
BÀI 10: Ý NGHĨA PHÉP THÁNH THỂ  

Planning. 
 
 
 
Chuẩn bị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objective/Mục Đích 
 

Agenda 
 

 
Học sinh sẽ hiểu: 
 

1. Sự cần thiết của Thánh Lễ trong cuộc sống người 
Công giáo 

2. Những biểu tượng và hành động của nghi thức thánh 
lễ.  

3. Sự liên hệ của lễ vượt qua và thánh lễ. 
 
 

 
1. Kinh Thánh/ 

Scripture 
2. Học hỏi 
3. Thảo thảo luận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Định giá/ Assessements 
 
Cách mà học sinh cho chúng ta biết các em hiểu bải hay 
không. Qua thảo luận các em hiểu  
 

1. Tại sao Thánh lễ thật quan trọng trong đời sống Công 
giáo? 

2. Ý nghĩa biểu tượng của Bánh và rượu sau khi truyền 
phép . 

3. Hiểu được sự liên tục từ lễ vượt qua đến bí tich 
Thánh Thể. 
 

 
Điểm chính/keypoints  
 

1. Bánh và rượu sau khi truyền phép chính là Mình và 
Máu Chúa Kitô 

2. Mục đích chính của việc tham dự thánh lễ đối với cá 
nhân và cộng đoàn: nuôi dưỡng cá nhân và cộng 
đoàn. 

3. Ý nghĩa của lễ vượt qua của người Do Thái và Bí tích 
Thánh Thể. 

4. Tại sao Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua  mới 
 

Lesson 
cycle 

 Materials 
Đọc Kinh Thánh/ Scriptures  Kinh Thánh 

  
Đọc Sách Công Vụ Tôn Đồ Chương 2 từ câu 42 đến câu 47 
(Cv 2:42-47) 

 

.Các em hiểu đoạn sách Thánh này như thế nào? Tại sao 
thánh Phaolô viết đoạn này? 

 

Thảo luận/ Discussion  
 

  



 1. Dựa theo các câu hỏi đã cho sẵn. 
  

 

 Học hỏi và sống đức tin/Living our faith 
 

 
 

  
 

 

Áp dụng vào cuộc sống/ Life Appication 
 

 

   

 

1. LỜI CHÚA 

Họ chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng 
dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ 
bánh, và cầu nguyện. Mọi người đều kinh 
sợ, vì các Tông Ðồ làm nhiều điềm thiêng 
dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với 
nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ 
đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho 
mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm 
nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Ðền 
Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ 
dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca 
tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương 
mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có 
thêm những người được cứu độ (Cv 2:42-
47). 

2. DIỄN NGHĨA 

2.1 Cử hành ý nghĩa nhất. 

Phép Thánh Thể là cử hành quan trọng 
nhất trong phụng vụ của Giáo Hội. Nó là 
nguồn tất cả cuộc sống của một người 
Công giáo. Đây là một hy lễ hiện thực hóa 
đời sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa 
Giêsu. Và sựhiện diện thực sự của Chúa 
dưới hình Bánh và Rượu. 

 Đây cũng là một cử hành ngợi khen và tạ 
ơn Chúa Cha, tưởng niệm và cử hành các 
hoạt động của Chúa Giêsu Kitô, được 

Chúa Thánh Thần ban sức mạnh. Toàn thể 
cộng đoàn Giáo Hội cử hành trong sự hiệp 
nhất của Chúa Thánh Thần., mỗi người 
đều có một vai trò và sứ vụ của mình.  

2.2 Các Biểu Tượng và Hành 
Động Nghi Thức 

Các biểu tượng và hành động nghi thức 
được dùng trong phụng vụ để  nói lên ý 
tưởng chứa đựng trong các bí tích. Bánh 
và rượu là những biểu tượng của việc nuôi 
dưỡng. Bánh là nguồn chính của cuộc sống 
tâm linh: Bánh được thánh hiến trở nên 
thân thể Chúa Kitô và vì thế là nguồn 
chính của cuộc sống tâm linh. Rượu là 
thức uống chính được dùng trong các bữa 
ăn trong nhiều nền văn hoá. Rượu thánh 
hiến là máu Chúa Kitô. Máu liên đới đến 
cuộc sống. Rượu thánh hiến cần thiết cho 
cuộc sống tâm linh. 

