
THÁNH THỂ TRONG ĐỜI TÔI 
 

Bài tóm lược sách thiêng liêng ( nhóm 1 ).  
 
Cha Arrupe tóm lược lại những lần Cha gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể qua thánh lễ ở 
Lộ Đức , ở trên tàu , trên đỉnh núi cao nhất của Nhật Bản , và qua những người nghèo 
khổ ở Châu Mỹ La Tinh. Chúa đã bước vào đời Cha , tỏ mình cho Cha dưới nhiều 
hình thức khác nhau và biến đổi dự phóng đời Cha thành dự phóng của chính cuộc đời 
Chúa Kitô. Qua dự phóng này giúp Cha nhận biết tin mừng, vì Đức Giêsu của tin 
mừng và Đức Giêsu trong Thánh Thể cũng chính là Đức Giêsu đã sống lại và hằng 
sống. 
 
" Con người Thánh Thể " . Đó là người đi sâu vào ý định của Chúa Cha như Chúa 
Giêsu . Con người biết tận hiến cho tha nhân và để cho quả tim mình nát tan vì người 
khác , người ấy sẽ mở ra cho toàn thế giới , và cho tất cả mọi người . Con người 
Thánh Thể là con người mới, người muốn xây dựng một thế giới  mới cùng với Chúa 
Giêsu , không nô lệ cho tội lỗi , sống trong sự công chính và thánh thiện. ” Anh em đã 
cởi bỏ con người cũ với những việc làm của nó và mặc lấy con người mới , con người 
hằng được đổi mới theo hình ảnh của Đấng tạo hoá” ( cl 3 , 9-10 ) . ” Anh em hãy 
mặc lấy những tâm tình từ bi , nhân hậu , biết ơn, khiêm tốn , hiền lành , kiên nhẫn . 
Hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau, trên hết mọi sự, đức ái phải là mối 
dây liên kết mọi sự hoàn thiện.” (cl 3, 12 ) 
 
Chúng ta nhận ra tình yêu tột đỉnh mà Chúa Giêsu đã thể hiện khi Ngài hiến mình vì 
chúng ta đến nỗi chết khổ hình trên thập giá . Sống lại, Ngài sống mãi , không chỉ ngự 
bên hữu Đức Chúa Cha trên trời , mà còn sống rất gần gũi với chúng ta trong bí tích 
Thánh Thể. 
 
Hãy học biết và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô  trong Thánh Thể , hãy trở nên 
những người bạn thân của Chúa Kitô  . Ngài đã chọn chúng ta để nên bạn nghĩa thiết 
của Ngài. " Các con là bạn hữu của Ta " ( Ga 15. 14 ) . Lúc này đây chính chúng ta 
phải chọn Ngài như một người bạn, người bạn thật sự, người bạn tốt nhất của chúng ta 
. Và để trở lại với Ngài , để kết hợp mật thiết hơn và để tiếp nối cuộc sống Ngài trong 
cuộc đời , chúng ta không có con đường nào đúng đắn hơn con đường Thánh Thể. 
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