chúa Giêsu ở lại với ta. 
Ta có khuynh hướng nghĩ đến việc Chúa 
Giêsu mời ta tới nhà Ngài, tới bàn tiệc của 
Ngài hơn. Nhưng Chúa Giêsu lại muốn 
được mời. Không được mời Ngài sẽ tiếp 
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tục đi nơi khác. Điều quan trọng là phải 
nhận ra rằng Chúa Giêsu không bao giờ 
áp lực ta. Trừ phi ta mời Ngài, Ngài sẽ mãi 
vẫn là người khách lạ, có thể là một người 
khách lạ hấp dẫn, thông minh mà ta đã có 
lần nói chuyện, nhưng dẫu thế khách lạ 
vẫn là khách lạ. 
Ngay cả sau khi ngài đã mang đi phần lớn 
những u buồn của ta và tỏ cho ta thấy rằng 
đời ta không tầm thường nhỏ bé như ta 
tưởng, ngài có thể vẫn chỉ là một người ta 
gặp trên đường, một con người đáng giá 
đã có lần đi ngang qua ta và đã nói chuyện 
với ta, quả là một nhân cách đặc biệt mà ta 
có thể nói chuyện với bạn bè và gia đình 
ta. 
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Tôi có nhiều kỷ niệm về những cuộc gặp 
gỡ những người mà đã làm cho tâm hồn 
tôi bừng cháy nhưng những người ấy tôi 
đã không mời về nhà. Đôi khi đó là những 
người tôi gặp trong những chuyến bay 
dài, đôi khi trên xe lửa hay tại một bữa tiệc 
nào đó. Sau đó tôi nói với bạn  tôi: “này 
nghe tôi kể cho bạn nghe về những người 
tôi gặp hôm nay nha! Một người thật 
quyến rũ. Ông nói những chuyện đáng 
chú ý đến độ tôi không dám tin vào những 
gì tôi nghe. Dường như ông ta biết rõ tôi. 
Vâng, ông có thể đọc được suy nghĩ của 
tôi và nói với tôi như thể ông đã biết tôi 
lâu lắm rồi. Thật đặc biệt, thật độc đáo, 
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thật đáng ngạc nhiên. Ước gì bạn cũng gặp 
được ông ta! Nhưng ông ta cứ đi tiếp… tôi 
không biết đi đâu! 
 
Hay, hấp dẫn, ấn tượng như mọi người 
khách lạ khác, nhưng nếu tôi không mời 
họ về nhà, chắc chắn sẽ không có chuuyện 
gì xảy ra. Tôi có thể có được một ít tư 
tưởng mới, nhưng đời tôi nói chung vẫn 
thế. Không có lời mời, một biểu hiện của 
mong muốn một mối tương quan lâu dài, 
thì tin mừng ta đã nghe cũng không thể 
sinh hoa trái bền lâu. Nó vẫn chỉ là tin 
mừng như bao nhiêu tin mừng khác vẫn 
ập xuống ta hằng ngày thôi. 
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Đó là một trong những đặc tính của xã hội 
đương thời với ta, có thể nó cũng tốt, 
nhưng không bao giờ có thể có những mối 
tương quan sâu đậm. Như thế, đời ta đầy 
những lời khuyên tốt lành, đầy những ý 
tưởng hữu ích, những quan điểm kỳ diệu, 
nhưng đơn giản những thứ ấy chỉ được 
thêm vào cho nhiều ý tưởng và quan điểm 
khác, nên “chẳng dính” gì đến ta. Trong 
một xã hội bùng nổ thông tin như thế, thì 
ngay cả những cuộc gặp gỡ ý nghĩa nhất 
vẫn có thể bị kéo xuống thành “một cái 
hay” giữa bao nhiêu cái hay khác. 
Chỉ khi có lời mời: “Xin hãy đến và ở lại 
với tôi” thì một cuộc gặp gỡ thú vị mới có 
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thể phát triển thành một mối tương quan 
có tính biến đổi. 
 
Một trong những giây phút có tính quyết 
định nhất của Bí tích Thánh Thể - và của 
cuộc sống của ta - chính là lúc ta thực hiện 
lời mời ấy. Ta có nói: “Gặp được bạn thật 
là tuyệt vời, xin cảm ơn bạn, cảm ơn 
những ý tưởng, những lời khuyên, và sự 
động viên của bạn. Tôi hy vọng cuộc hành 
trình còn lại của bạn sẽ vẫn tốt đẹp. Tạm 
biệt bạn”, hoặc “Tôi đã nghe bạn, tâm hồn 
tôi đã thay đổi… xin mời bạn vào nhà tôi. 
Xem nơi tôi ở và xem tôi sống ra sao!” 
Chính lời mời đến mà xem này mới làm 
thay đổi mọi sự. 
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Chúa Giêsu là một con người rất thú vị; lời 
Ngài đầy khôn ngoan. Sự hiện diện của 
Ngài sưởi ấm tâm hồn. Sự dịu dàng, tử tế 
của Ngài có sức đánh động dữ dội. Sứ 
điệp của Ngài đầy thách thức. Nhưng ta 
có mời Ngài vào nhà ta không? Ta có 
muốn Ngài đến băng qua những vẻ bề 
ngoài để vào tận trong cõi thẳm sâu nhất 
của ta để mà biết ta không? Ta có muốn 
giới thiệu ngài cho những người đang 
sống với ta không? Ta có muốn ngài thấy 
ta trong đời sống thường ngày của ta 
không? Ta có muốn ngài đụng đến chỗ 
yếu nhất của ta không? Ta muốn ngài đi 
vào trong các căn phòng phía sau của ta, 
những căn phòng mà chính ta chỉ muốn 
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khoá thật kỹ không? Ta có thực sự muốn 
ngài ở lại với ta khi trời đã về chiều và 
ngày sắp tàn rồi không? 
 
Thánh Thể đòi hỏi lời mời này. Khi lắng 
nghe lời Ngài, ta phải có thể nói một cái gì 
đó chứ không chỉ là: “Điều này hay đấy!” 
nhưng ta phải dám nói: “Tôi tin tưởng 
Ngài; tôi ký thác bản thân tôi với trọn vẹn 
con người, thân xác, trí khôn, và linh hồn 
tôi cho Ngài. Tôi không che giấu Ngài bất 
cứ sự gì. Ngài có thể thấy mọi việc tôi làm, 
nghe mọi lời tôi nói. Tôi không muốn ngài 
là một người xa lạ đối với tôi nữa. Tôi 
muốn Ngài là người bạn thân nhất của tôi. 
Tôi muốn Ngài biết tôi, không chỉ như khi 
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tôi đi trên đường và nói với các bạn đường 
của tôi, mà còn như khi tôi đang ở một 
mình với những tình cảm và suy nghĩ của 
tôi. Và trên hết mọi sự, tôi muốn đến để 
biết Ngài, không phải chỉ như một người 
bạn đường, mà còn như một người bạn 
của linh hồn tôi”. 
 
Nói thế thật không dễ tí nào vì ta là những 
người nhát đảm, và ta không dễ dàng trao 
hiến một phần cuộc con người ta cho 
người khác. Nỗi sợ vì hoàn toàn cởi mở và 
yếu nhược tương đương với ước vọng 
muốn biết và được biết đến. 
Thậm chí tôi còn che dấu cả tôi nữa mà! 
Có những ý tưởng, cảm xúc, tình cảm quá 
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phiền phức đối với tôi đến độ tôi muốn 
sống như thể không có chúng. 
Nếu tôi không thể tin tưởng tôi thì làm sao 
tôi có thể tin tưởng người khác được? Tuy 
nhiên ước muốn thẳm sâu nhất của tôi vẫn 
là yêu và được yêu, và điều ấy chỉ có thể 
có được khi tôi muốn biết và được biết 
đến. 
 
Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho ta như Vị 
Mục Tử tốt lành, một Vị Mục Tử tốt lành 
biết rất rõ ta và yêu thương ta. Nhưng ta 
có muốn Ngài biết ta không? Ta có muốn 
Ngài bước vào trong mọi ngõ ngách của 
cuộc sống nội tâm của ta chăng? Ta có 
muốn Ngài thấy mặt xấu cũng như tốt, 
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ánh sáng cũng như bóng tối của ta chăng? 
Hay ta muốn Ngài tới luôn khỏi ghé vào 
nhà ta? Cuối cùng, thắc mắc vẫn là: “Ta có 
tin tưởng Ngài và phó thác mọi sự cho 
Ngài không? 
Sau các bài đọc và bài giảng, khi ta đọc: 
“Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha, Con 
và Thánh Thần, tôi tin Hội thánh Công 
giáo, tin các thánh thông công, tin việc tha 
tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu” 
chính là lúc ta mời Chúa Giêsu vào nhà ta 
và phó thác mọi sự cho đường lối của 
Ngài. 
 
