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1. Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện với chúng ta. Hãy 
mở tâm hồn ra cho Ngài vào tận trong miền sâu thẳm nhất 
của hữu thể chúng ta. 
 
2. Hãy tạo cho tâm hồn mình thật yên lặng. Hãy làm cho 
mọi tiếng nói khác im lặng, đừng đuổi theo những tư tưởng 
vô bổ, đừng khư khư giữ chặt những vấn đề, những bận tâm, 
những lo âu. Hãy tin tưởng phó thác tất cả cho Chúa, Ngài 
hằng quan tâm chăm sóc chúng ta. 
 
3. Hãy chăm chú hướng mắt nhìn vào Thánh Thể. Hãy để 
con tim lên tiếng nói và dục lòng yêu mến Ngài, Đấng đã 
yêu ta trước. 
 
4. Đừng để miệng đọc mà tâm không suy. Hãy đi vào lời cầu 
nguyện của trái tim. Hãy chọn một lời nguyện tắt, âm thầm 
lặp đi lặp lại với tất cả tâm tình thiết tha, như “Lạy Chúa 
Giêsu, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” – “Lạy Chúa Giêsu, 
con yêu mến Chúa.” – “Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở với 
con.” – “Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin 
uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.” 
 
5. Hãy cảm tạ Chúa với tất cả tâm tình biết ơn, về những gì 
đang có, đang là, thay vì cứ ray rứt về những thiếu sót, tội 

lụy, lầm lỗi. Hãy tạ ơn Chúa về cả những ơn Chúa sẽ ban 
cho sau này nữa. 
 
6. Người mệt mỏi, chia trí, hãy can đảm lên, vừa chớm thấy 
mệt mỏi chia trí, hãy thầm thì lại lời kinh của trái tim, tức lời 
nguyện tắt. Xin Chúa Thánh Thần là người thầy nội tâm trợ 
giúp sự yếu đuối của ta. 
 
7. Chúa Giêsu đang ở trên bàn thờ. Ngài muốn đến ở trong 
lòng ta. Hãy di chuyển từ ta sang Chúa, từ ý muốn thực hiện 
ý muốn và kế hoạch của ta sang khao khát đón nhận ý muốn 
và kế hoạch của Chúa. 
 
8. Chúa Giêsu đang vinh hiển ngự trong hào quang. Hãy đón 
nhận ánh sáng phát ra từ Nhan thánh Ngài, để ánh sáng Ngài 
xuyên thủng bóng tối vây bọc hồn ta, phá tan mọi bóng u ám 
trong ta, như mặt trời sưởi ấm và làm tan băng giá. 
 
9. Ngài ẩn mình dưới hình bánh đơn sơ nghèo nàn. Hãy học 
biết đón nhận sự nghèo nàn vật chất, tinh thần, thiêng liêng 
của ta, cũng như của anh em. 
 
10. Mẹ Maria đang thinh lặng ở bên ta. Mẹ đưa dẫn ta vào 
thâm cung của lòng ta, nơi Chúa đang ngự trị. Mẹ sẽ giúp ta, 
khi thinh lặng nhìn ngắm Chúa Giêsu, sẽ khám phá ra sự 
hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, và có thể cảm nghiệm 
lời thánh vịnh: “Ai đưa mắt nhìn về Chúa sẽ chiếu sáng, 
khuôn mặt sẽ không vương tăm tối ưu phiền”(Tv 34,6). 
 
Lm. Micae Phaolo Trần Minh Huy 

 

 

10 

12   | Hieäp Nhaát 199 | 8 - 2017 | 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigmpjPjJ3VAhUCwGMKHdx_D9QQjRwIBw&url=http://giaoxuvinhson.com/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc/Chuong-trinh-tuan-chau-luot-thay-mat-Giao-phan-cua-giao-xu-nha-525&psig=AFQjCNEOldCoo47MJ6jH5-2NWz-hm8WQcw&ust=1500819893718023
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisy5m2jZ3VAhUO52MKHZ0cDM4QjRwIBw&url=http://hocvienthanhthe.com/m/chau-thanh-the-2-0.html&psig=AFQjCNEOldCoo47MJ6jH5-2NWz-hm8WQcw&ust=1500819893718023
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4ldW0jp3VAhVDymMKHUWgCA4QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/free-clip-art-flowers/&psig=AFQjCNFrLeAwt5UQXAH_S0HZnJvx64ujBg&ust=1500820460500746



