
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ TIỆC LY 

 

TƯỞNG NHỚ ĐẾN CHÚA 

 

Anh chị em thân mến, 

 

Chiều hôm nay chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tức là ba ngày rất thánh 

kính nhớ đến cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. 

 

Trong thư thứ 1 gửi cộng đoàn tín hữu Corintô, Thánh Phaolô nói rất rõ ràng là 

Ngài lãnh nhận từ nơi Chúa Giêsu Kitô giáo huấn quan trọng để truyền lại cho 

họ. Ngài cũng truyền lại cho chúng ta nữa. Giáo huấn này là của Chúa chứ 

không phải do thánh nhân tạo ra. Đó là giáo huấn về Bí Tích Thánh Thể mà 

Chúa thiết lập để hiện diện với loài người cho đến tận thế (1Cr 1:23-26). 

 

Bí Tích Thánh Thể do Chúa thiết lập gồm những yếu tố quan trọng. Trước hết 

là yếu tố bữa ăn. Bữa ăn là một sinh hoạt thiết yếu của con người, bởi vì việc ăn 

uống là để nuôi dưỡng sự sống thể xác và ăn khi ăn chung với nhau, những 

người trong cùng một bữa nuôi dưỡng tinh thần, xây dựng và phát triển quan hệ 

tình cảm với nhau. Bữa ăn vì thế vừa nuôi dưỡng thể xác, vừa nuôi dưỡng tinh 

thần, đồng thời đem lại sự hiệp nhất trong một nhóm người, nhất là gia đình. 

 

Chúa nói: “Hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Việc tưởng nhớ không 

phải chỉ là nhớ lại một chuyện quá khứ rồi thôi, nhưng là nhớ đến Chúa để thực 

hiện điều Ngài dạy trong hiện tại. Chúng ta nhớ đến tình yêu của Ngài đạt đến 

cao điểm là đổ máu ra để xóa tội cho nhân loại và giao hòa nhân loại với Thiên 

Chúa Cha. Nói cách khác, máu của ngài đổ ra đem lại sự hiệp nhất giữa loài 

người với Thiên Chúa Cha. Vì thế, khi tưởng nhớ đến Chúa Giêsu Kitô qua việc 

cử hành Thánh Lễ, chúng ta nhớ đến sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và loài 

người. Cùng một lúc, chúng ta được kêu gọi để thực hành sự hiệp nhất đó trong 

gia đình, gia tộc, cộng đồng, giữa các nhóm, các hội đoàn và ngoài xã hội. 

Ngược lại, khi gây ra bất hòa chia rẽ vì bất cứ lý do nào, chúng ta đều không 

thực sự tưởng nhớ đến Chúa. 

 

Trong cuộc đời của con người, khi chúng ta yêu mến ai, ngưỡng mộ ai, chúng ta 

đều mong muốn bắt chước gương sáng của người đó, thực hành những điều 

người đó muốn. Đặc biệt, khi chúng ta nhận lấy di chúc của một người thân yêu, 

chúng ta đều muốn thực hành di chúc đó. Nếu không, tâm hồn của chúng ta sẽ 

không bao giờ bình an. Bí Tích Thánh Thể làm một di chúc cao cả cần phải 

được thực hiện mãi mãi cho đến tận thế. Sự hiệp nhất mà Bí Tích này chứa 

đựng đều phải thực hành liên tục đến khi trời đất này qua đi. Nếu chúng ta đi 

ngược lại đòi hỏi vể hiệp nhất, chúng ta sẽ không bao giờ bình an ở đời này và 

cho đến đời sau. 



 

Việc tưởng nhớ trong Bí Tích Thánh Thể còn đưa tâm trí chúng ta về một điều 

khác nữa. Đó là chất liệu Chúa dùng trong bữa ăn: bánh và rượu. Hai thứ này 

vật phẩm là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng làm biểu 

tượng gói ghém cả cuộc sống con người, cả niềm vui lẫn nổi buồn của chúng ta. 

Chính Chúa đón nhận tất cả cuộc sống con người để cứu độ chúng ta, để ban 

phát mọi ơn lành cho chúng ta. Chúng ta tưởng nhớ đến Chúa trong Thánh Lễ là 

chúng ta biết rằng Chúa đang đón nhận mọi vui buồn của chúng ta. Sự bất hạnh 

hiện nay vì đại dịch được Chúa đón nhận và qua đó Ngài sẽ biến đổi cuộc đời 

của chúng ta, đem đến cho chúng ta những điều tốt lành hơn. 