Vì là một phần của việc cử hành Thánh 
Thể và cuộc sống Thánh Thể của ta, Kinh 
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Tin Kính hơn hẳn một tóm kết các tín điều 
của Hội Thánh. Đó là một lời tuyên xưng 
đức tin, và đức tin tiếng Hy Lạp 
là Pistis có nghĩa là một hành vi tín thác. 
Đó là một lời “thưa vâng” vĩ đại. Nó thưa 
vâng đối với Đấng đã giải thích Kinh 
Thánh cho ta vì Kinh Thánh nói về Ngài. 
Đó là một lời thưa vâng sâu sắc không chỉ 
đối với những gì Ngài nói nhưng cả đối 
với Ngài là Đấng đang nói những lới ấy, 
những lời sau này sẽ đem ta tới bàn tiệc 
với Ngài. Nếu ta có thể nói: “Vâng, chúng 
tôi tin Ngài, chúng tôi tín thác cuộc sống 
chúng tôi cho Ngài”, thì chúng ta đã vượt 
quá việc bước đi trước mặt Ngài, mà mở 
lòng ra cho sự hiệp thông với Ngài. 
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Hai người bạn đường của ta đã mời, đúng 
ra đã nài ép người khách lạ ở lại với họ. 
“Hãy là khách của chúng tôi”, họ nói. Họ 
muốn là chủ nhà của Ngài. Họ mời người 
khách lạ tạm dẹp sự xa lạ để trở thành bạn 
của họ. Hiếu khách là như thế, là cống 
hiến một chỗ an toàn, nơi khách lạ thành 
bạn hữu. Có hai người bạn và một người 
khách lạ. Nhưng bây giờ đã có 3 người 
bạn, chia sẻ cùng một bữa ăn. 
 
Bàn ăn là chỗ thân thương. Xung quanh 
bàn người ta khám phá ra nhau. Đó là nơi 
ta cầu nguyện. Đó là nơi ta hỏi han: “Hôm 
nay bạn có sao không?”. Đó là nơi ta ăn và 
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uống với nhau và nói: “Xin mời bạn nào, 
lấy thêm chút nữa đi!” Đó là nơi để ta kể 
chuyện cũ chuyện mới. Đó là nơi dành cho 
nụ cười và nước mắt. Bàn ăn cũng là nơi 
người ta cảm thấy xa cách cách đau đớn 
nhất. Đó là nơi trẻ em cảm thấy căng thẳng 
giữa cha và mẹ, nơi anh chị em biểu lộ 
giận hờn ghen ghét, nơi người ta kết án 
nhau, nơi chén bát trở thành công cụ của 
vũ phu. Xung quanh bàn ăn, ta nghi ngờ 
không biết có tình bằng hữu và cộng đoàn 
hay chỉ có ghét ghen và chia rẽ. Chính vì 
bàn ăn là nơi diễn tả tình thân cho mọi 
thành viên trong gia đình, nó cũng là nơi 
diễn tả sự xót xa cay đắng nhất khi không 
có tình thương ấy. 
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Vào chiều ngày trước khi ngài chết, khi 
đến với các môn đệ xung quanh bàn ăn, 
Chúa Giêsu bộc lộ cả sự gần gũi lẫn xa 
cách. Ngài chia sẻ bánh và chén như dấu 
chỉ của tình bằng hữu nhưng Ngài cũng 
nói: “Nhìn kìa, kẻ đang đồng bàn với Thầy 
chính là kẻ phản Thầy”. 
Mỗi khi nghĩ về thời thơ ấu, tôi thường 
nghĩ đến các bữa cơm gia đình, nhất là vào 
các dịp lễ. Tôi nhớ đến những trang trí 
trong dịp lễ Giáng Sinh, tới các chiếc bánh 
sinh nhật, những ngọn nến Phục Sinh, và 
những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ. 
Nhưng tôi cũng nhớ đến những lời giận 
dữ, những bước chân giận hờn bỏ đi, 
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những giọt nước mắt, những bối rối và 
những im lặng nặng nề kéo dài như vô 
tận. 
 
Ta yếu nhược nhất khi ta ngủ và ăn chung 
với nhau. Giường ngủ và bàn ăn là hai nơi 
thân thương gần gũi. Nhưng đó cũng là 
nơi khổ sở nhất. Và có lẽ trong hai nơi ấy 
bàn ăn quan trọng hơn cả vì nó là nơi tất 
cả mọi người thuộc về một gia đình hội 
họp nhau và là nơi gia đình, cộng đoàn, 
tình bằng hữu, sự hiếu khách và sự quảng 
đại đích thực được diễn tả và làm cho 
thành hiện thực. 
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Chúa Giêsu chấp nhận lời mời, ngài đi vào 
trong nhà của hai người bạn đồng hành, 
ngài ngồi vào bàn ăn với họ. Họ dành cho 
ngài một chỗ danh dự. Ngài ngồi ở giữa. 
Họ ngồi hai bên. Họ nhìn Ngài. Có một sự 
thân thương, một tình thân hữu, một cộng 
đoàn. Rồi một điều mới lạ xảy ra. Một cái 
gì đó khó có thể nhận ra đối với những con 
mắt thiếu tinh tường. Chúa Giêsu là khách 
của các môn đệ Ngài, nhưng ngay khi 
bước vào nhà họ, Ngài đã thành người chủ 
nhà! Và vì là chủ nhà, Ngài mời họ hiệp 
thông trọn vẹn với Ngài. 
 
 
BƯỚC VÀO TRONG SỰ HIỆP THÔNG 
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“Cầm lấy mà ăn” 
 
Khi Chúa Giêsu đi vào trong nhà của các 
môn đệ, nhà ấy trở thành nhà của Ngài. 
Khách thành chủ. Người được mời trở 
thành người mời. Hai môn đệ những 
người đã tin tưởng mời Ngài vào nhà 
mình bây giờ được dẫn vào trong cuộc đời 
của chính vị khách họ mời. “Và bấy giờ 
khi Ngài ở với họ tại bàn ăn, Ngài cầm lấy 
bánh và dâng lời chúc tụng; rồi Ngài bẻ ra 
và trao cho họ”. Rất đơn giản, rất bình 
thường, rất rõ ràng nhưng cũng rất khác 
lạ! Bạn còn có thể làm được gì khác khi 
chia sẻ bánh với bạn bè mình. Bạn cầm lấy, 
chúc tụng, bẻ ra và trao ban. Bánh là như 
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thế: được cầm lấy, được chúc lành, bẻ ra 
và trao ban, thế thôi. Chẳng có gì mới, 
chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đó là chuyện 
thường ngày xảy ra trong biết bao gia 
đình. Đó là điều cốt yếu của sự sống. Ta 
không thể sống mà không có bánh, được 
cầm lấy bẻ ra, chúc lành và trao ban. 
Không có nó, sẽ không có tình bằng hữu 
chung quanh bàn ăn, không có cộng đoàn, 
không có mối dây huynh đệ, không có 
bình an, yêu thương, hy vọng. Nhưng với 
nó, mọi sự sẽ nên mới! 
Có lẽ ta đã quên mất rằng Thánh Thể là 
một cử chỉ đơn giản của nhân loại. Áo lễ, 
đèn nến, những người giúp lễ, các sách lớn 
nhỏ, các cánh tay giang rộng, những bàn 
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thờ nguy nga, các bài hát, những con 
người - chẳng có gì đơn giản, bình thường 
và rõ ràng hơn. Ta cần một quyển sách 
nhỏ để theo dõi và để hiểu ý nghĩa của các 
nghi lễ. Nhưng vẫn không có gì khác với 
những gì đã xảy ra cho 3 người bạn tại một 
ngôi làng nhỏ năm xưa. Cũng có bánh, có 
rượu trên bàn. Bánh cũng được cầm lấy, tạ 
ơn, bẻ ra, và trao ban. Rượu cũng được 
cầm lấy, tạ ơn và trao ban. Đó là điều đang 
xảy ra quanh ta trong mỗi bàn ăn, những 
bàn ăn muốn thành bàn tiệc bình an. 
 
Mỗi lần ta mời Chúa Giêsu vào nhà ta, 
nghĩa là, mời Ngài vào trong cuộc đời ta 
với cả ánh sáng và bóng tối của nó, và hiến 



 106 

cho Ngài một chỗ danh dự ở bàn ăn của 
ta, là mỗi lần Ngài cầm lấy bánh và chén 
rồi trao cho ta và nói: “Cầm lấy mà ăn, này 
là mình Thầy. Cầm lấy mà uống, này là 
máu Thầy. Hãy làm việc này mà nhớ đến 
Thầy”. Ta có ngạc nhiên không? Không 
ngạc nhiên thật hả! Lòng ta chẳng bừng 
cháy lên sao khi Ngài nói chuyện với ta 
trên đường? Ta không biết Ngài không 
còn là khách lạ đối với ta nữa sao? Ta 
không ý thức rằng con người bị giới lãnh 
đạo của ta đóng đinh thập giá vẫn còn 
sống và đang ở với ta sao? Trước kia ta đã 
chẳng thấy Ngài cầm lấy bánh, chúc lành 
rồi bẻ ra trao cho ta sao? Ngài đã làm như 
thế trước một đám rất đông những người 
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đã lắng nghe Ngài nhiều giờ trước đó, 
Ngài làm thế trong phòng tiệc ly trước khi 
Giuđa nộp Ngài, và Ngài vẫn còn tiếp tục 
làm như thế không biết đã bao lần khi ta 
kết thúc một ngày sống và Ngài đã cùng 
ngồi vào bàn với ta chia sẻ một bữa ăn 
thanh đạm. 
 
Thánh Thể là một cử chỉ bình thường và 
thần thiêng nhất. Đó là sự thật về Chúa 
Giêsu. Rất nhân loại nhưng cũng rất Thiên 
Chúa, rất quen thuộc nhưng cũng rất mầu 
nhiệm; rất gần gũi nhưng cũng rất khó 
hiểu. Nhưng đó là câu chuyện về Chúa 
Giêsu, “người phận là phận của một vị 
Thiên Chúa nhưng lại không nhất quyết 
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duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, 
nhưng đã huỷ mình ra không, đem thân 
đội lốt người phàm, ngài đã hạ mình vâng 
lời cho nỗi bằng lòng chịu chết và là cái 
chết thập giá” (Pl 2,18). Đó là câu chuyện 
của Thiên Chúa, đấng muốn đến gần ta 
đến độ ta có thể thấy ngài bằng mắt ta, 
nghe Ngài bằng tai ta, sờ đụng được Ngài 
bằng tay ta; gần gũi ta đến độ không gì có 
thể ngăn cách ta với Ngài, không gì có thể 
chia cắt, có thể phân ly, có thể tạo nên 
khoảng cách. 
 
