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1. Bí Tích mang ý nghĩa gì? 
Là một nghi thức bên ngoài qua lời nói và hành động để thực hiện một biểu thị của Bí Tích. 
Qua những dấu chỉ khả giác ấy, chúng ta nhận biết được một cách rõ ràng ân sủng của Đức 
Ki-tô và quyền năng của Chúa Thánh Thần. 
 

2. Xin cho biết cuộc sống của Đức Giê-su có liên quan gì với các Bí Tích? 
Các Bí Tích bắt nguồn từ cuộc sống của Đức Giê-su và qua các Bí Tích Người ”chạm” đến 
và chữa lành và ban cho chúng ta sự sống. Qua những dấu chỉ Người cho ta nếm thử Nước 
Trời đang hiện diện nơi Người và chứng tỏ, Ngài là Đấng được sai đến. Những Bí Tích mà 
Người mang đến khiến Người vẫn luôn ở cùng chúng ta vì Ngài là Đấng Phục Sinh. 
Các Bí Tích là khí cụ và dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa. 
 

3. Làm như thế nào để chúng ta trân trọng các Bí Tích nhiều hơn? 
Khi chúng ta tin vào Chúa Giê-su nhiều thì chúng ta cũng sẽ trân trọng các Bí Tích mạnh mẽ 
hơn. 
 

4. Chúa Giê-su đã cho ta thấy Người thực thi những Bí Tích nào? 

Hội Thánh dạy rằng Chúa Giê-su đã lập nên các Bí Tích. Trong Phúc Âm cũng được kể lại 
Người chữa bệnh, như thời nay qua Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân, hay Bí Tích Thánh Thể 
cũng được Người thi hành cùng các Đông Đồ. Ngài cũng nói về Phép Rửa Tội.  

(Trang 3.) 

 
5. Xin cho biết Cộng Đồng Vatican II nối kết Hội Thánh và các Bí Tích như thế nào? 



Theo Cộng Đồng Vatican II sự hiệp nhất của loài người và Thiên Chúa là một Bí Tích và là 
mục đích đi đầu của Hội Thánh. Hội Thánh vừa mang tính nhân loại, vừa có những yếu tố 
vô hình và qua Hội Thánh chúng ta nhận lãnh được những dấu chỉ của các Bí Tích. 
 

6. Ai có quyền được ban các Bí Tích? 
Các Bí Tích được các linh mục và Giám mục trao ban, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, 
giáo dân cũng có thể Rửa Tội chẳng hạn.  
 

7. Theo Hội Thánh, khi nào các Bí Tích có hiệu quả?  

Theo Hội Thánh Bí Tích có hiệu quả bởi chính hành động Bí tích thực hiện ”ex opere operato” 
Qua quyền năng của Đức Ki-tô và Chúa Thánh Thần chứ không lệ thuộc vào người thừa tác 
viên.   

 
 

8. Bí Tích mang lại hiệu quả gì cho người lãnh nhận? 

Các bí tích được chúng ta nhận ngoài sự khống chế của chúng ta, bởi các bí tích được Đức 
Ki-tô dựng nên qua quyền năng của Người. Thế cho nên, chúng ta không thế ”ngăn cản” được 
quyền bính của Thiên Chúa qua các bí tích. Khi bí tích được cử hành theo ý hướng của Hội 
Thánh, quyền năng của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, hoạt động trong và qua bí tích ấy, 
không phụ thuộc vào sự thánh thiện của bản thân thừa tác viên. Tuy nhiên, hiệu quả của các bí 
tích còn tùy thuộc vào thái độ nội tâm của người lãnh nhận” (GLHTCG 1128) 

 

 

9. Tôi phải đón nhận bí tích một cách xứng đáng như thế nào? 
Trước hết bằng đức tin. Như nêu trên, nếu ta mạnh mẽ tin vào Thiên Chúa qua đó chúng ta 
trân trọng các bí tích hơn. Vì yêu thương Chúa , ta trân trọng và đón nhận ân sủng của Ngài 
trong bí tích. 
 

10. Nêu lên những lý do cần thiết phải học biết về các bí tích? 
Chuẩn bị là một sự cần thiết cho tất cả mọi người để hiểu biết thêm về bí tích đó và để ta ý 
thức hơn về tầm quan trọng và trách nhiệm của ta khi nhận được bí tích đó. 
 

11. Quá khứ, hiện tại và tương lai nối kết với nhau ra sao trong các bí tích? 

Những biến cố trong đời Chúa Giêsu xảy ra một lần thay cho tất cả. Những sự kiện đó trở 
thành hiện tại cho ngày nay. Thời gian biến mất và chúng ta là những người tham dự trong 
những biến cố của Chúa Giêsu trong những bí tích.  

Bí tích rửa tội nhắc nhớ phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giođan. Dân Do Thái băng qua 
Biển Đỏ.  



Lễ Vượt Qua của Do Thái nhắc nhớ những người tham dự phải nghĩ mình như là người hiện 
nay ra khỏi đất Ai Cập. Chúng ta ra khỏi đất của tội lỗi. 

Theo Nicolaus Cabisilas các bí tích là ”cửa thiên đàng” ám chỉ về tương lai, qua đó Chúa 
Kitô đến gặp chúng ta. Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể dẫn chúng ta vào tương lai. 
Qua những bí tích này Hội Thánh nhận được bảo chứng gia tài của chúng ta được nếm 
hưởng trước đời sống vĩnh cửu.      

