
Bài tóm tắt phần 1 ( đoạn 1-3 ) của sách thiêng liêng  

"Thánh Thể trong đời tôi " của Linh Mục Phê-Rô Arrupe, S.J. 

 

Dự phóng về cuộc sống của giới trẻ ngày hôm nay có 3 hướng : 

 

Hướng thứ nhất là chẳng hề suy nghĩ gì, cứ để  cho các biến cố bên ngoài 

lôi cuốn và cố tránh để khỏi phải lo lắng. 

 

Hướng thứ nhì thì chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền vơí ít cố gắng ngần nào 

có thể, họ chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi.  Nhóm này tưởng rằng tiền bạc 

tạo nên hạnh phúc và để mình bị cuốn hút bởi những hào nhoáng bên 

ngoài, những lời hứa hão ,những cảnh tuợng hấp dẫn. 

 

Hướng thứ ba là muốn trở nên hữu ích cho tha nhân, muốn giúp đỡ 

và phục vụ cho những người đau khổ. 

Các bạn trẻ ngày hôm nay dường như rất mù mờ về đơì sống tận hiến của 

các Tu Sĩ, họ không biết đó là Sứ Mạng Thiên Chúa trao cho cácTu Sĩ để 

phục vụ cho tất cả mọi người dù đôi lúc sinh mạng bị đe dọa .Các bạn trẻ 

chưa hiêủ được mối thân tình với Chúa Giê-Su nên họ rất ngạc nhiên và 

chẳng hiểu gì cả khi nghe kể về Chúa Giê Su. 

 

Chúa Giê Su  Ki Tô , đặc biệt trong phép Thánh Thể , là nguồn sinh lực 

cho mọi người, vì Chúa Giê Su sống và hiện diện trong Thánh thể vì 

chúng ta. Chúa Giê Su là bạn hữu, lý tưởng, gương mẫu, sức mạnh và 

đường đi của chúng ta. Chúng ta nên biết Chúa Ki Tô, vì càng biết Ngài, 

người ta càng yêu mến Ngài hơn. Trước tiên Ngài là Thiên Chúa và cũng 

là người hoàn thiện, đơn sơ và đáng yêu.Trong thời đại chúng ta có một 

số người tìm cách lôi cuốn chúng ta bằng cách đưa ra những ý thức hệ 

khác nhau. Nhân danh một lý tưởng ,họ  muốn thuyết phục chúng ta theo 



và hiến mình cho mục đích của họ. Tuy nhiên, không ai trong họ có thể 

so sánh với Chúa Giê Su được, " Không ai đã giảng dạy như người này!" 

Chúng ta hãy theo Ngài và ở lại với Ngài". 

 

Để biết Chúa Giê Su chúng ta nên kết hợp hai khía cạnh Phúc Âm và 

Thánh Thể. Trong Phúc Âm chúng ta tìm được hình ảnh thực sự và lịch 

sử của Chúa Giê Su vì Ngài đã sống ở Palestina. Khi đọc Tin Mừng 

chúng ta nhận ra Chúa Giê Su đã sống cách đây 2000 năm,đang sống gần 

gũi "giữa "chúng ta, như thể Chúa Giê Su thành Nazareth đang tiếp tục 

sống những gì xưa kia Ngài đã sống. Trong Thánh Thể chúng ta tìm thấy 

Chúa Giê Su ngày nay đang sống giữa chúng ta.Thánh Thể là Mình và 

Máu Chúa Giê Su Phục Sinh, Đấng đang hiện diện sống động dù ẩn náu 

dưới hình bánh và rượu. Ngài hiện diện thực sự, Ngài đang nói với chúng 

ta, Ngài đang soi sáng và ban sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta không 

thấy Ngài bẵng con mắt thể xác nhưng bằng con mắt đức tin. 

 

Mỗi người chúng ta đều có thể có được ý tưởng xác thực về Chúa Giê Su. 

Mỗi người trong  chúng ta có thể hiểu hoặc bắt chước một số tính cách 

nào đó của Chúa nhưng không ai có thể nên giống Ngài và bắt chước 

Ngài cách hoàn hảo được. Bằng mọi cách chúng ta phải cố gắng tạo cho 

mình hình ảnh Chúa Giê-Su Ki-Tô và học sống như Ngài bao nhiêu có 

thể. Con đường của chúng ta phải trở nên con đường gặp gỡ thực sự và 

thiết yếu với Chúa Giê Su trong Tin Mừng và trong Thánh Thể. 
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