Chúa Giêsu là Thiên Chúa cho ta, Thiên 
Chúa ở với ta và ở trong ta. Chúa Giêsu là 
vị Thiên Chúa trao ban mình hoàn toàn, 
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trút bỏ mình hoàn toàn cho ta. Ngài không 
giữ lại gì cũng không bám lấy sở hữu của 
ngài. Ngài cho đi tất cả những gì là của 
Ngài. “Anh em hãy ăn, hãy uống đi, này 
là mình Thầy, này là máu Thầy… Đây là 
Thầy vì anh em”. 
Tất cả chúng ta đều biết ước vọng muốn 
trao ban chính mình tại bàn ăn. Ta nói: 
“Hãy ăn, hãy uống đi; tôi làm cho bạn ăn 
đó mà. Ăn nữa đi; tôi làm cho bạn thưởng 
thức để bạn được khoẻ mạnh, và cũng là 
để bạn hiểu tôi thương bạn biết bao đấy!” 
Những gì ta ước ao không chỉ là chia sẻ 
thức ăn, mà là trao ban chính mình. Ta nói: 
“Bạn hãy là khách của tôi”. Và khi ta 
khuyến khích bạn bè ta ăn uống tại bàn ăn 
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của ta, ta muốn nói với họ: “Bạn hãy là bạn 
của tôi, là bạn đường của tôi, là tình yêu 
của tôi - là một phần của cuộc đời tôi - tôi 
muốn trao hiến chính mình tôi cho bạn”. 
 
Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu cho đi tất 
cả. Bánh không chỉ là dấu chỉ của việc 
Ngài muốn trở nên thức ăn cho ta; chén 
không chỉ là dấu chỉ của việc Ngài muốn 
trở nên của uống cho ta. Bánh và rượu trở 
nên mình và máu Ngài để ngài cho đi. 
Quả thế, bánh là chính mình Ngài được 
trao ban cho chúng ta; rượu là máu Ngài 
được đổ ra cho ta. Vì Thiên Chúa đã hiện 
diện cách đầy đủ với ta nơi Chúa Giêsu, 
nên Chúa Giêsu cũng hiện diện cách đầy 
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đủ với ta nơi bánh và rượu Thánh Thể. 
Thiên Chúa không chỉ thành xác phàm 
cho ta trong những năm trước tại một xứ 
sở xa xôi. Thiên Chúa còn trở nên thức ăn 
và của uống cho ta lúc này khi ta cử hành 
Thánh Thể, ngay tại bàn ăn nơi ta đang 
quây quần. Thiên Chúa không giữ lại gì, 
Ngài cho đi tất cả. Đó là Mầu nhiệm Nhập 
Thể. Đó cũng là Mầu nhiệm Thánh Thể. 
Nhập Thể và Thánh Thể là hai cách diễn 
tả của tình yêu trao ban chính mình cách 
vô biên của Thiên Chúa. Và vì thế hy lễ 
thập giá và hy lễ tại bàn ăn là một hy lễ 
duy nhất, là một sự trao ban chính mình 
hoàn hảo của Thiên Chúa, một sự trao 
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hiến đã lan rộng đến toàn nhân loại thuộc 
mọi thời và mọi nơi. 
 
Một tiếng có thể dùng để diễn tả cách đầy 
đủ nhất mầu nhiệm này của việc Thiên 
Chúa trao ban chính mình đó là “hiệp 
thông”. Tiếng ấy hàm chứa sự thật này là 
trong và nhờ Chúa Giêsu, Thiên Chúa 
muốn, không chỉ dạy dỗ, giáo huấn và 
thôi thúc ta thôi, mà Ngài còn trở nên một 
với ta. Thiên Chúa muốn hoàn toàn hợp 
nhất với ta đến độ mọi sự của Ngài và mọi 
sự của ta có thể ràng cột với nhau trong 
một tình yêu bền chặt. Toàn bộ lịch sử của 
mối tương quan giữa con người với Thiên 
Chúa là lịch sử của sự hiệp thông muôn 
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đời sâu đậm. Đó không phải chỉ là lịch sử 
của những hợp tan, tan hợp và của những 
sự hợp nhất vẫn được duy trì, mà đó còn 
là một lịch sử trong đó Thiên Chúa bao giờ 
cũng tìm những phương thế luôn luôn 
mới mẻ để hiệp thông mật thiết với những 
kẻ được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. 
 
Augustinô nói: “Linh hồn con khắc khoải 
khôn nguôi cho tới khi được nghỉ yên 
trong Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con”, 
nhưng khi khảo sát nhưng câu chuyện của 
ơn cứu độ, ta không chỉ thấy rằng ta nóng 
lòng mong ước được thuộc về Chúa, mà 
Chúa cũng nóng lòng mong ước được 
thuộc về ta. Thiên Chúa như thể cũng 
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đang gào lên với ta: “Tâm hồn ta khắc 
khoải khôn nguôi cho tới khi ta được nghỉ 
yên trong các ngươi, hỡi những thọ tạo 
yêu dấu của ta”. Từ Adam và Evà tới 
Abraham và Sara và từ Abraham và Sara 
tới David và Bathsheba, và từ David và 
Bathsheba tới Chúa Giêsu, và từ đó trở đi, 
Thiên Chúa van xin người nhà của Ngài 
đón nhận ngài. “Ta đã tác tạo ngươi, ta đã 
cho ngươi tất cả tình yêu của ta, ta đã 
hướng dẫn ngươi, đã nâng đỡ ngươi, đã 
hứa sẽ thực hiện những gì lòng ngươi 
mong ước: ngươi ở đâu, đâu là đáp trả của 
ngươi, đâu là tình yêu của ngươi? Ta còn 
phải làm gì nữa để làm cho ngươi mến 
thương ta? Ta không bao giờ từ bỏ kế 



 115 

hoạch làm cho ngươi mến thương ta, ta sẽ 
cố gắng mãi để thực hiện điều đó. Một 
ngày nào đó ngươi sẽ khám phá ra ta khát 
khao tình yêu của ngươi biết bao! 
 
Thiên Chúa khao khát sự hiệp thông: một 
sự hợp nhất sống động, một sự thân tình 
đến từ cả hai phía, một ràng bụôc có tính 
hỗ tương. Không có gì là áp lực hay “áp 
đảo” cả, nhưng là một sự hiệp thông tự do 
trao hiến và đón nhận. Thiên Chúa đã làm 
hết cách để thực hiện sự hiệp thông này. 
Ngài trở nên một trẻ thơ hoàn toàn lệ 
thuộc sự săn sóc của con người, một thiếu 
niên cần được hướng dẫn, một thầy dạy 
cần học trò, một ngôn sứ cần đệ tử, và cuối 
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cùng Ngài đã thành một kẻ chết bị lính 
đâm thủng cạnh sườn và được chôn táng 
trong mộ. Và kết thúc câu chuyện ấy, lại 
chính Ngài đứng đó, hỏi ta bằng ánh mắt 
đầy hy vọng: “Ngươi có yêu mến ta 
không?” và Ngài lại hỏi lần nữa: “Ngươi 
có yêu mến ta không?” và cuối cùng vẫn 
câu hỏi ấy: “Ngươi có yêu mến ta 
không?”. 
 
Chính ước muốn mãnh liệt của Thiên 
Chúa muốn đi vào trong tương quan mật 
thiết nhất với ta đã làm nên cốt lõi của việc 
cử hành Thánh Thể và cuộc đời Thánh 
Thể. Thiên Chúa không những chỉ muốn 
đi vào trong lịch sử con người bằng cách 
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trở nên một người sống trong một giai 
đoạn đặc biệt ở một đất nước đặc biệt nào 
đó, mà Ngài còn muốn trở nên thức ăn của 
uống cho ta mọi lúc, mọi nơi. 
 
Chính vì thế mà Chúa Giêsu cầm lấy bánh, 
tạ ơn, bẻ ra và trao cho ta. Và rồi, khi ta 
trông thấy bánh ấy trong tay, và đưa lên 
miệng ăn, thì mắt ta mở ra và ta nhận ra 
ngài. 
Thánh Thể là sự nhận biết. Đó là một sự 
nhận biết đầy đủ rằng Đấng đang cầm lấy, 
tạ ơn, bẻ ra, và trao ban là Đấng mà từ 
thuở ban đầu, đã muốn đi vào trong sự 
hiệp thông với ta. Hiệp thông là điều 
Thiên Chúa muốn và cũng là điều ta 
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muốn. Đó là một lời kêu van thống thiết 
nhất của Thiên Chúa và của lòng chúng ta, 
vì ta được tạo dựng với một tâm hồn chỉ 
có thể được thoả mãn bởi chính Đấng đã 
tác tạo nên ta. Thiên Chúa khơi lên nơi 
lòng ta một ước vọng hiệp thông mà 
không ai trừ Thiên Chúa có thể và mong 
muốn thoả mãn. Thiên Chúa biết điều đó. 
Đôi khi ta cũng biết. Thế nhưng ta vẫn 
muốn tìm kiếm kinh nghiệm được thuộc 
về ấy ở nơi khác. Ta tìm kiếm nó trong vẻ 
rực rỡ của thiên nhiên, sự ly kỳ của lịch sử, 
và vẻ hấp dẫn của con người, nhưng chính 
việc bẻ bánh đơn sơ ấy, quá bình thường 
chẳng có gì đặc biệt, lại là một nơi thật đặc 
biệt để ta tìm được sự hiệp thông lòng ta 
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hằng ao ước. Tuy nhiên, nếu ta vẫn khóc 
thương những mất mát của ta, vẫn lắng 
nghe Ngài trên đường, và mời Ngài vào 
tận trong cõi thẳm sâu của lòng ta, ta sẽ 
biết rằng sự hiệp thông mà ta vẫn hằng 
mong muốn lãnh nhận thì cũng là sự hiệp 
thông mà Ngài đang muốn trao ban. 
 