Bánh và rượu là biểu tượng của nuôi 
dưỡng. Của nuôi dưỡng này có thể có tính 
cách cá nhân; nhưng cũng biểu tượng cho 
việc dưỡng nuôi có tính cộng đoàn.  

Bẻ bánh, và cầm lấy chén và cùng chia sẻ 
với nhau đều là các hành động biểu tượng. 

Việc cử hành Phép Thánh Thể được cấu 
trúc quanh các hành động nghi thức, có 
liên quan tới các biến cố thường ngày của 
ta. Đó là : (a) tụ tập; (b) hòa giải; (c) công 



bố Lời Chúa; (d) lắng nghe Lời Chúa; (e) 
dâng của lễ; (f) chia sẻ bữa ăn; (g) ra đi và 
tạo khác biệt. 

2.3 Thánh Thể và Lễ Vượt Qua 

Các Tin Mừng Nhất Lãm trình bày Bữa 
Tiệc Ly như là một bữa tiệc Vượt Qua. 
Trong bữa ăn này, khi bẻ bánh không men, 
đọc các lời cầu nguyện cổ truyền, và phân 
phối bánh, Chúa Giêsu thêm những lời 
sau: Này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các 
con. Rồi khi Người chuyền chén rượu với 
các lời cầu nguyện cổ truyền, Người thêm: 
Này là Máu Thầy, sẽ đổ ra vì các con. 
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến 
Thầy. Bằng cách này, Chúa Giêsu đã đem 
một ý nghĩa hoàn toàn mới về Lễ Vượt 
Qua cho các môn đệ Người: đây là cuộc 
xuất hành của Chúa Giêsu ra khỏi sự chết, 
vốn là kết quả của tội lỗi, để bước vào sự 
sống mới của phục sinh. Chúa Giêsu nay 
là Chiên Vượt Qua mới, đã đổ máu ra 
trên thánh giá, giống như máu của chiên 
vượt qua đầu tiên được đánh dấu trên cửa 
của dân Do Thái, nhờ đó cứu họ khỏi phải 
chết và đem họ tới sự sống mới.   

Tóm tắt 

Khi cộng đoàn cử hành Bí Tích Thánh Thể 
là Cộng đoàn: 

 Tham dự vào cuộc sống, sự chết và 
sống lại của Chúa Kitô. 

 Nhận ra chính tội lỗi của mình, và 
quyết tâm thay đổi. 

 Lắng nghe Lời Chúa. 
 Ca tụng Chúa Cha, qua Chúa Con, 

trong Chúa Thánh Thần 
 Kín múc ơn Chúa. 
 Chia sẽ Mình và Máu Chúa Kitô 
 Hướng về Nước Chúa đang ngự 

đến. 

 Tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô bằng 
cách phục vụ người khác trong 
cộng đoàn 

3. HỌC THUỘC LÒNG 

* Phép Thánh Thể là hy lễ hiện thực hóa 
đời sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa 
Giêsu.   

* Với Phép Thánh Thể, Chúa Giêsu là 
Chiên Vượt Qua Mới. 

4. SINH HOẠT 

a. Tại sao nói Phép Thánh Thể là cử hành 
quan trọng nhất trong phụng vụ? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
… 

b.  Kể ra hai biểu tượng của tính cộng đoàn 
trong của nuôi dưỡng Thánh Thể. 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………….………
……………………………………………
…………………………………………… 

c. Hãy kể ra một số hành động nghi thức 
của Phép Thánh Thể. 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………



……………………………………………
… 

d. Tại sao gọi Chúa Giêsu là Chiên Vượt 
Qua Mới? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………… 

5. CẦU NGUYỆN 

Chia các em thành 2 nhóm để cùng đọc 
bài cầu nguyện sau: 

Nhóm 1: Chúa Kitô hiến sinh được phân 
phát giữa chúng ta. Alleluia! 

Nhóm 2: Người ban cho ta Mình Người 
làm của ăn, và Người đổ Máu Người trên 
chúng ta. Alleluia! 

Nhóm 1: Hãy tới gần Chúa và ngập tràn 
ánh sáng của Người. Alleluia! 

Nhóm 2: Hãy nếm để thấy Chúa dịu ngọt 
dường bao. Alleluia! 

Nhóm 1: Hãy chúc tụng Chúa trên các tầng 
trời. Alleluia! 

Nhóm 2: Hãy chúc tụng Người trên nơi 
cao thẳm. Alleluia! 

