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Chuùa nhaät naøy Coäng Ñoaøn chuùng ta coù 19 em ñöôïc röôùc leã laàn ñaàu. Ñaây laø moät kinh nghieäm ñaëc bieät nhö moät daáu 
aán ñoùng vaøo ñôøi soáng ñaïo cuûa caùc em. Taát caû nhöõng kinh nghieäm ñaàu tieân ñeàu khoù queân vaø tuyeät vôøi. Vaø ai trong 
cuoäc ñôøi mình cuõng coù nhöõng kinh nghieäm khoù queân vaø tuyeät vôøi naøy. Xöng toäi vaø röôùc leã vôõ loøng laø moät trong 
nhöõng kinh nghieäm ñeïp vaø ñaùng nhôù ñoù. 
 
Nhöng röôùc leã laàn ñaàu khoâng phaûi chæ laø moät kinh nghieäm tuyeät vôøi vaø ñaùng nhôù. Ñaây coøn laø laàn ñaàu tieân chuùng ta 
ñöôïc nhaän thòt vaø maùu Chuùa laøm thöùc aên nuoâi döôõng ñôøi soáng ñöùc tin cuûa chuùng ta. Hay noùi caùch khaùc, ñaây laø laàn 
ñaàu tieân chuùng ta ñoùn nhaän Chuùa ngöï vaøo loøng chuùng ta.  
 
Khi Chuùa Gieâsu laäp bí tích Thaùnh Theå, Ngaøi daën caùc moân ñeä laø ‘caùc con haõy laøm vieäc naøy maø nhôù ñeán ta’. Baèng 
tình yeâu thöông chan chöùa ñoái vôùi caùc moân ñeä, Ngaøi ñeå laïi cho hoï moät caùch theá ñaëc bieät ñeå töôûng nhôù ñeán Ngaøi, 
ñoù laø bí tích Thaùnh Theå. Neân moãi khi cöû haønh bí tích Thaùnh Theå chuùng ta caàn cöû haønh baèng caû traùi tim. Xin ñöôïc 
chia seû vôùi quyù oâng baø anh chò em moät caâu chuyeän cöïc ngaén nhöng thaät hay vaø thaät ñeïp : 
 
Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái 
đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ 
dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: 
"Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to 
hơn. (Thanh Hải)  
 
Gioáng nhö ñöùa beù ñöôïc meï daïy moãi khi nhôù ngoaïi thì ñaët tay treân traùi tim laø bieát coù ngoaïi ôû ñoù. Neân khi meï noù 
cheát, noù cuõng ñaët meï trong traùi tim nhoû beù cuûa noù ñeå nhôù ñeán meï moãi giaây phuùt trong cuoäc ñôøi mình. Moãi khi 
chuùng ta cöû haønh bí tích Thaùnh Theå, chuùng ta nhôù ñeán nhöõng ñieàu tuyeät vôøi maø Chuùa Gieâsu ñaõ noùi vaø laøm. Chuùng 
ta suy nieäm nhöõng ñieàu ñoù vaø coá gaéng thöïc haønh trong ñôøi soáng chuùng ta.  
 
Nhöng coù moät ñieàu coøn tuyeät dieäu hôn nöõa laø khi chuùng ta nhôù ñeán Ngaøi qua cöû haønh bí tích Thaùnh theå, Ngaøi hieän 
dieän vôùi chuùng ta. Ñaây tuy khoâng phaûi laø söï hieän dieän theå lyù, nhöng vaãn laø söï hieän dieän ñích thöïc. Qua bí tích 
Thaùnh Theå coù moät moái giaây lieân keát tinh thaàn gaén boù chuùng ta vôùi nhau laøm cho chuùng ta coù theå keát hôïp maät thieát 
saâu xa vôùi Chuùa Gieâsu, maät thieát hôn caû vôùi söï hieän dieän theå lyù cuûa Ngaøi. Chuùng ta khoâng chæ hieäp thoâng (in 
communication) vôùi Ngaøi, nhöng maø coøn keát hôïp (in communion) vôùi Ngaøi, ñoù laø moät keát hieäp thaùnh (holy 
communion). 
 
Kyù öùc laø moät khaû naêng quyù giaù. Noù lieân keát chuùng ta vôùi nhöõng ngöôøi vaø nhöõng bieán coá khoâng coøn hieän dieän vôùi 
chuùng ta nöõa. Neáu chuùng ta aáp uû nhöõng kyû nieäm cuûa nhöõng ngöôøi thaân yeâu, hoï trôû neân hieän höõu vôùi chuùng ta. Hoï 
khoâng chæ laø moät hoaøi nieäm nhöng laø moät hieän höõu thöïc söï, moät hieän höõu chuùng ta caûm thaáy hôn laø nhìn thaáy ñöôïc. 
Vaø khi nhôù ñeán hoï chuùng ta tieáp tuïc gaët haùi nhöõng muøa maøng maø hoï ñaõ gieo troàng khi hoï coøn ôû giöõa chuùng ta. 
 
Kyû nieäm laø moät quyeàn löïc.  
Neáu duøng sai noù mang ñeán söï cheát ;  
neáu duøng ñuùng noù mang ñeán söï soáng,  
vaø noù laø moät hình thöùc cuûa söï baát töû.  
Noù giöõ cho quùa khöù soáng ñoäng.  
Nhöõng ai chuùng ta nhôù ñeán seõ khoâng bao giôø cheát ;  
hoï tieáp tuïc ñi ñöùng noùi cöôøi vôùi chuùng ta.  
Laïy Chuùa, khi chuùng con cöû haønh bí tích Thaùnh Theå  
laø chuùng con ñang töôûng nhôù ñeán Chuùa.  
Öôùc gì söï töôûng nhôù ñoù mang laïi söï soáng cho chuùng con ôû ñôøi naøy vaø ñôøi sau.(Lm Flor McCarthy) 
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