Trong câu chuyện Emmaus có một câu 
dẫn ta vào thẳng trong mầu nhiệm hiệp 
thông ấy. Đó là câu  “… họ nhận ra ngài, 
nhưng ngài đã biến khỏi mắt họ”. Ngay 
lúc hai người bạn ấy nhận ra Ngài khi 
Ngài bẻ bánh, thì Ngài không còn ở đó với 
họ nữa. Khi bánh được trao cho họ ăn, là 
lúc họ không còn thấy Ngài đồng bàn với 
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họ nữa. Khi họ ăn, Ngài trở thành vô hình. 
Khi họ đi vào trong sự hiệp thông mật 
thiết nhất với Chúa Giêsu, thì người khách 
lạ ấy – người đã trở nên bạn của họ – 
không còn ở với họ nữa. Chính lúc Ngài 
hiện diện với họ cách trọn vẹn nhất lại 
chính là lúc Ngài xa vắng nhất. 
 
Ở đây ta đụng đến một trong những khía 
cạnh thánh thiêng nhất của Thánh Thể: đó 
là mầu nhiệm này, sự hiệp thông sâu thẳm 
nhất với Chúa Giêsu chính là sự hiệp 
thông xảy ra trong sự vắng mặt của ngài. 
Hai môn đệ Emmaus đã lắng nghe Ngài 
trong nhiều giờ, đã đi với Ngài hết làng 
này sang làng khác, đã giúp Ngài trong 
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việc rao giảng, đã từng nghỉ ngơi, và ăn 
uống với Ngài. Trong suốt những năm ấy, 
Ngài đã nên Thầy, nên Vị Hướng Đạo, nên 
Chủ của họ. Mọi hy vọng về một tương lai 
mới mẻ huy hoàng đều tập trung vào 
Ngài… Tuy nhiên, chưa bao giờ họ đi đến 
chỗ hiểu biết Ngài cách đầy đủ. Ngài 
thường nói với họ: “Bây giờ anh em không 
hiểu, sau này anh em sẽ hiểu”. Họ vẫn 
chẳng hiểu Ngài muốn nói gì. Họ nghĩ 
rằng họ hiểu Ngài hơn hiểu bất cứ ai họ đã 
gặp. Nhưng Ngài vẫn cứ bảo họ: “Bây giờ 
thầy nói cho anh em biết… để sau này, khi 
Thầy không còn ở với anh em nữa, anh em 
sẽ nhớ lại và sẽ hiểu”. Có lần Ngài còn nói 
Ngài ra đi thì tốt cho các ông hơn vì khi ấy 
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Thánh Thần của Ngài sẽ đến và dẫn họ 
vào trong sự mật thiết trọn vẹn với Ngài. 
Thánh Thần sẽ mở mắt họ và làm cho họ 
am tường Ngài là ai và vì sao Ngài lại đến 
ở với họ. 
 
Khi trước lúc Ngài còn ở với các môn đệ, 
chưa có sự hiệp thông trọn vẹn. Vâng, họ 
đã ở với Ngài và đã ngồi dưới chân Ngài, 
vâng, họ đã là môn đệ Ngài và thậm chí 
còn là bạn Ngài nữa. Nhưng họ vẫn chưa 
đi vào trong sự hiệp thông với Ngài. Mình 
và Máu Ngài và mình và máu họ chưa nên 
một. Ngài vẫn là một người khác theo 
nhiều cách, một người ở ngoài kia, một 
người đi trước họ và chỉ đường cho họ. 
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Nhưng khi họ ăn bánh Ngài ban cho họ và 
họ phát hiện ra Ngài, sự phát hiện ra ấy là 
một ý thức thiêng liêng sâu thẳm rằng, 
nay Ngài đang ở trong cõi thẳm sâu của 
họ, nay Ngài thở trong họ, Ngài nói trong 
họ, vâng, Ngài sống trong họ. Khi họ ăn 
bánh mà Ngài ban cho họ, cuộc đời họ 
được biến đổi thành cuộc đời Ngài. Không 
còn phải là họ sống nữa, nhưng chính là 
Đức Giêsu Kitô sống trong họ. Và ngay 
vào giờ phút thánh thiêng của hiệp lễ ấy, 
Ngài đã biến khỏi mắt họ. 
 
Đó là điều ta sống trong việc cử hành 
Thánh Thể. Đó cũng là những gì ta sống 
khi ta sống một cuộc đời Thánh Thể. Đó là 
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một sự hiệp thông rất mật thiết, rất thánh 
thiện, rất thần thiêng, và rất thiêng liêng 
đến độ giác quan của ta không còn sờ 
đụng được nữa. Ta không còn có thể thấy 
bằng con mắt xác thịt được nữa, nghe 
bằng lỗ tai nhân phàm, hoặc đụng chạm 
bằng thân xác hay chết này được nữa. 
Ngài đã đi vào tận trong ta đến tận nơi mà 
sức mạnh của tối tăm và sự dữ không thể 
đến được, nơi mà sự chết không còn lối 
vào. 
 
Khi đến với ta, đặt bánh vào tay ta và đăt 
chén vào môi ta, Chúa Giêsu xin ta buông 
bỏ những tình bạn mà cho đến nay ta vẫn 
dành cho Ngài, và bỏ đi cả những tình 
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cảm, xúc cảm và ý nghĩ thuộc về tình bạn 
ấy. Khi ta ăn thịt và uống máu Ngài, ta 
chấp nhận sự cô đơn của việc không còn 
Ngài ở bàn ăn với ta nữa như một người 
đồng bàn trong cụôc đàm thoại, giúp ta 
giải quyết những mất mát của cụôc sống 
hằng ngày. Đó là sự cô đơn của đời sống 
thiêng liêng, một sự cô đơn của việc biết 
rằng ngài ở gần ta hơn cả ta gần gũi ta. Đó 
là sự cô đơn của đức tin. 
 
Ta sẽ vẫn tiếp tục van xin: “Xin Chúa 
thương xót chúng con”; ta vẫn tiếp tục 
lắng nghe Lời Kinh thánh và ý nghĩa của 
chúng; ta vẫn tiếp tục nói: “Vâng tôi tin”. 
nhưng hiệp thông với Ngài còn đi xa hơn 
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thế nhiều. Nó đưa ta vào tận trong nơi mà 
ánh sáng làm loá mắt ta, nơi mà toàn con 
người ta được ấp ủ trong những gì ta 
không thấy được. Chính ở tại nơi của sự 
hiệp thông ấy mà ta kêu lên: “Lạy Chúa 
tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, sao Chúa lại bỏ 
tôi?”. Cũng chính tại nơi ấy mà sự huỷ 
mình ra không của ta giúp ta thưa lên với 
Thiên Chúa: “Lạy Cha, trong tay Ngài con 
xin phó thác hồn con”. 
 
Hiệp thông với Chúa Giêsu nghĩa là trở 
nên giống như Ngài. Cùng với ngài ta chịu 
đóng đinh trên thập giá, chịu mai táng 
trong mồ, và cùng với ngài ta được trỗi 
dậy tháp tùng những du khách bị lạc mất 
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trên đường. Hiệp thông, trở nên giống 
Chúa Kitô, dẫn ta tới một lĩnh vực mới của 
sự hiện hữu của ta. Nó dẫn ta vào trong 
vương quốc Thiên Chúa. Nơi đó sẽ không 
còn phân biệt giữa hạnh phúc và u buồn, 
thành công và thất bại, tôn vinh và kết án, 
khoẻ mạnh và bệnh hoạn, sống và chết. Ở 
đó ta sẽ không còn thuộc về thế gian này 
nữa, một thế gian luôn gây chia rẽ, luôn 
xét đoán, phân ly và kết án. Ở đó ta thuộc 
về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về ta, và 
với Đức Kitô ta thuộc về Thiên Chúa. 
Ngay lúc ấy, hai môn đệ, những người đã 
ăn bánh và nhận ra Ngài, lại bắt đầu cô 
đơn. Nhưng họ không cô đơn như khi bắt 
đầu cuộc hành trình của họ. Họ cùng cô 
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đơn, vì họ nhận ra rằng họ đã được ràng 
buộc với nhau bằng một sợi dây liên hệ 
mới. Họ không còn cúi gằm xuống đất 
nữa. Họ nhìn nhau và nói: “Lòng ta đã 
chẳng bừng cháy lên khi Ngài nói chuyện 
với ta trên đường và giải thích Kinh Thánh 
cho ta sao?” 
 
