
Mình và máu Chúa Giê Su dành cho thế giới 

 

Qua Thánh Thể Cha Arrupe đã nhận ra sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho Cha và 
sứ mạng này cũng được gởi cho tất cả mọi người trên toàn thế giới vì mỗi Thánh 
Lễ được cử hành bất kỳ đâu trên thế giới cũng để là cho toàn thế giới.  

Cha Arrupe đã chia sẻ về Thánh Lễ mà Cha được dâng trên núi Fujiyama, cao 
3000 mét. Qua Thánh Lễ này Cha muốn dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể 80 
triệu dân của nước Nhật chưa biết đến Thiên Chúa. Từ nơi cao nhất của nước Nhật 
Cha đã cùng với người bạn đồng nghiệp dâng Thánh Lễ vào lúc 4 giờ sáng trong 
quang cảnh mặt trời mọc thật đẹp. Trong khung cảnh đó Cha đã có cảm giác là 
mình được nhìn thấy thành Giêrusalem trên trời. Khi nâng tấm bánh lên Cha đã 
cảm thấy rõ sứ  mạng mà Chúa muốn giao phó cho Cha. Thánh Thể đã giúp Cha 
cảm nghiệm được Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và là Chúa Tể càn khôn. Cha 
nhận ra rằng mình là người phụ tá của Chúa Giê Su Ki Tô trong sứ mạng cứu 
chuộc cao cả mà Thiên Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Với lòng xác tính chân 
thành Cha đã lặp lại lời ngôn sứ Isaia „ Này con đây, xin hãy sai con „ ( Is 6,8 )  

Cha cũng chia sẻ thêm một kinh nghiệm khác về Thánh Thể. Đó là một Thánh Lễ 
được cử hành ngày 07.08.1945 sau biến cố thành phố Hiroshima bị nổ bom. Cha 
đã dâng Thánh Lễ trong một khung cảnh giữa những người bị thương đang nằm  
quằn quạiđau đớn trên mặt đất. Họ là những người hoàn toàn không biết Chúa là 
ai và cũng chưa từng tham dự Thánh Lễ.Trong lúc Cha chúc lành cho họ Cha đã 
bắt gặp những con mắt đầy lo lắng và thất vọng như thể chờ đợi một sự an ủi nào 
đó đến từ bàn thờ. Cha đã thốt lên lời cầu nguyện cho những kẻ tàn ác dã man đã 
ném bom nguyên tử và dâng những người đang bị thương nằm trước mặt Cha cho 
Chúa Giê Su. Sau khi được chữa lành nhiều người trong số họ đã được lãnh nhộn 
Bí Tích Rửa Tội. Họ đã có thể tươi cười trong đau khổ và tha thứ cho những người 
đã gây ra bao đau khổ cho họ vì họ đã nhận ra được đức ái Ki-Tô giáo.  

Qua những Thánh Lễ như thế giúp chúng ta có được trực giác sống động về Thánh 
Thể, giúp ta hiểu được giá trị của đau khổ, sự cao cả và vẻ đẹp của hy sinh vì đức 
ái, điều mà không có niềm tin chúng ta không thể hoặc khó có thể hiểu được.  
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