
Bài 24 :Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

Chủ đề của chúng ta là : BÍ TÍCH THÁNH THỂ. ( MÌNH MÁU CHÚA ) 

 

 

 

Xin bạn ghi nhớ những điểm căn bản sau đây : 

 

 

1. Trong bữa tiệc ly – Chúa Giesu cầm lấy bánh và nói :” này là MÌNH THẦY các 

con hãy nhận lấy mà ăn” rồi sau đó người cầm lấy chén rượu nho và nói :” này là 

MÁU THẦY các con hãy cầm lấy mà uống …..( Ngài đã biến bánh rượu thành Mình 

và Máu Ngài) 

 

1. Do CG thiết lập khi nào ở đâu và ra sao ? 

2. Bí tích này ban ơn gì ? 

3. Mục đích CG lập bí tích Thánh Thể ? 

4. Bạn muốn lãnh nhận ( rước lễ ) thì phải chẩn bị ra sao ? 



2. Bí tích này ban ơn gì ? 

Rõ ràng CG muốn ban cho ta chính MÌNH MÁU NGÀI LÀM CỦA ĂN NUÔI LINH HỒN 

TA. ( phần xác nhờ cơm bánh mới duy trì sự sống thì phần hồn cũng nhờ Mình 

Máu CG để kth có ơn thiêng trên hành trình về quê trời) 

 

3. CG lập bí tích Thánh Thể nhằm Ba mục đích sau đây: 

a. Làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn kth ( như đã nói ở trên) 

b. Làm của lễ hiến tế lên Thiên Chúa Cha ( nên bí tích này thường đi đôi với 

Thánh lễ bạn sẽ học bài sau) 

c. Hiện diện với kth trên trần gian một cách gần gủi nhưng linh thiêng. 

 

4. Muốn lãnh nhận bạn cần phải làm 2 việc sau đây: 

a. Dọn hồn : sạch tội trọng (bạn sẽ học về bài TỘI LỖI) 

b. Dọn xác : kiêng ăn uống 1 giờ trước khi rước lễ - ăn mặc xứng đáng. Lưu ý : 

Mỗi lần dự lễ bạn có thể rước lễ! 

Bài học đến đây là kết thúc xin chào và chúc bạn năng đến lãnh nhận bí tích Thánh 

Thể. 

……÷…… 

 


