
BÀI THỨ V 
 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ  

  

 

189. Bí tích Thánh Thể là gì?  

Là Bí tích Đức Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá, và để ban Mình Máu Ngài hiện diện trong 

hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn.  

190. Đức Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể khi nào?  

Đức Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly, trước khi Ngài chịu chết.  

191. Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể thế nào?  

Đức Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: "Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của 

Thầy." Rồi Ngài cầm chén rượu nho, tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói rằng: "Các con hãy uống chén này, vì 

này là Máu của Thầy. Máu Tân ước sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội." (xem thêm: Matthêu 26, 26-29 (ở 

phần cuối bài này); Marcô 14, 22-25; Lc 22, 19-20).  

192. Đức Giêsu có ban quyền cho ai được cử hành Bí tích Thánh Thể không?  

Đức Giêsu đã ban quyền đó cho các Tông đồ và những người kế vị các ngài trong chức linh mục, khi nói rằng: 

"Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy." (Luca 22, 19).  

193. Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Giêsu?  

Trong Thánh lễ, khi linh mục đọc lời truyền phép: "Này là Mình Thầy" ... "Này là Máu Thầy" thì bánh và rượu 

trở thành Mình và Máu Đức Giêsu.  

194. Đức Giêsu ở trong Bí tích Thánh Thể như thế nào?  

Đức Giêsu hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể, nghiã là trong mỗi hình bánh, hình rượu có cả Mình, Máu 

và Linh hồn Đức Giêsu, cùng bản tính Thiên Chúa của Ngài nữa.  

195. Khi chia bánh rượu ra nhiều phần, có phân chia Mình Máu Đức Giêsu không?  

Thưa không, chỉ phân chia hình bánh hình rượu mà thôi, còn Mình và Máu Đức Giêsu thì không thể phân chia 

được. Cho nên, trong mỗi hình bánh hình rượu, dù nhỏ, cũng có sự hiện diện toàn vẹn của Đức Giêsu. 

196. Khi nào Đức Giêsu không còn ở trong hình bánh, hình rượu nữa?  

Khi hình bánh, hình rượu đã bi hư, thì Đức Giêsu không còn hiện diện ở trong đó nữa.  

197. Tôi phải kính thờ Đức Giêsu ở trong Bí tích Thánh Thể như thế nào?  

Tôi phải viếng Thánh Thể, tham dự chầu Thánh Thể, ăn ở nghiêm trang, xứng đáng trong nhà thờ, nhất là sốt 

sắng tham dự Thánh lễ và rước lễ. 



 

Phần xem thêm:  

Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể (Mt 26, 26-29).  

Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em 

cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy". Rồi Ngài cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh 

em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho 

anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được 

cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy." 

  