 

Trong cuộc đời, chúng ta biết rằng mọi sự đều có giá cả của nó. Tận căn, không 

có gì là miễn phí. Ơn cứu độ của chúng ta được trả bằng một giá cả to lớn, đó 

chính là mạng sống của Chúa Giêsu Kitô. Nay trong cơn đại dịch, chúng ta 

tưởng nhớ đến Chúa, chúng ta biết rằng cơn đại dịch là một thứ giá cả phải trả 

để từ đó mới có những ơn lành đến với chúng ta và mọi người trên thế giới. 

Chúng ta có thể thắc mắc tại sao phải có những mất mát, những nạn nhân phải 

chết, để có thể có những ơn lành của Chúa? Khó mà trả lời trọn vẹn câu hỏi này. 

Cũng như chúng ta cũng khó trả lời câu hỏi: tại sao Chúa phải chịu chết trên 

thập giá? Chúng ta có thể trả lời là vì Chúa yêu thế gian. Nhưng thực ra, Chúa 

có thể bày tỏ tình yêu bằng cách khác. Trước những điều này, chúng ta chỉ có 

thể trả lời một chút mà thôi. Đó là vì con người giới hạn, nên chắc chắn phải 

gặp những mất mát bằng cách này hay cách khác. Xa hơn nữa, chúng ta chỉ biết 

phó thác cho Chúa. Có một điều chắc chắn là Thiên Chúa tốt lành và toàn năng, 

như thế Ngài sẽ đem đến cho chúng ta mọi điều tốt đẹp, kể cả trong hoàn cảnh 

đen tối nhất. 

 

Tưởng nhớ đến Chúa, chúng ta được kêu gọi để thực hành điều Chúa dạy dỗ. 

Trong bữa tiệc ly, Chúa không chỉ thiết lập Bí Tích Thánh Thể, nhưng còn rửa 

chân cho các môn đệ (Ga: 13:1-15).  Đó bài học về yêu thương, khiêm nhường 

và phục vụ. Chúa muốn các môn đệ thực hành điều này bởi vì khiêm nhường 

phục vụ là yếu tố quan trọng của hiệp nhất. Không có khiêm nhường thì không 

có hiệp nhất. Khiêm nhường giúp chúng ta nghĩ đến người khác, tôn trọng họ, 

từ đó nối kết để hiệp nhất. Do đó, tưởng nhớ đến Chúa trong Thánh Lễ luôn kêu 

gọi chúng ta thực hành khiêm nhường. 

 

Việc tưởng nhớ Chúa trong Thánh Lễ dẫn chúng ta đến việc rước lễ. Qua việc 

rước lễ, chúng ta đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Chúng ta được nuôi dưỡng, 

được kết hiệp với Chúa. Do đó, chúng ta được kêu gọi để nên giống Chúa trong 

lời nói và việc làm hằng ngày. Thánh Phaolô sống theo điều này đến độ Ngài 

nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” 

(Gl 2:20). 

 



Việc tưởng nhớ đến Chúa trong Thánh Lễ cũng đưa tâm trí chúng ta về bàn tiệc 

thiên quốc. Ngôn sứ Isaia đã từng dùng hình ảnh một bữa tiệc để nói về sự hiệp 

nhất với Thiên Chúa cách trọn vẹn trong thế giới mai sau (Is 25:6a.7-9).Cho 

nên, Bí Tích Thánh Thể hướng lòng chúng ta về quá khứ để nhớ đến cuộc Vượt 

Qua của dân Do Thái và cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sống 

mầu nhiệm Vượt Qua trong hiện tại khi cử hành Thánh lễ và trong đời sống 

hằng ngày, đồng thời chúng ta hướng về tương lai, ngày Chúa đến trong vinh 

quang và cũng là ngày đoàn tụ, hiệp nhất với Thiên Chúa, với các thần thánh và 

mọi người tín hữu trong hạnh phúc Thiên Đàng. 

 

Xin cho chúng ta tưởng nhớ đến Chúa không phải chỉ khi cử hành Thánh Lễ 

nhưng còn thực hiện mọi điều Chúa dạy trong đời sống của mình, nhất là xây 

dựng sự hiệp nhất, vì đó chính là một trong những điều cốt yếu của Bí Tích 

Thánh Thể mà Chúa thiết lập trước khi chịu khổ hình, chết và phục sinh. Amen.  

 

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 

09/04/2020 

 