Hiệp thông tạo nên cộng đoàn. Đức Kitô, 
sống trong họ, nối kết họ lại với nhau cách 
mới mẻ. Thánh thần của Chúa Phục Sinh, 
qua việc họ ăn bánh và uống rượu, đi vào 
trong họ không chỉ làm cho họ nhận ra 
Đức Kitô thôi mà còn nhận ra nhau như 
những thành viên mới của cộng đoàn đức 
tin. Hiệp thông làm cho ta nhìn nhau và 
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nói với nhau, không phải là nói về những 
tin tức sốt dẻo nhất mà là nói về Ngài, 
Đấng đã đi với họ. Ta khám phá ra nhau 
như một dân tộc thuộc về nhau vì mỗi 
chúng ta đều thuộc về Ngài. Ta ở một 
mình, vì Ngài đã biến khỏi ta, nhưng ta 
vẫn ở cùng nhau vì mỗi chúng ta đều hiệp 
thông với Ngài và do đó đã nên một thân 
mình với nhau nhờ Ngài. 
 
Ta ăn lấy thân mình Ngài và uống máu 
Ngài. Và khi ăn uống như thế, tất cả chúng 
ta, những người cùng chia sẻ một bánh và 
một chén, trở nên một thân mình duy 
nhất. Hiệp thông tạo nên cộng đoàn, bởi 
vì Thiên Chúa sống trong ta làm cho ta 
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nhận ra Thiên Chúa trong anh em chị em 
ta. Ta không thể thấy Thiên Chúa trong 
người khác. Duy chỉ Thiên Chúa trong ta 
mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong 
người khác. Đó là những gì ta muốn nói 
khi bảo rằng: “Thánh Thần nói với Thánh 
Thần, tim lòng nói với tim lòng, và Thiên 
Chúa nói với Thiên Chúa”. Việc ta tham 
dự vào đời sống nội tâm của Thiên Chúa 
dẫn ta đến việc tham dự cách mới mẻ vào 
cuộc sống của nhau. 
 
Điều này nghe có vẻ “mơ hồ” quá, nhưng 
khi nào ta sống được điều ấy, thì điều ấy 
sẽ thành hiện thực hơn mọi “thực tại” của 
thế gian này. Như Thánh Phaolô nói: 
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“Chén chúc tụng mà ta cầm lấy không 
phải là tham dự vào Máu Chúa Giêsu, và 
bánh ta bẻ ra không phải là tham dự vào 
Mình Chúa Giêsu sao? Và vì chỉ có một 
bánh, nên ta tuy nhiều cũng chỉ là một 
thân mình duy nhất, vì ta cùng chia sẻ một 
bánh duy nhất” (1 Cr 10,16-17). 
 
Thân Mình mới này là Thân Mình thiêng 
liêng, được thiết kế bởi Thánh Thần Tình 
Yêu. Thân Mình ấy biểu lộ trong những 
cách thức cụ thể: trong sự tha thứ, hoà 
giải, nâng đỡ nhau, đi đến với những 
người thiếu thốn, liên đới với những ai 
sầu khổ, và luôn quan tâm đến công lý và 
hoà bình. Như thế hiệp thông không chỉ 
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tạo nên cộng đoàn mà cộng đoàn còn dẫn 
tới thừa sai. 
 
 

RA ĐI TRUYỀN GIÁO 
“Hãy đi và hãy nói” 

 
Mọi sự đã thay đổi. Những mất mát 
không còn bị coi là một cái gì làm người ta 
suy yếu đi nữa; nhà không còn là một nơi 
trống rỗng nữa. Hai du khách những 
người trước đây khởi sự cuộc hành trình 
của họ bằng nét mặt u buồn ủ dột, luôn 
gục mặt cúi đầu nay đã nhìn nhau bằng 
ánh mắt chan hoà ánh sáng mới. Người 
khách lạ, người đã nên bạn hữu, đã trao 



 133 

tặng họ tinh thần của Ngài, một tinh thần 
vui tươi, an bình, can trường, hy vọng và 
yêu thương của Thiên Chúa. Họ không 
còn nghi ngờ gì nữa: Ngài hiện đang sống! 
Ngài không sống như xưa, không còn như 
người giảng dạy và chữa lành đầy uy 
quyền như xưa nữa, nhưng Ngài sống 
như một hơi thở mới hiện hữu trong họ. 
Cleopas và bạn ông đã nên người mới. Họ 
đã được trao tặng một tâm hồn và một 
tinh thần mới. Họ cũng nên bạn mới của 
nhau nữa - không còn là những người chỉ 
biết an ủi và nâng đỡ nhau khi họ than 
khóc những mất mát của họ, mà như 
những người đã được uỷ thác một sứ 
mạng mới, những người đang có một cái 
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gì đó để mà công bố, một cái gì quan 
trọng, khẩn cấp, một cái gì đó không thể 
giấu giếm được, một cái gì đó buộc phải 
công bố. Họ hạnh phúc vì có nhau. Không 
ai lại tin chỉ vì một người nào đó trong 
nhóm họ. Nhưng khi họ cùng nói, họ sẽ 
được nhiều người đón nhận. 
 
Những người khác cũng cần biết bởi vì họ 
cũng đặt niềm hy vọng vào Ngài. Có 
nhóm Mười Một, là những người cùng ăn 
với ngài buổi tối hôm ấy trước khi Ngài 
chết; có các môn đệ, cả đàn ông, đàn bà, 
những người đã ở với Ngài nhiều năm. Họ 
cần biết điều gì đã xảy ra cho họ. Họ cần 
biết rằng không phải mọi sự đã hết. Họ 
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cần biết rằng Ngài vẫn sống, và họ đã 
nhận ra Ngài khi Ngài trao bánh cho họ. 
Không còn giờ để lãng phí. “Nhanh lên!”, 
họ nói với nhau. Họ vội vã xỏ giày, khoác 
vội chiếc áo, quơ đại cây gậy, và trở ngược 
lại với các bạn họ, trở lại với những người 
có lẽ đến bây giờ vẫn chưa biết rằng 
những gì các bà đã nghe từ nơi thiên thần 
rằng Ngài vẫn sống là đúng sự thật. Toàn 
bộ câu chuyện có thể tóm tắt trong một ít 
lời sau: “Ngay lúc ấy họ lên đường và trở 
về Giêrusalem”. 
 
Đâu là khác biệt giữa việc họ “đi về nhà” 
với việc họ trở lại. Đó chính là sự khác biệt 
giữa ngờ vực và đức tin, hy vọng và tuyệt 
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vọng, sợ hãi và âu lo. Đó là sự khác biệt 
giữa hai con người đang chán nản kéo lê 
cuộc sống trên đường với hai người bạn 
bước thật nhanh, có lúc như chạy, háo hức 
vì một tin vui họ muốn chia sẻ cho bè bạn. 
 
Trở lại thành phố không phải là không 
nguy hiểm. Sau khi Chúa bị hành quyết, 
các môn đệ ngài sợ hãi. Họ không biết vận 
mệnh họ sẽ ra sao. Nhưng vì nhận ra Chúa 
nên họ không còn sợ hãi nữa, và họ được 
tự do trở nên nhân chứng cho sự sống lại 
- dẫu sao cũng đáng đương đầu vơi hiểm 
nguy. Họ nhận ra rằng những người mà 
trước đây ghét Chúa Giêsu có thể cũng 
ghét họ, những người đã giết Chúa Giêsu 
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có thể cũng sẽ giết họ. Trở lại thành phố 
lúc này có thể họ sẽ mất mạng. Họ có thể 
bị buộc phải làm chứng không chỉ bằng lời 
nói mà còn bằng cả máu họ nữa. Nhưng 
họ không sợ chết. Chúa Phục Sinh, ở tận 
trong cõi thẳm sâu của lòng họ, đã đổ đầy 
lòng họ một tình yêu mạnh hơn sự chết. 
Không gì có thể cầm chân không cho họ 
trở về nhà kể cả khi nhà không còn là một 
nơi “an toàn”. 
 
Thánh thể bao giờ cũng gồm tóm một sứ 
vụ. “Hãy đi và hãy nói!” Tiếng Latinh là: 
“Ite Missa est”, đó là những lời linh mục 
sử dụng để kết thúc Thánh lễ, những lời 
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ấy có nghĩa là: “Anh chị em hãy lên 
đường, đây là sứ vụ của anh chị em”. 
 
Hiệp lễ không phải là một kết thúc. Sứ vụ 
mới kết thúc. Hiệp lễ, một sự kết hợp mật 
thiết với Chúa, không phải là hồi kết thúc 
của một cuộc sống Thánh Thể. Chúng ta 
nhận ra Ngài, nhưng sự nhận ra đó không 
phải để ta nếm cảm một mình hay để ta 
giữ lấy bí mật cho riêng ta. Như Maria 
Magdala, hai người bạn ấy của chúng ta 
cũng đã nghe tận trong thâm sâu lòng họ 
những lời này: “Hãy đi và hãy nói”. 
Những gì các ông đã nghe và đã thấy 
không phải là của riêng các ông. Đó là 
những điều dành cho các anh chị em và 
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cho tất cả những người sẵn sàng đón nhận 
sứ điệp ấy. Đi đi! Đừng chần chừ, đừng 
đợi chờ, đừng do dự nhưng mau lên, trở 
về những nơi mà từ đó bạn đã đến, và hãy 
để những người mà các ông đã bỏ lại trong 
nơi họ đang ẩn núp biết rằng không có gì 
phải sợ hết, Ngài đã sống lại rồi, sống lại 
thực rồi”. 
 
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc 
thừa sai trước hết là một sứ vụ cho những 
người không còn xa lạ với ta. Họ biết ta và 
giống như ta họ cũng đã nghe về Chúa 
Giêsu nhưng đã bị mất tinh thần. Sứ vụ 
bao giờ cũng là sứ vụ dành cho ta, cho gia 
đình, bạn hữu, cho những người là một 
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phần thân thương của đời ta. Đó không 
phải là một chuyện dễ dàng đâu. Tôi thấy 
nói về Chúa Giêsu cho những người chưa 
hề biết gì về tôi bao giờ cũng dễ hơn nói 
về Ngài cho những người biết rõ tôi. Đây 
quả vẫn là một thách đố lớn. Một cách nào 
đó tính chân thực về kinh nghiệm của tôi 
bị thử thách bởi cha mẹ, anh chị em trong 
gia đình, và tất cả những ai đã từng biết rõ 
tôi.    
  
