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Tất cả chúng ta tạo thành Giáo hội. Nhưng ai là trung tâm của Giáo hội ? Thưa chính Chúa 

Giê-su là trung tâm của Giáo hội. Chúa Giê-su hiện diện với chúng ta cách nào ? Thưa 

trong Bí Tích Thánh Thể. Cuối tuần này là lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, Corpus Christi, 

lễ này chính là trung tâm và tâm điểm của giáo hội Công giáo chúng ta, là trung tâm và 

tâm điểm của đức tin chúng ta, là trung tâm và tâm điểm của cộng đoàn chúng ta, là trung 

tâm và tâm điểm cuộc đời của mỗi người chúng ta. 

 

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, Corpus Christi, được thiết lập bởi Đức Giáo Hoàng Urban IV vào 

năm 1264, một năm sau khi phép lạ xảy ra tại Bolsena, một thành phố nhỏ cách Roma 70 dặm về hướng bắc. 

Câu chuyện phép lạ này bắt đầu vào năm 1263, khi một linh mục từ Prague trên đường tới Roma để hành 

hương với tâm nguyện là xin Chúa giúp tăng cường đức tin vì linh mục này đang lung lay và hồ nghi về ơn 

gọi của mình. Khi gần tới Roma ngài dừng chân tại thành phố Bolsena và xin dâng lễ ở một nhà thờ ở đó. 

Trong khi cử hành thánh lễ, khi ngài nâng bánh thánh lên trong lúc đọc lời truyền phép, thì tấm bánh biến 

thành thịt và bắt đầu chảy máu. Những giọt máu nhỏ xuống trên tấm khăn thánh (corporal) trải trên bàn thờ. 

Tấm khăn có thấm máu thánh này bây giờ vẫn được đặt trong Vương cung Thánh đường Orrieto phía bắc 

của Roma để khách hành hương kính viếng. 

 

Tuy phép lạ trên dẫn tới việc thiết lập lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, phép lạ Thánh Thể nổi tiếng hơn là 

phép lạ tại Lanciano, cũng tại nước Ý, xảy ra sớm hơn phép lạ trên nhiều thế kỷ. Vào năm 700, một linh mục 

cũng nghi ngờ về ơn gọi của mình trong lúc dâng lễ khi đọc lời truyền phép thì bánh biến thành thịt và rượu 

biến thành máu. Mặc dầu phép lạ này đã xảy ra cách đây hơn 1300 năm, hiện nay chúng ta vẫn có thể thấy 

thịt được để trong mặt nhật và máu đựng trong chén thủy tinh. Có nhiều người trong cộng đoàn chúng ta đi 

hành hương đã tới Vương cung Thánh đường Lanciano để kính viếng thánh tích này được lưu giữ tại đó. 

Máu Thánh đã khô lại thành năm cục máu đông trong chén thủy tinh.  

Năm 1971 và 1981 phòng thí nghiệm của bệnh viện đã thí nghiệm thịt và máu này và đã khám phá ra 

rằng thịt này là thịt các cơ bắp của trái tim, nên chúng ta có thể nói rằng đó là trái tim của Chúa Giê-su, hay 

Thánh Tâm Chúa Giê-su. Còn máu đó là máu thuộc nhóm máu AB. Năm 1978, các khoa học gia của cơ 

quan NASA đã làm thí nghiệm các vệt máu trên tấm Khăn Liệm Turin (Turin Shroud) và thật thú vị họ 

khám phá ra đó cũng là loại máu thuộc nhóm máu AB. Trên tấm khăn che đầu Chuá Giê-su (The Sudarium) 

trong Phúc Âm Gioan (Ga 20 :6) các vết máu đó cũng thuộc nhóm máu AB. 

Mặc dầu thịt và máu của con người không thể nào bảo tồn được cả 1300 năm, nhưng phòng thí 

nghiệm khi phân tích đã không tìm thấy một chất bảo quản nào trong đó cả. Và một điều thú vị cuối cùng là 

5 cục máu đông trong chén thánh khi mang ra cân thì 1 cục máu khô trọng lượng cũng nặng bằng cả 5, mà 2 

cục máu khô cũng nặng bằng cả 5. Bất cứ cân cách nào, dù cân chung hay cân riêng từng cục máu, thì chúng 

đều có trọng lượng bằng nhau. (Điều này chứng tỏ rằng Chúa Giê-su hiện diện toàn vẹn trong mỗi mảnh của 

Thánh Thể dù nhỏ đến đâu mặc lòng). 

 

Bằng mắt thường, chúng ta khó tin được rằng tấm bánh và chén rượu khi linh mục đọc lời truyền phép thì 

biến thành Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô. Ngay cả khi rước lễ thì Bánh Thánh vẫn có vị của bánh miến và 

Máu Thánh vẫn có vị của rượu nho. Như vậy, sự biến đổi bản thể (transubstantiation) của bánh và rượu 

thành Thịt và Máu Chúa đi ngược lại với suy luận của lý trí con người. Mặc dầu chúng ta hiểu biết rằng 

Thiên Chúa cai quản sự tuần hoàn của vũ trụ và Ngài là nguyên ủy của vạn vật, nhưng lý trí chỉ dừng lại ở 

đó, không thể đi xa hơn để hiểu biết rõ ràng về mầu nhiệm thánh. Do đó « Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác 

quan không cảm thấy gì », chúng ta phải thêm đức tin vào lý trí của chúng ta vì « chúng ta tiến bước nhờ 

lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa » (2Cor 5 :7). Chúng ta cần khiêm nhường và mở rộng tâm trí 

để tin rằng Chuá thực hiện phép lạ Thánh Thể mỗi ngày trong nguyện đường của chúng ta. Chúng ta cần 

thêm đức tin vào sự hiểu biết và lý trí để công nhận rằng sự hiểu biết không cung cáp cho chúng ta tất cả các 

câu trả lời, và chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể thực hiện các phép lạ mỗi ngày bằng việc biến bánh và 

rượu thành Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su trong khi hình bánh hình rượu bên ngoài không thay đổi. 

 

Chúng ta cầu nguyện cho các em trong cộng đoàn chúng ta lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa trong 

Thánh Lễ sáng Chúa Nhật này, để các em chuẩn bị rước Chúa thật sốt sắng. Khi rước lễ là chúng ta đón nhận 

tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta vì Bí Tích Thánh Thể là quà tặng của Tình Yêu Thiên Chúa ban 

cho chúng ta. Xin Tình Yêu Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Thể ở lại với các em luôn mãi để các em mang 

qùa tặng này, tặng lại mọi người mà các em gặp gỡ trong suốt hành trình đời người của mình. 
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