12. ”Maranatha” (Lạy Chúa xin ngự đến) là biểu tượng gì?  
Là ước mong của tín hữu Do Thái mong chờ Đấng Mêsia ngự đến vào Đêm Lễ Vượt Qua. 
Đối với người Kitô Hữu, Đấng Mêsia là Chúa Giêsu và qua những bí tích Chúa ngự đến và 
hành động trong chúng ta. 
    

13. Xin giải thích cử chỉ, dấu chỉ và biểu tượng gắn liền với phụng vụ theo ý nghĩa nào? 
Nếu chúng ta muốn nghe ngôn ngữ của các bí tích, trước hết phải học lại ngôn ngữ của sự 
vật. Những cử chỉ, dấu chỉ và biểu tượng trong phụng vụ giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của 
các bí tích và phản ảnh ý nghĩa của đời sống thiêng liêng. 
Do đó phương pháp tốt nhất để hiểu các dấu chỉ bí tích là thực hành. 
   

14. Mọi dấu chỉ trong bí tích hàm chứa ba chiều kích gì? 
1. Những dấu chỉ nền tảng trong bí tích: nước, bánh, dầu là ”hoa mầu ruộng đất và lao 

công của con người” là mối quan hệ với thiên nhiên. 
2. Những dấu chỉ của thiên nhiên được đưa vào lịch sử của Dân Chúa – Thiên Chúa ban 

cho dân Ngài những ”dấu chỉ của Giao Ước”, ví dụ như cắt bì, hy lễ, và Lễ Vượt Qua. 
3. Chúa Kitô dùng những ”dấu chỉ tự nhiên” (ví dụ khi chữa bệnh) và những dấu chỉ từ 

Cựu Ước (ví dụ; bữa tiệc ly) mang một ý nghĩ mới.: chúng ta là dấu chỉ của Ngài, chính 
Ngài nói và hành động trong những dấu chỉ ấy.  
 

15. Trong đời sống tự nhiên con người hoàn hảo theo cách nào? 
Trong đời sống tự nhiên, con người nên hoàn hảo qua hai cách: 
- Cách thứ nhất là trong tương quan với chính bản thân. Ta là ai?  
- Cách thứ hai là trong tương quan với cộng đoàn và xã hội mà mình đang sống, vì con 

người tự bản chất là một sinh vật có tính xã hội. Chúng ta có những vai trò gì và làm sao 
để chu toàn trách nhiệm trong xã hội? Qua tương quan với những người khác, chúng ta 
nên thế nào?  
 

16. Ba nẻo đường đưa chúng ta tới đời sống tự nhiên hoàn hảo và ba bí tích nào là tương ứng 
trong đời sống thiêng liêng? 
Đời sống tự nhiên được hoàn hảo bằng ba nẻo đường và được tương ứng trong đời sống 
thiêng liêng qua các bí tích: 
1. Sinh sản – con người qua đó hiện hữu và sống. Bí tích Rửa Tội là tương ứng trong đời 

sống thiêng liêng. Chúng ta được tái sinh. 



2. Sự tăng trưởng – con người phát triển đến tầm vóc và sức mạnh đầy đủ. Sự tăng trưởng 
trong đời sống tự nhiên được tương ứng trong đời sống thiêng liêng qua bí tích Thêm 
Sức, làm cho ta mạnh sức nhờ Chúa Thánh Thần. 

3. Lương thực - nhờ đó sự sống và sức khỏe con người được bảo toàn. Qua bí tích Thánh 
Thể chúng ta tiếp nhận lương thực cho đời sống thiêng liêng. Mình máu Thánh Chúa 
làm cho chúng ta mạnh lên trong đời sống thiêng liêng.   

 
17. Khi chúng ta có lúc đau yếu về thể xác lẫn linh hồn thì cần tới những bí tích nào? 

1. Chúng ta có lúc đau yếu cần chữa lành đẻ phục hồi sức khỏe – trong đời sống thiêng 
liêng chúng ta cần bí tích Giải Tội để Chúa chữa trị. 

2. Chữa lành theo nghĩa phục hồi sức khỏe và năng lực qua việc tập luyện và kiêng cữ - 
trong đời sống thiêng liêng chúng ta cần bí tích Xức Dầu để Chúa tăng năng lực cho 
chúng ta. 
  

18. Trong mối tương quan với cộng đoàn con người nên hoàn hảo qua hai mặt nào? 
1. Chúng ta thực thi việc công và đảm nhận quyền bính để điều hành những người khác – 

tương ứng trong đời sống thiêng liêng là bí tích Truyền Chức Thánh.   
2. Chúng ta bảo toàn nòi giống – tương ứng thiêng liêng là bí tích Hôn Phối. 

 

19. Nêu ra những bí tích khai tâm nào dẫn chúng ta vào đời sống Kitô Giáo? 
Đó là bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể (rước lễ lần đầu)   
 

20. Có những bí tích nào liên quan tới ba giai đoạn trong đời sống tự nhiên của con người ? 
Lời của Đức Phaolô VI:  ”đây là biểu tượng đời sống thiêng liêng tương tự với đòi sống tự 
nhiên – là được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Thật vậy được tái sinh bằng bí tích Rửa 
Tội các tín hữu được củng cố bằng bí tích Thêm Sức, sau cùng được bồi bổ bằng Bánh 
Trường Sinh trong bí tích Thánh Thể”.  

   


