
 
  

GIÁO HUẤN VỀ THÁNH THỂ 
 
Trong cùng bài diễn văn này trước Hội Nghị Quốc Tế về 
Thánh Thể, Mẹ Têrêsa đã làm sáng tỏ tầm quan trọng của sự 
hy sinh cá nhân, qua việc làm cho tình yêu dịu hiền và 
thương xót của Thiên Chúa hiện diện trong thế giới ngày 
nay: “Hy sinh chính là tình yêu trong hành động. Thiên 
Chúa đã cử Đức Giêsu đến dạy cho chúng ta tình yêu này, 
mà bạn sẽ khám phá được trong cuộc đời mình. Có bao giờ 
bạn cảm nghiệm được niềm vui khi yêu thương không? Có 
bao giờ bạn chia sẻ điều gì đó cho những người đau yếu, cô 
độc, cùng với việc làm điều gì đó thật tốt đẹp cho Thiên 
Chúa không? Đây là điều đến từ bên trong chúng ta. Đây là 
nguyên nhân tại sao Đức Giêsu đã tự biến mình thành Tấm 
Bánh ban Sự Sống – hầu tạo ra tấm bánh này trong cuộc đời 
chúng ta”. 
Đối với Mẹ Têrêsa, Thánh Thể chính là tình yêu hy tế mà 
Thiên Chúa dành cho chúng ta, để được ăn vào và tiêu hóa, 
và trở thành một phần trong con người chúng ta. Khi chúng 
ta đón rước Thánh Thể, thì chúng ta được Thiên Chúa ban 
sức mạnh để yêu mến những người khác, với cùng tình yêu 
mà Đức Kitô đã bày tỏ cho chúng ta. Bằng cách này, bí tích 
Thánh Thể giúp chúng ta mang tình yêu của Đức Kitô đến 
với người nghèo, và cảm nhận được sự hiện diện của Người 
vẫn có ở trong họ. 
Mẹ Têrêsa tin rằng chúng ta thường không nhận thấy Đức 
Giêsu nơi những người khác, vì chúng ta thiếu tâm hồn 
thanh sạch: “Phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ 
nhìn thấy Thiên Chúa”. Bây giờ, chúng ta không thể yêu 
thương nhau, trừ phi chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa nơi 
nhau. Vì thế, điều quan trọng đối với chúng ta là có tâm có 
khả năng không chỉ trở thành tất cả vì Đức Giêsu, mà còn 
mang Đức Giêsu đến với những người khác. Đây là nguyên 
nhân tại sao Đức Giêsu đã tự biến mình thành Tấm Bánh 
ban Sự Sống. Đây là nguyên nhân tại sao Người vẫn ở đó 
suốt 24 giờ. Đây là nguyên nhân tại sao Người mong ước 
bạn và tôi chia sẻ niềm vui của tình yêu. 
 
Mẹ tiếp tục bằng một lời khuyên rõ ràng: “Tôi xin bạn hãy 
đến gần hơn với Thánh Thể và Đức Giêsu ... Hỡi các linh 
mục giáo xứ, xin các cha yêu cầu các giáo dân chầu Thánh 
Thể trong các nhà thờ của mình bất cứ ở đâu có thể được. 
Hãy chầu Thánh Thể thậm chí mỗi tuần một lần, sao cho sự 
dịu hiền của tình yêu có thể phát triển trong tâm hồn các  
cha, hầu chia sẻ tình yêu ấy cho những người khác”. 
Trong tâm trí mẹ, lòng yêu mến thiết tha đối với sự hiện 
diện của Đức Giêsu trong Bí tích Cực Thánh sẽ đào sâu lòng 
yêu mến thiết tha của chúng ta đối với sự hiện diện của  
Người nơi những người nghèo nhất trong số những người  

nghèo. Sự hiện diện bao gồm hai phần này nằm ở cốt lõi  
linh đạo của mẹ về Thánh Thể, và đặc sủng của các cơ sở 
dòng tu do mẹ thành lập. 
 
TÌNH YÊU THƯƠNG 
 
Tấm danh thiếp của Mẹ Têrêsa Calcutta thường in năm dòng 
chữ dưới đây, và được phân phát cho mọi người để nói lên 
hướng đi, lối sống đơn giản của Mẹ Têrêsa mà linh đạo ấy 
được tinh lọc từ những cảm nghiệm khi ngài làm việc cho 
những "người nghèo nhất trong những người nghèo" vì tình 
yêu Thiên Chúa. 
 
Nó gồm sáu bước căn bản : thinh lặng, cầu nguyện, tin 
tưởng, bác ái, phục vụ, và bình an. Làm quen với một trong 
những bước này sẽ tự nhiên dẫn đến bước khác. Nếu ai sống 
theo tiến trình này cách tự nhiên thì đời sống của họ đương 
nhiên sẽ dễ dàng hơn, vui vẻ hơn, và bình an hơn. 
 
Bởi suy niệm và thực hành một số điều sau đây, chúng ta 
cũng có thể khám phá ra những lợi ích của một lối sống đơn 
giản - và chúng ta không nhất thiết phải là người Công Giáo, 
hay tôn giáo nào đặc biệt để thực hành các điều ấy. 
 
Nếu chúng ta thấy xa lạ với sự thinh lặng, hay không biết 
cầu nguyện thì Mẹ Têrêsa đề nghị hãy thử dâng hiến những 
hành động bác ái nhỏ bé cho người khác -- và chúng ta sẽ 
thấy tâm hồn mình mở rộng. Ðiều quan trọng là, khi đọc, 
chúng ta cũng phải thi hành điều gì đó, bất cứ điều gì, và bởi 
hành động yêu thương đó chúng ta (và người khác) sẽ được 
phong phú hơn. 
 
Kết Quả của Thinh Lặng là CẦU NGUYỆN 
Kết Quả của Cầu Nguyện là ÐỨC TIN 
Kết Quả của Ðức Tin là TÌNH YÊU 
Kết Quả của Tình Yêu là PHỤC VỤ 
Kết Quả của Phục Vụ là BÌNH AN 
 
Tình yêu thực sự là tình yêu khiến chúng ta khổ nhọc và đau 
đớn , nhưng cũng đem đến cho chúng ta niềm vui vô bờ bến.  
Đó là lý do tại sao chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa 
và xin Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm để yêu thương . 
 
Từ sự viên mãn của trái tim , miệng chúng ta sẽ cất lên tiếng 
nói. Nếu trái tim bạn đầy ấp tình yêu thương bạn sẽ nói lời 
yêu thương Tôi muốn mọi người đổ đầy trái tim mình bằng 
một tình yêu cao cả .  
 
Đừng tưởng rằng tình yêu phải khác thường mới là chân thật 

và tha thiết. Những gì chúng ta cần trong tình yêu của chúng 

ta là khát vọng mãi mãi được yêu thương mọi người .  
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