Rất nhiều lần ta đã nghe: “À! Lại cái anh 
ấy! Lại cái chị ấy! Ta biết cái ấy là cái gì 
mà! Ta đã biết sự hồi hộp này trước đây 
rồi. Mọi sự rồi cũng qua đi như trước đây 
thôi”. Những gì họ vừa nói hàm chứa rầt 
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nhiều sự thật. Vì sao họ lại phải tin tưởng 
ta khi ta hồi hộp chạy về nhà? Tại sao họ 
phải nghiêm túc lắng nghe ta? Ta không 
đáng cho họ phải tin tưởng đến thế; ta 
không khác những người khác trong gia 
đình cũng chẳng khác gì bạn bè ta? Hơn 
nữa thế giới này vẫn đầy ắp những 
chuyện, những tin đồn, những người rao 
giảng, những nhà truyền giáo. Mọi người 
đều có lý để nghi ngờ. Những người 
không đi với ta đến dự tiệc Thánh Thể 
không tốt hơn mà cũng chẳng tồi tệ hơn 
ta. Họ cũng đã nghe các chuyện về Chúa 
Giêsu. Một số đã được thánh tẩy; một số 
đôi khi vẫn còn đi nhà thờ, có khi trong 
một thời gian dài. Nhưng rồi, dần dà, câu 
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chuyện của Chúa Giêsu chỉ còn là một câu 
chuyện không hơn không kém. Hội thánh 
trở nên một ràng buộc, Thánh thể thành 
nghi lễ. Có nơi tất cả những thứ ấy trở 
thành một kỷ niệm ngọt ngào hoặc đắng 
ngét. Nơi khác thì một cái gì đó đã chết 
trong những thứ ấy. Vì sao một ai đó đã 
biết ta rất rõ lại phải tin vào ta khi ta từ bàn 
tiệc Thánh thể trở về?     
 
Đó là lý do vì sao không phải Bí tích Thánh 
Thể mà là cuộc sống Thánh Thể mới tạo 
nên những thay đổi. Mỗi ngày, vâng, mỗi 
khoảnh khắc trong ngày, vẫn có những 
nỗi đau vì mất mát và đồng thời vẫn có 
những cơ hội để lắng nghe một lời mời gọi 
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ta chọn sống những mất mát ấy như một 
cách để tiến đến vinh quang. Mỗi ngày, 
vẫn có những dịp để ta mời một người 
khách lạ vào nhà và mời người ấy bẻ bánh 
cho ta. Cử hành Thánh Thể cho ta thấy đức 
tin của ta là gì, và khi trở về ta phải sống 
đức tin ấy cách mạnh mẽ và trọn vẹn bao 
nhiêu có thể. Điều này rất khó, vì mọi 
người ở nhà đều biết ta rất rõ: sự bất nhẫn 
của ta, sự ghen ghét, căm phẫn nơi ta, và 
nhiều trò nho nhỏ khác. Và rồi chưa kể có 
những tình bạn đổ vỡ, những lời hứa 
xuông, những dấn thân hờ. Ta có thể nói 
cách chính xác rằng ta đã gặp ngài trên 
đường, đã nhận lấy mình và máu ngài và 
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đang trở nên Đức Kitô chăng? Mọi người 
ở nhà luôn sẵn sàng để thử thách ta. 
 
Nhưng vẫn còn một cái gì khác. Còn một 
sự ngạc nhiên lớn đang chờ hai du khách, 
họ hí hửng chạy vội tới căn nhà nơi bạn bè 
họ đang ẩn núp… để báo tin cho họ. Các 
bạn họ biết tin ấy rồi chăng! Tin Mừng mà 
họ hí hửng đem tới không còn là tin mới 
nữa. Vì trước khi họ có dịp kể lại chuyện 
của họ, thì nhóm 11 và các bạn họ đã nói: 
“Thực, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho 
Simon”. Tức cười thật. Họ chạy hụt hơi, 
hồi hộp, đến đây chỉ để khám phá ra rằng 
bạn bè của họ, những người còn ở lại trong 
thành phố đã nghe biết tin ấy rồi, dù họ 
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chưa gặp ngài trên đường và chưa đồng 
bàn với ngài. Chúa Giêsu đã hiện ra cho 
Simon, và Simon đáng tin hơn họ nhiều, 
vì họ là những người đã không ở với các 
tông đồ nữa, nhưng đã bỏ cuộc quay trở 
về cuộc sống cũ, nghĩ rằng mọi sự đã hết 
rồi. Chắc chắn họ cũng vui mừng và phấn 
khởi muốn nghe chuyện của hai người ấy, 
nhưng chuyện của họ chẳng có gì mới, chỉ 
là một khẳng định rằng, Chúa đã sống lại 
thật. 
 
Chúa có nhiều cách hiện ra và cũng có 
nhiều cách để cho ta thấy rằng Ngài vẫn 
đang sống. Những gì ta cử hành trong 
Thánh Thể xảy ra trong nhiều cách hơn ta 
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nghĩ. Chúa Giêsu, Đấng đã cho ta bánh, 
đụng tới cõi lòng người ta từ lâu trước khi 
ngài gặp ta trên đường. Ngài gọi một ai đó 
bằng chính tên của người ấy, và người ấy 
biết đó chính là ngài. Với một số người 
Ngài cho họ thấy các vết thương của Ngài, 
và họ biết đó chính là Ngài. Ta có chuyện 
của ta, và điều quan trọng là ta kể chuyện 
của ta, nhưng đó không phải là những 
chuyện duy nhất. Ta có một sứ mạng để 
hoàn tất, và thật tốt nếu ta vui mừng vì sứ 
mạng ấy, nhưng trước hết ta phải lắng 
nghe những gì người khác nói. Sau đó 
chuyện của ta mới có thể được kể và đem 
lại an vui. 
 



 147 

Tất cả những điều này đều nhắm tới cộng 
đoàn. Hai người bạn ấy, những người có 
thể nói với nhau về tâm hồn bừng cháy 
của họ, đã bắt đầu bước vào một mối 
tương quan mới với nhau, một mối tương 
quan được xây trên sự hiệp thông mà cả 
hai đã kinh nghiệm. Thực ra sự hiệp thông 
với Chúa Giêsu là khởi đầu cho một cộng 
đoàn. Nhưng đó chỉ là một khỏi đầu 
không hơn không kém. Họ cần phải gặp 
gỡ những người khác những người vẫn 
tin rằng Ngài đã sống lại, đó cũng là 
những người đã thấy và nghe biết rằng 
Ngài vẫn sống. Họ cần lắng nghe các câu 
chuyện của những người ấy, mỗi chuyện 
mỗi khác, và để khám phá ra nhiều cách 
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trong đó Đức Giêsu và Thần khí Ngài 
đang hoạt động nơi dân Ngài. 
 
Bó hẹp Đức Giêsu lại thành Chúa Giêsu 
của riêng ta, của kinh nghiệm của ta, của 
cách thức ta hiểu biết ngài thật dễ. Nhưng 
Chúa Giêsu đã rời bỏ ta để sai Thần Khí 
của Ngài, và Thần khí ấy muốn thổi đâu 
tuỳ ý. Cộng đoàn đức tin là nơi để người 
ta kể lại nhiều chuyện về đường lối của 
Chúa Giêsu. Những chuyện ấy có thể rất 
khác nhau. Thậm chí chúng còn có thể trái 
nghịch nhau. Nhưng khi ta biết kiên trì 
lắng nghe Thần khí Đấng đang tỏ hiện qua 
nhiều người trong lời nói cũng như trong 
thinh lặng, nhờ việc đương đầu cũng như 
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mời mọc, trong nhẹ nhàng cũng như trong 
nghiêm khắc, với nước mắt cũng như với 
nụ cười - thì rồi ra ta sẽ có thể khám phá 
ra rằng ta thuộc về nhau, như một thân 
mình được đan kết bởi Thần khí Đức Kitô. 
 
Trong Thánh Thể ta được mời gọi rời bỏ 
bàn ăn để đến với bạn bè ta và cùng họ 
khám phá ra rằng Chúa Giêsu thực sự vẫn 
đang sống và đang mời gọi ta cùng nhau 
trở nên một dân mới - dân tộc của sự sống 
lại. 
 
Tới đây chuyện của Cleopas và bạn ông 
chấm dứt. Nó chấm dứt với việc hai người 
ấy kể chuyện của họ cho nhóm 11 và các 
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bạn bè của họ. Nhưng sứ vụ không chấm 
dứt ở đây; nó chỉ vừa mới bắt đầu. Kể 
chuyện về những gì đã xảy ra trên đường 
và xung quanh bàn ăn là khởi đầu của một 
cuộc sống tông đồ, cuộc sống ấy ta sống 
mọi ngày trong đời ta cho đến khi ta được 
mặt đối mắt với ngài. 
Hình thành một cộng đoàn với gia đình và 
bạn bè, xây dựng một thân mình yêu 
thương, nắn đúc nên một dân tộc của sự 
sống lại: tất cả những chuyện ấy không chỉ 
để ta có thể sống một cuộc sống được chở 
che khỏi những thế lực đen tối đang thống 
trị thế giới này, mà để ta có thể cùng nhau 
công bố cho mọi người già, trẻ, lớn bé rằng 
sự chết không phải là phán quyết cuối 
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cùng, và niềm hy vọng của ta là niềm hy 
vọng chân thực và Thiên Chúa là vị Thiên 
Chúa hằng sống. 
 