Tất cả: Hãy chúc tụng Người hỡi mọi thiên 
thần. Alleluia! Hãy chúc tụng Người  hỡi 
mọi thần thánh. Alleluia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Word of God. 

The Fellowship of the Believers 

42 They devoted themselves to the apostles’ 
teaching and to fellowship, to the breaking 
of bread and to prayer. 43 Everyone was 
filled with awe at the many wonders and 
signs performed by the apostles. 44 All the 
believers were together and had everything 
in common. 45 They sold property and 
possessions to give to anyone who had 
need. 46 Every day they continued to meet 
together in the temple courts. They broke 
bread in their homes and ate together with 
glad and sincere hearts, 47 praising God 
and enjoying the favor of all the people. 
And the Lord added to their number daily 
those who were being saved (Acts 2:42-
47). 

2. The Significance of the Eucharist. 

The Euchrist is is the most significant 
celebration in the Church’s liturgy. It is the 
source of all Catholic life. It encompasses 
the life, death and resurrection of Jesus 
Christ. 

This celebration is based on the belief that 
the Eucharist is a sacrafice making present 
the life, death and resurrection of Jesus and 
the real presence of Christ under the 
appearance of bread and wine. 

The Eucharist is a celebration of praise and 
thanksgiving to the Father, remembering 
and celebrating the actions of Jesus Christ, 
and given power by the Holy Spirit. The 
whole assembly wordships and celebrates 
the liturgy in the unity of the Spirit: 
Everyone has a function and ministry. 

2.1 Symbols and Symbolic Actions. 

Symbols and symbolic actions have been 
used in liturgy to represent ideas contained 
in the sacraments. The bread and wine are 

symbols of nourishment. Bread is the main 
support of life: Consecrated bread 
becomes the body of Christ and thus the 
main support of the spiritual life. Wine is 
the main drink used at meals in many 
cultures. Consecrated wine is the blood of 
Christ. Blood is associated with life. The 
consecrated wine is essntial nourishment 
to the spiritual life. 

This nourishment can be individual; but 
the communal nature of the Eucharistic 
also means that it is a symbol of 
communial nourishment. 

Breaking of the bread, taking the cup and 
sharing it are both symbolic ations. 

The celebration of the Eucharist is 
structure around ritual actions that touch 
on the everyday events of our life:  

(a) gathering;  
(b) reconciliation;  
(c) Proclaiming the Word;  
(d). Listening to the Word;  
(e)Giving the gifts;  
(f) sharing the meal and  
(g) going out and mking the difference. 
 

2.2 The Euchristic and Passover. 

The Synoptic gospels (Matthew, Mark and 
Luke) present the Last Supper as a 
Passover meal. Within the meal, as he 
broke the unleavened bread and sai the 
traditional prayers, and passed the bread 
around, Jesus added the words: This is my 
body, which will be given up for you. As 
he passed around the cup of wine with the 
tradtional Passover prayers, Jesus added 
the words: This is my blood, which will 
be poured out for you. Do this in 
memory of me. In this way, Jesus gave a 
radical new meaning to the Passover for all 
those who were his disciples. This is the 



exodus of Jesus through death,  the result 
of human sin, to the new life of the 
resurrection. Jesus is the new Passover 
lamb, whose blood stains the wood of the 
cross, just as the blood of the first Passover 
lamd was sprinkled on the wooden 
doorpost of the Israelites, thus saving them 
from death and bringing them to new life. 

3. Summary. 

When a community celebrates the 
Eucharist, it: 
 

 Takes part in the life, death and 
resurrection of Jesus Christ. 

 Takes stock of its own sinfulness, 
and resolves to change 

 Listens to the Word of God 
 Gives praise to the Father, through 

the Son, in the Spirit. 
 Draws on God’s grace. 
 Shares the Body and Blood of 

Christ. 
 Looks forward to the coming of 

God’s Kingdom 
 Continues the mission of Jesus by 

serving others in the community. 
 

4. Activities 

Work in groups of 3 or 4 and answer the 
below questions. Based on the passage 
allocated to your group (Acts 2:42-47); 
(James 2:1-9); (1 Cor 10:16-17); (1 Cor 
11:23-27);  (1 Cor 11:17-22); (1 Timothy 
2:1-6); (1 Cor 11:28-34). 

a. What is the passage saying about 
the early celebration and 
understanding of the Eucharist? 

b. What is its relationship to the 
celebration of the Eucharist today? 

 


