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Thánh Thể và

Chúa Giêsu hiện ra với
Thánh Catarina Siena để xác
nhận rằng một ngọn lửa lớn
không hề bị tàn lụn, dù phải
dùng để thắp sáng nhiều
ngọn nến.  Cũng giống như
lửa Thánh Thể, vì ngọn lửa
này không hề yếu đi trong
khi nung cháy linh hồn các
tín hữu, dù họ đến với đức
tin kiên cường hay với lòng
yếu tin.  Đức bác ái trở nên
mạnh hay bị yếu đi của mỗi
tín hữu, chỉ thể hiện qua
chiều kích của ngọn lửa thắp
lên theo ngọn nến.

húa Giêsu đã tín thác những lời này với
thánh nữ Catarina Siena khi nói về Thánh
Thể: “Con nhận được hết tất cả ơn thiêng
liêng của Bí tích dịu ngọt nhất qua tấm

bánh trắng.  Cũng giống như mặt trời không thể
bị chia ra, Thiên Chúa và Con Người không thể
tách ra trong màu trắng trong của Thánh Thể.
Giả sử Mình Thánh có thể phân ra được: mặc
dù có thể chia Thánh Thể ra thành hàng nghìn
mảnh nhỏ, trong mỗi mảnh nhỏ ấy đều có sự
hiện diện của Chúa Kitô, với toàn Thiên Tính
và Nhân tính.  Cũng giống như khi một tấm
kính vỡ ra hàng nghìn mảnh;Thánh Thể sẽ
không bị bể vụn, hoặc tách rời hình ảnh của
Thiên Chúa và Con Người  trong mỗi phần nhỏ
con thấy trong Thánh Thể. Hình ảnh Thiên
Chúa và Con Người đều có trong mỗi phần
nhỏ.  Khác với lửa, hình ảnh của Mình Thánh

không hề bị mất đi trong niềm tin, hay trong
thiêng liêng.  Hãy xem thí dụ này; nếu con có
một cây nến mà cả thế giới đều thắp lửa từ
ngọn nến ấy, ánh sáng ngọn nến vẫn không
tắt, và mọi người đều có nến đã thắp sáng.
Mặc dù tất cả những người tham dự thắp nến
có thể có nhiều hay ít lửa hơn, nhưng tất cả
mọi người đều nhận được đúng số lửa cần
dùng để thắp nến của họ.  Cho đến khi s ự việc
tốt hơn, thí dụ này vẫn có hiệu lực.
Nếu có nhiều người đem đến nhiều cây nến
khác nhau-một người đến với hai cây nến,
một người có sáu, một người khác có nến chỉ
nặng được 1 ounce,- con sẽ thấy tất cả nến  đã
thắp với màu sắc khác nhau.  Qua màu sắc,
ánh sáng và sức nóng, con sẽ nhận xét được
người có nến nhẹ 1 ounce có ít ánh sáng hơn
người cầm nến nặng 1 cân.  Những người

nhận Thánh Thể cũng vậy.  Con người cầm nến
của mình để nhận lãnh Bí tích; tuy nhiên nến ấy
không cháy, nó chỉ cháy lên khi người ấy nhận
lãnh Thánh Thể.  Thật ra, vì các con đều giống
nhau, được tạo dựng theo hình ảnh giống như
Ta; là Kitô  hữu các con được xức dầu qua Phép
Rửa Tội, vì thế các con có thể lớn lên trong
thánh đức  như lòng mong ước, với ân sủng của
Ta.  Con không thể thay đổi đời sống thiêng
liêng mà Ta ban cho con, nhưng con có thể gia
tăng lòng yêu mến những nhân đức với lòng
bác ái, trong lúc còn có thể, vì một khi thời gian
qua đi thì sẽ không còn dịp nữa.” 
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Thánh Catarina hay thấy một
Hài nhi thay vào chỗ Thánh Thể
ở trong tay linh mục; có khi
thánh nữ thấy một lò lửa cháy
lớn, cũng giống như linh mục đi
trong đó, khi bà rước Lễ. Sưu
tầm của Fresco trong Viện bảo
tàng Hiéron, Paray-le-Monial.

Thánh Catarina Siena thấy lửa
cháy từ Thánh Thể đã truyền
phép.  Viện bảo tàng Host,
Giáo Phận Milan