Thánh thể bao giờ cũng là một cuộc truyền 
giáo. Thánh thể đã giải thoát ta khỏi cảm 
thức chai cứng về sự mất mát và mạc khải 
cho ta rằng Thần khí Đức Kitô, đấng đang 
sống trong ta sẽ ban sức mạnh cho ta để ta 
ra đi vào trong thế giới, đem tin mừng cho 
người nghèo khó, ánh sáng cho kẻ mù loà, 
tự do cho kẻ bị áp bức, và công bố rằng 
Thiên Chúa lại bày tỏ ân sủng của ngài cho 
mọi người. Nhưng ta không được sai đi 
một mình; ta được sai đi với anh em chị 
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em ta những người cũng biết rằng 
Chúa Giêsu cũng sống trong họ nữa. 
 
Phong trào phát sinh từ Thánh Thể là 
phong trào khởi đi từ hiệp thông tới cộng 
đoàn và tới sứ vụ. Kinh nghiệm về sự hiệp 
thông của ta trước hết sai ta đến với anh 
em, chị em ta để chia sẻ với họ về câu 
chuyện của ta và cùng họ làm nên thân 
mình của tình yêu. Khi ấy với tư cách là 
cộng đoàn, ta có thể toả ra mọi hướng mà 
đi tới với mọi người. 
 
Tôi ý thức sâu sắc rằng khuynh hướng tự 
nhiên của tôi là muốn đi từ hiệp thông đến 
sứ vụ mà không cần phải hình thành cộng 
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đoàn. Chủ nghĩa cá nhân và ham muốn 
những thành công của cá nhân mãi vẫn 
cám dỗ tôi làm mọi sự một mình và tuyên 
bố nhiệm vụ truyền giáo là của bản thân 
tôi. Nhưng chính Chúa Giêsu đã không 
rao giảng và chữa lành một mình. Luca 
thánh sử cho ta thấy ngài đã thức trắng 
đêm để hiệp thông với Thiên Chúa ra sao, 
rồi sáng sớm hôm ấy ngài hình thành một 
cộng đoàn với 12 Tông đồ, và chiều hôm 
ấy cùng với họ, ngài ra đi rao giảng cho 
người ta. Chúa Giêsu cũng mời gọi ta theo 
trình tự ấy: từ hiệp thông đến cộng đoàn 
và đến sứ vụ. Ngài không muốn ta ra đi 
một mình. Ngài sai ta đi cùng với nhau, 
từng hai người một, chứ không khi nào sai 
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ta đi một mình. Và như thế ta có thể làm 
chứng  với tư cách là một dân tộc thuộc về 
một thân mình đức tin. Ta được sai đi để 
dạy dỗ, chữa lành, gợi hứng, và để trao 
ban niềm hy vọng cho toàn thế giới - 
không phải như một thực hành độc đáo 
của ta, nhưng như một sự diễn tả đức tin, 
tin rằng tất cả những gì ta phải cho đi đều 
xuất phát từ đấng đã quy tụ ta lại. 
 
Cuộc sống được sống cách Thánh Thể bao 
giờ cũng là một cuộc sống thừa sai. Ta 
đang sống trong một thế giới mà con 
người đang rên xiết vì những mất mát: các 
cuộc chiến phi nhân đang huỷ diệt loài 
người và quốc gia của họ, chết đói chết 
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khát huỷ hoại toàn bộ các dân tộc, tội ác 
và bạo động đang cầm giữ hàng triệu con 
người, cả phụ nữ lẫn trẻ em trong khiếp sợ 
hoảng loạn. Ung thư và AIDS, dịch tả, ngã 
nước, và bao nhiêu bệnh khác nữa đang 
làm tiều tuỵ thân xác của biết bao con 
người, các trận động đất, lụt lội, những tai 
nạn xe cộ… đó là những câu chuyện của 
cuộc sống hằng ngày, ngày nào cũng tràn 
lan trên báo chí, trên phát thanh, truyền 
hình. Đó là một thế giới của những mất 
mát vô tận, và nhiều nếu không muốn nói 
là hầu hết anh em đồng loại của ta đang 
bước đi trong u buồn ủ dột, không dám 
ngẩng mặt lên. Họ nói cách này hay cách 
khác rằng: niềm hy vọng của chúng tôi 
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đã… nhưng chúng tôi đã làm mất niềm hy 
vọng ấy rồi”. 
 
Đó chính là thế giới ta được sai đến để 
sống một cuộc sống Thánh Thể, nghĩa là, 
sống với tâm hồn bừng cháy và với mắt, 
tai rộng mở. Đó là một nhiệm vụ dường 
như không thể thực hiện được. Một nhóm 
nhỏ bé những người đã gặp Ngài trên 
đường, trong vườn hoặc ở bờ hồ có thể 
làm được gì trong thế giới đầy bạo lực và 
đen tối ấy? Mầu nhiệm Tình yêu Thiên 
Chúa là tâm hồn bừng cháy của ta và mắt 
tai luôn rộng mở của ta sẽ có thể khám phá 
ra rằng Đấng mà ta gặp trong sự thân 
thương ngày xưa trong nhà ta ấy vẫn tiếp 
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tục tỏ mình ra cho ta nơi những người 
nghèo khó, bệnh hoạn, thiếu đói, những tù 
nhân, những người tỵ nạn và những 
người đang sống trong sợ hãi. 
 
Đến đây ta bắt đầu nhận ra rằng sứ vụ 
không chỉ là ra đi và nói cho người khác 
nghe về Đấng Phục Sinh, nhưng còn là 
đón nhận những chứng từ từ những 
người ta được sai đến. Ta thường hay nghĩ 
đến sứ vụ theo nghĩa là cho đi, nhưng sứ 
vụ đích thực lại là đón nhận. Nếu đúng là 
Thần Khí của Đức Kitô muốn thổi đâu tuỳ 
ý, thì không ai là không có thể trao ban 
Thần Khí ấy. Cuối cùng, sứ vụ chỉ có thể 
được thực hiện khi cho và nhận đồng đều 
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nhau, khi quan tâm săn sóc và được quan 
tâm săn sóc tương đương nhau. Ta được 
sai đến với người bệnh, người hấp hối, 
người tàn tật, tù nhân, và tỵ nạn để đem 
cho họ Tin Mừng về Chúa Phục Sinh. 
Nhưng ta sẽ sớm bị kiệt sức nếu ta không 
thể lãnh nhận Thần Khí của Đức Chúa từ 
nơi những người ta được sai đến. 
 
Thần Khí ấy, Thần Khí của Tình Yêu, vẫn 
ẩn núp trong sự nghèo nàn, đổ vỡ, phiền 
muộn của ta. Đó là lý do tại sao Chúa 
Giêsu nói: “Phúc cho những người nghèo 
khó, bị bắt bớ, và những người phiền 
muộn”. Mỗi lần ta đến với họ, thì đến 
phiên họ - dù họ ý thức hay không - sẽ 



 159 

chúc phúc cho ta bằng Thần khí của Đức 
Kitô và như thế họ sẽ nên thừa sai của ta. 
Không có sự cho và nhận này sứ vụ và tác 
vụ sẽ dễ dàng trở nên độc đoán và bạo lực. 
Khi một người chỉ biết cho và người khác 
chỉ biết nhận, thì người cho sớm muộn gì 
cũng sẽ thành người đàn áp, và người 
nhận thành nạn nhân. Nhưng khi người 
cho, nhận và người nhận, cho, thì chu kỳ 
của tình yêu, đã khởi sự nơi cộng đoàn các 
tông đồ, có thể lan toả rộng khắp thế giới 
này. 
 
Bản chất của cuộc sống Thánh Thể là làm 
cho chu kỳ tình yêu này lớn mạnh. Ta đã 
đi vào trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu 



 160 

và tạo nên một cộng đoàn của những 
người biết rằng ngài vẫn còn sống, nay ta 
có thể đi và nối kết nhiều du khách cô đơn, 
giúp họ khám phá ra rằng họ cũng có một 
món quà tình yêu cần phải chia sẻ. Ta 
không còn sợ những ưu phiền và đau khổ 
nữa, nhưng ta có thể hỏi những người 
phiền muộn ấy: “Các bạn đã nói gì khi các 
bạn đi trên đường?” và ta sẽ nghe được 
những câu chuyện về những nỗi cô đơn, 
sợ hãi, bị bỏ rơi, từ bỏ, và buồn chán mênh 
mang. Ta phải biết lắng nghe, có khi phải 
nghe thật lâu, nhưng cũng vẫn có dịp để 
nói vài lời và bằng vài cử chỉ đơn sơ: “bạn 
không biết rằng những gì bạn đang than 
phiền ấy có thể được sống như một cách 
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để đạt tới một cái gì mới mẻ sao? Có thể là 
bạn không thể thay đổi được những gì đã 
xảy ra cho bạn, nhưng bạn vẫn được tự do 
để chọn phải sống những sự ấy ra sao 
mà”. 
 
