
Bạn Giáo lý viên thân mến, 

Vì “Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô 

giáo. Thánh Thể là tột đỉnh hoạt động thánh hóa của Thiên Chúa đối với 

chúng ta và là tột đỉnh của hoạt động phượng tự chúng ta dâng lên Ngài. Bí 

tích Thánh Thể chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Hội thánh, đó chính 

là Đức Kitô, Đấng là Chiên Vượt qua của chúng ta. Việc hiệp thông vào sự 

sống của Thiên Chúa và sự hợp nhất của dân Thiên Chúa được diễn tả và 

thực hiện nhờ Bí tích Thánh Thể. Qua việc cử hành Thánh lễ, chúng ta được 

kết hợp với Phụng vụ trên trời và tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu.” 

(TYGL. 274), nên cần tìm hiểu thêm :  

1- Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể  khi nào  

Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể vào ngày Thứ Năm tuần thánh, 

“trong đêm bị trao nộp” (1 Cr 11, 23), khi Người ăn bữa tiệc cuối cùng với các 

Tông đồ của Người. ((TYGL. 272) 

2- Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể thế nào  

Sau khi qui tụ các Tông đồ trong nhà Tiệc ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong 

tay, bẻ ra và trao cho các ông mà nói : “Anh em hãy nhận lấy mà ăn : này là 

Mình Thầy bị nộp vì anh em”. Rồi Người cầm trong tay chén đầy ruợu và nói 

với họ : “Anh em hãy nhận lấy mà uống: này là chén Máu Thầy, Máu Giao 

ước mới và vĩnh cửu, đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Anh em 

hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. (TYGL. 273) 
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3- Thánh Thể là hy tế của Đức Kitô và Hội Thánh 

Trong Bí tích Thánh Thể, hy tế của Đức Kitô cũng trở thành hy tế của các chi 

thể trong Thân Thể Người. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, hoạt động, 

cầu nguyện, lao động của họ được kết hợp với Đức Kitô. Vì là hy tế, Bí tích 

Thánh Thể cũng được dâng lên thay cho tất cả các tín hữu, người còn sống 

cũng như kẻ đã qua đời, như của lễ đền tội cho tất cả mọi người, để đón nhận 

được từ Thiên Chúa những ích lợi thiêng liêng và trần thế. Hơn nữa, Hội 

thánh trên trời cũng hiện diện trong lễ dâng của Đức Kitô. (TYGL. 281) 

4- Đức Kitô hiện diện thế nào nơi Thánh Thể 

Đức Giêsu Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể một cách độc nhất vô 

nhị và không thể so sánh được. Thật vậy, Người hiện diện cách đích thực, 

thực sự và theo bản thể: với Mình và Máu Người, với linh hồn và thần tính 

của Người. Trong Bí tích Thánh Thể, Đức Kitô trọn vẹn, vừa là Thiên Chúa 

vừa là con người, hiện diện theo cách Bí tích, nghĩa là dưới hình bánh và hình 

rượu. (TYGL. 282) 

5- Tôn sùng Thánh Thể 

Đó là sự tôn thờ “latria”, nghĩa là sự tôn thờ chỉ dành riêng cho một mình 

Thiên Chúa, dù trong Thánh lễ, dù ngoài Thánh lễ. Hội thánh bảo quản 

bánh rượu đã truyền phép một cách cẩn thận tối đa; Hội thánh mang Thánh 

Thể cho các bệnh nhân, cho những người không có khả năng tham dự Thánh 

lễ. Hội thánh trưng Thánh Thể cho các tín hữu tôn thờ cách long trọng ; mang 

Thánh Thể đi rước kiệu và mời gọi mọi người thường xuyên kính viếng và 

thờ lạy Bí tích cực thánh này, được gìn giữ trong Nhà tạm. (TYGL. 286) 

Việc tôn sùng Thánh Thể ngoài thánh lễ mang một giá trị vô song trong đời 

sống Giáo Hội< Thánh Anphongsô Ligôri đã trổi vượt đặc biệt trong lãnh 

vực nầy, Ngài viết: “ Trong tất cả mọi việc tôn sùng, việc tôn thờ Chúa Giêsu 

trong Bí Tích Thánh Thể là nhất sau các Bí tích, rất đẹp lòng Chúa và rất hữu 

ích cho chúng ta”. Thánh Thể là một kho tàng vô giá: cử hành, hay tôn thờ 

lâu giờ ngoài thánh lễ giúp chúng ta múc lấy chính nguồn mạch của ân sủng. 

(GLVD-trang 120; GHTT. 25) 

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy      

              
 

 

 

 

 