Không phải mọi người đều lắng nghe ta, 
và chỉ rất ít người mời ta vào trong đời họ 
và đồng bàn với họ. Việc trao cho nhau 
bánh đem lại sự sống và việc chữa lành 
thực sự một tâm hồn lại càng hiếm hoi 
hơn. Chính Chúa Giêsu đã không chữa 
lành hết mọi người, ngài cũng không thay 
đổi cuộc đời của hết mọi người. Đại đa số 
không tin cách rằng sẽ có những thay đổi 
lớn và họ không thể đặt tin tưởng vào 
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người khách lạ khi vừa gặp người ấy. 
Nhưng hễ mỗi lần có những cuộc gặp gỡ 
đích thật thì bao giờ người ta cũng được 
dẫn từ tuyệt vọng sang hy vọng, và từ cay 
đắng đến lòng biết ơn, một số những đen 
tối bị xua tan và ta sẽ lại thấy sự sống một 
lần nữa đập tan những ranh giới của cõi 
chết. 
 
Đây đã là, và vẫn sẽ tiếp tục là kinh 
nghiệm của những ai đã sống một cuộc 
sống Thánh Thể. Họ thấy sứ vụ của họ là 
kiên trì thách thức những người bạn 
đường để những người này chọn lòng biết 
ơn thay vì căm phẫn và hy vọng thay vì 
tuyệt vọng. Và nếu chỉ một vài lần thôi, 
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thách thức ấy được đón nhận thì cũng đủ 
làm cho đời họ thật đáng sống rồi. Thấy 
được nụ cười xua tan nước mắt chính là 
làm chứng cho một phép lạ - phép lạ của 
niềm vui. 
Nếu chỉ dựa vào thống kê thôi, thì những 
điều này chẳng có gì hấp dẫn cả. Có người 
sẽ  thắc mắc: “Bạn đã gặp được bao nhiêu 
người rồi? Bạn đem lại được bao nhiêu 
thay đổi? Bạn chữa lành được bao nhiêu 
bệnh? Bạn kiến tạo được bao nhiêu niềm 
vui?” Chúa Giêsu và các môn đệ ngài đã 
không thành công lắm. Thế giới này vẫn 
là một thế giới tăm tối, đầy ắp bạo động, 
tha hoá, đàn áp và bóc lột. Dường như 
muôn đời nó vẫn cứ thế! Vấn đế không 
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phải là: “Làm sao để thay đổi thật sớm và 
thay đổi bao nhiêu?” nhưng là “thay đổi ở 
đâu và khi nào?”. Thánh Thể vẫn đang 
được cử hành tại đâu, và ở đâu người ta 
vẫn còn hội họp nhau xung quanh bàn ăn 
để cùng bẻ bánh cho nhau, và khi nào 
chuyện ấy mới xảy ra? Thế gian vẫn nắm 
trong tay thế lực của sự gian ác. Thế gian 
vẫn chưa nhận ra ánh sáng vẫn chiếu soi 
trong đêm tối. Nó chưa hề nhận ra và sẽ 
mãi vẫn không thể nhận ra. Nhưng vẫn có 
những con người, ở ngay giữa lòng thế 
gian ấy, vẫn sống với ý thức rằng ngài 
hiện vẫn đang sống và vẫn cư ngụ ở giữa 
ta, rằng ngài đã chiến thắng sức mạnh của 
sự chết và đã mở cửa vào vinh quang. Có 
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ai đến với nhau, ngồi vào bàn ăn với nhau 
và làm lại những gì ngài đã làm để tưởng 
nhớ đến Ngài không? Có ai vẫn còn kể cho 
nhau nghe những câu chuyện về niềm hy 
vọng rồi cùng nhau đi đến với anh chị em 
đồng loại mình, không phải để giải quyết 
các vấn đề, nhưng để mang lại nụ cười cho 
người hấp hối và niềm hy vọng nhỏ nhoi 
cho những trẻ cô đơn không?        
 
Đó chỉ là chuyện quá nhỏ, quá tầm 
thường, vâng, cuộc sống Thánh Thể âm 
thầm như thế đấy, nó giống như một 
nhúm men, một hạt cải, như một nụ cười 
trên mặt trẻ thơ. Đó là điều làm cho đức 
tin, đức cậy, đức mến được sống động 
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trong một thế giới luôn luôn nằm bên lề 
của sự tự huỷ diệt. 
 
Thánh Thể đôi lúc được cử hành với một 
nghi lễ trọng thể, trong các nhà thờ chính 
toà lộng lẫy. Nhưng thường thường 
Thánh Thể chỉ là một biến cố nhỏ ít người 
biết đến. Nó được cử hành trong một 
phòng khách, một gian tù, một căn hầm 
nhỏ - hoàn toàn xa cách những chuyển 
động lớn của thế gian. Nó được cử hành 
cách bí mật, không áo lễ, đèn nến, hương 
nhang. Nó âm thầm đến độ những người 
ngoài cuộc chẳng mấy ai biết đến. Nhưng 
dù lớn hay nhỏ, tưng bừng hay thầm kín, 
đó cũng chỉ là một biến cố, một biến cố 
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công bố rằng sự sống mạnh hơn sự chết và 
tình yêu mạnh hơn sợ hãi.    
 

KẾT LUẬN 
 
Từ ngữ “Thánh Thể”, nghĩa đen là “tạ 
ơn”. Cuộc sống Thánh Thể là một cuộc 
sống được sống trong lòng biết ơn. Câu 
chuyện của hai người bạn trên đường 
Emmaus, cũng là chuyện của ta, cho thấy 
rằng lòng biết ơn không phải là một thái 
độ rõ ràng hướng về sự sống. Lòng biết ơn 
cần phải được khám phá và được sống với 
một sự quan tâm đặc biệt. Những mất mát 
của ta, những kinh nghiệm về sự bị bỏ rơi, 
lọai trừ và nhiều lúc vỡ mộng vẫn luôn lôi 
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kéo ta đến chỗ giận dữ, cay đắng, và căm 
phẫn. Khi ta để mặc cho các sự kiện lên 
tiếng, thì sẽ luôn luôn có đủ các dữ kiện 
thuyết phục ta rằng sự sống, cuối cùng, sẽ 
chẳng đi đến đâu cả, và những nỗ lực 
muốn đập tan sự chết của ta chỉ là biểu 
hiện của một sự ngây thơ ngốc nghếch.      
Chúa Giêsu đã ban cho ta Bí tích Thánh 
Thể để ta có thể chọn sự biết ơn. Biết ơn là 
một chọn lựa, mà chính ta phải chọn. 
Không ai có thể chọn thay cho ta. Nhưng 
Bí tích Thánh Thể đến làm ta kêu lên với 
Thiên Chúa xin Ngài xót thương ta, xin 
Ngài nghe tiếng Chúa Giêsu, mời Ngài 
vào trong nhà ta, vào trong sự hiệp thông 
với Ngài và công bố Tin Mừng cho thế 
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gian; Bí tích Thánh Thể mở ra những khả 
năng khiến ta từ từ buông bỏ những căm 
phẫn và chọn để sống biết ơn. Việc cử 
hành Thánh Thể bao giờ cũng mời gọi ta 
giữ mãi thái độ ấy. Trong đời sống hằng 
ngày của ta, có vô số những cơ hội biết ơn 
thay vì căm phẫn. Lúc đầu ta không thể 
nhận ra những cơ hội ấy. Vì trước khi ta 
nhận ra chúng cách đầy đủ, thì ta đã nói 
rồi: “Điều này quá quắt đối với tôi. Tôi 
không có chọn lựa nào hết tôi sẽ để mặc 
cho cơn thịnh nộ sục sôi trong tôi. Đời 
không công bằng, và tôi không thể hành 
động như thể đời công bằng được”. Tuy 
nhiên, vẫn luôn luôn có một giọng nói, đã 
một lần vang lên sẽ mãi vẫn vang lên hoài, 
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giọng nói ấy la lên rằng ta đã bị mù quáng 
bởi sự hiểu biết nông cạn của ta và ta đang 
lôi kéo nhau xuống hố. Chính giọng nói ấy 
gọi ta là “đồ ngu”, một giọng nói yêu cầu 
ta phải có một cái nhìn hoàn toàn mới về 
ta, nhưng là một cái nhìn từ bên trên, nơi 
Thiên Chúa trao tặng cho ta vinh quang 
của Ngài.     
 
Thánh Thể - tạ ơn - cuối cùng đến từ bên 
trên. Đó là một quà tặng ta không thể thêu 
dệt cho ta. Quà ấy phải được đón nhận. Đó 
là một quà tặng tự do, nên nó cũng yêu 
cầu ta phải lãnh nhận cách tự do. Đó chính 
là nơi xuất phát chọn lựa của ta! Ta chọn 
để người khách lạ tiếp tục cuộc hành trình 
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của ngài và tiếp tục là người khách lạ. 
Nhưng ta cũng có thể mời ngài vào trong 
đời ta, để ngài đụng đến mọi chi thể của ta 
và biến đổi những căm phẫn của ta thành 
lòng biết ơn. Ta không phải làm chuyện 
ấy. Thực vậy, hầu như chẳng ai làm điều 
ấy cả. Nhưng khi ta bắt đầu chọn lựa thì 
ngay cả những việc nhỏ bé tầm 
thường  cũng trở nên mới. Cuộc sống nhỏ 
bé của ta trở nên vĩ đại - trở nên một phần 
của kiệt tác nhiệm mầu của ơn cứu độ của 
Thiên Chúa. Một khi điều ấy xảy ra, sẽ 
chẳng có gì là ngẫu nhiên, tình cờ, và vô 
ích nữa. Ngay cả những biến cố vô nghĩa 
nhất vẫn công bố một ngôn ngữ của đức 
tin, đức cậy, và nhất là đức mến. Đó là đời 
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sống Thánh Thể, một cuộc sống mà trong 
đó mọi sự sẽ nên một cách nói: “cám ơn” 
Ngài đã nhập bọn với chúng tôi trên 
đường.  
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